
 
آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار  

  "  ترميم و جوشكاري خطوط لوله آبرساني چاههاي اكتشافي" 95123مناقصه شماره : موضوع 
 

شزوت هلي ًفت ايزاى زر ًظز زارز هَضَع هٌبلصِ فَق الذوز را بب هشرصبت ٍ شزايظ ولي سيز اس عزيك هٌبلصِ ػوَهي يه  هزحلِ اي بِ –   هسيزيت اوتشبف  

.  شزوتْبي ٍاخس شزايظ ٍاگذار ًوبيس

:  شرح مختصر عمليات مورد نياز (الف
تزهين ٍ خَشىبري ذغَط لَلِ آبزسبًي چبّْبي اوتشبفي 

:  برآورد  مذت اجراي پروژه (ب
 ( هب24ُ)   بيست ٍ چْبر هبُ 

سراسر کشور :محل انجام پروژه  (ج

:  شرايط مناقصه گر  (د 

زاشتي شرصيت حمَلي   -1

 (ارائِ ليست وبروٌبى وليسي)، تدزبِ ًٍيزٍي اًسبًي ببتدزبِ (ارائِ فْزست)زاشتي اهىبًبت ، تدْيشات هٌبسب  -2

 ارائِ هسارن رسوي شزوت اس خولِ اسبسٌبهِ ، آگْي تبسيس زر رٍسًبهِ رسوي، آگْي آذزيي تغييزات ٍ شٌبسِ هلي -3

 سبذتوبى ٍ ابٌيِ(پٌح)5 يب رتبِ تبسيسبت ٍ تدْيشات (پٌح) 5ارائِ پبيِ ٍ رشتِ پيوبًىبر حسالل رتبِ  -4

زر صَرت ارائِ ضوبًتٌبهِ ببًىي، ضوبًت ًبهِ ببيس لببل استؼالم اس ببًه )ريبل 000/900/522ارائِ تضويي شزوت زر فزايٌس ارخبع وبر بِ هبلغ   -5

زر صَرت بزًسُ شسى ،ارائِ ضوبًتٌبهِ اًدبم  (هزوشي خوَْري اسالهي ايزاى ببشس، ضوبًت ًبهِ ّبي صبزرُ اس پست ببًه لببل لبَل ًوي ببشس

 . ّيبت هحتزم  ٍسيزاى22/09/1394 ُ هَرخ 50659ت /123402تؼْسات عبك تصَيب ًبهِ شوبرُ 

 آهبزگي شزٍع بِ وبر پس اس ػمس لزارزاز -6

.  هي ببشس  ريبل 000/000/458/10  بزآٍرز هٌبلصِ هبلغ(ُ  
 .   هي ببشس18/05/96 تبريد تمزيبي گشبيش پبوبت هبلي (  ٍ

 فَق هي ببشٌس ٍ آهبزگي اخزاي پزٍصُ را زارًس، هي تَاًٌس حساوثز تب پبيبى ٍلت ازاري رٍس« ز » هتمبضيبًي وِ زاراي شزايظ هذوَر زر بٌس 

سبذتوبى هسيزيت -   ذيبببى ذساهي –ابتساي ذيبببى سئَل - هيساى ًٍه - تْزاى :  آهبزگي ذَز را بِ صَرت وتبي بِ آزرس 03/96/ 20  

 لبًَى بزگشاري هٌبلصبت 12 هبزُ "ج" ٍفك بٌس هسارن ارسيببي ويفياػالم ٍ ًسبت بِ زريبفت   عبمِ زٍم اهَر حمَلي ٍ لزارزازّب - اوتشبف

 زر لبلب يه ػسز سًٍىي 04/96/ 03 ببيستي اعالػبت هَرز زرذَاست حساوثز تب پبيبى ٍلت ازاري "ضوٌب. السام ًوبيٌس (ارسيببي ويفي  )

بسيْي است . هسارن ارسيببي ويفي بزابز بب اصل شسُ ٍ يه حلمِ لَح فشززُ تْيِ ٍ بِ آزرس فَق االشبرُ زر همببل رسيس تحَيل گززز

.  وبرفزهب ايي حك را بزاي ذَز هحفَػ هي زارز بِ هساروي وِ پس اس اًمضبء هْلت همزر ارائِ هي گززز تزتيب اثز ًسّس
.  اسٌبز ٍ هسارن هٌبلصِ بيي  شزوتْبي ٍاخس شزايظ وـــِ بِ تشريص هٌبلصِ گشار تؼييي صالحيت ذَاٌّس شس ، تَسيغ ذَاّس گززيس 

بسيْي است ارائِ هسارن فَق الذوز .  (  بِ اعالع ذَاّس رسيس"هحل ، سهبى ٍ هْلت زريبفت اسٌبز ، تحَيل ٍ گشبيش پيشٌْبزات هتؼبلبب )

.  ّيچگًَِ حمي را خْت هتمبضيبى بزاي شزوت زر هٌبلصِ ايدبز ًرَاّس وزز 

.   توبس حبصل ًوبيٌس 021-82702227زر صَرت ًيبس بِ اعالػبت بيشتز هتمبضيبى هي تَاًٌس بب تلفي 
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