آگهی مناقصه خدمات مشاوره پروژه خانههای ایثار

سازماناموالوامالککوثر

نوبت اول

در نظر دارد انجام خدمات مشاوره پروژه خانههای ایثار شامل مطالعات فاز محیطی ،طراحی مرحله اول و دوم
و نظارت در زمینه بهینهسازی ظرفیتهای موجود وهمچنین ارائه الگو جهت احداث پروژه خانههای ایثار در
راستای تکریم والدین و خانواده معزز و معظم شهدا و ایثارگران و ارائه خدمات درمانی و اسکان موقت و
دائم آنها در سراسر کشور بهعنوان مشاور همکار را منطبق باشرح خدمات ذیل از طریق مناقصه عمومی
بهصورت دو مرحلهای به شرکتهای مهندسین مشاور دارای صالحیت رتبه یک و دو مرتبط از سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور واگذار نماید .بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایطی که تمایل به
همکاری دارند دعوت بهعمل میآید حداکثر تا تاریخ  1401/08/04جهت دریافت اسناد و مدارک به سازمان
اموال و امالک کوثر به نشانی تهران ،خیابان گاندی جنوبی ،خیابان هفدهم ،پالک 6مراجعه نمایند.
کلیه متقاضیان پس از دریافت اسناد مناقصه و عندالزوم بازدید از محل پروژهها با هماهنگی سازمان و
حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  1401/08/07نسبت به عودت پاکتها و پیشنهادات خود مطابق اسناد
اقدام نمایند .شایان ذکر است جلسه بازگشایی پاکتها در تاریخ  1401/08/08خواهد بود و کلیه متقاضیان
میتوانند در جلسه حضور به هم رسانند.
جهت هماهنگی و کسب اطالعات با شماره  021-54986000داخلی 1164و 1192واحد اداره طراحی و نظارت تماس
حاصل فرمایید.
موضوع
ردیف
بهینهسازی ظرفیتهای موجود (مطالعه ،تهیه نقشه ،استحکام بنا ،بازسازی و)...
فاز اول
فاز دوم ارائه الگو مطلوب جهت احداث (تعیین ضوابط و معیارهای خانههای ایثار در سطح برندهای بینالمللی)
هزینه دریافت اسناد  3میلیون ریال که به هنگام دریافت اسناد از متقاضیان دریافت میگردد.
جلسه توجیهی جهت پاسخ به سؤاالت و رفع ابهام در تاریخ  1401/07/26در محل سازمان تشکیل خواهد شد.
به پیشنهادهایی که مشروط ،مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی و اسناد اختالف داشته باشند
و یا بعد از مهلت مقرر در آگهی واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان اموال و امالک کوثر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی بهعهده برنده مناقصه خواهد بود.
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