
  

  
   شناسایی پیمانکار فراخوانآگهی 

سرویس و نگهداري تاسیسات و آسانسورهاي ساختمانهاي مدیریت اکتشاف در   98109شماره عمومی یک مرحله اي  مناقصه  موضوع :
  و تامین اقالم موردنیازمدیریت هوشمند ساختمان مدیریت اکتشاف   تهران،ري،شیراز و کوار و پشتیبانی ،نگهداري و تعمیر سیستم 

 
       یـک  مشخصات و شـرایط کلـی زیـر از طریـق مناقصـه عمـومی      را با  موضوع مناقصه فوق الذکردر نظر دارد  شرکت ملی نفت ایران –مدیریت اکتشاف    

  واجد شرایط واگذار نماید. شرکتهاي به مرحله اي 
  عملیات مورد نیاز:الف) شرح مختصر 

مدیریت   سرویس و نگهداري تاسیسات و آسانسورهاي ساختمانهاي مدیریت اکتشاف در تهران،ري،شیراز و کوار و پشتیبانی ،نگهداري و تعمیر سیستم      
  و تامین اقالم موردنیاز ساختمان مدیریت اکتشاف  BMS و  هوشمند 

  ماه) 24 ( سال  2  ب) مدت اجرا: 
  محل ارائه خدمات : ) ج

 شیراز تهران ،ري،کوار ،
  شرایط متقاضی:  د )

  داشتن شخصیت حقوقی  -1
 مرتبط با مناقصهمناسب داشتن امکانات، تجهیزات  -2
 به کافی و مرتبط داشتن تجر- 3

  مرتبط با موضوع مناقصه  اخذ شده از وزارت کار و امور اجتماعی تایید صالحیت  ارائه گواهینامه - 4     
 بابت شرکتهایی که از سایر استانها متقاضی شرکت در مناقصه می باشند .   تهران یا شیراز کار و امور اجتماعی  اداره ارائه گواهینامه از - 5     

      بل استعالم از بانک مرکزي ریال (در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه باید قا   099/276/278/3  ارائه تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار به مبلغ  -6      
تضمین انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما ، مندرج  جمهوري اسالمی ایران باشد، ضمانت نامه هاي صادره از پست بانک قابل قبول نمی باشد)و در صورت برنده شدن ارائه

 در اسناد و مدارك مناقصه .
 پس از عقد قراردادآمادگی شروع به کار  -7
 وزارت نفت HSEمتناسب با پیمان و الزام رعایت دستورالعمل هاي   HSEارائه مدارکی دال بر دارابودن خط مشی ،نظام مدیریت - 8
ل ارائه رونوشت برابر با اصل شده  صورتهاي مالی حسابرسی شده  از سوي یکی از موسسات معتبر عضوجامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سا-9       
 چهارسال گذشته جهت ارزیابی توان مالی (در صورت جدید التاسیس بودن شرکت می بایست برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به تائیدو  1396

  حسابرس رسمی شرکت رسیده است ارائه نماید).
  از ارائه  اسناد مالکیت  و یا استیجاري  مبنی بر دارابودن دفتر نمایندگی در  تهران و یا شیر -10

 ریال    986/521/565/65      برآورد کارفرما: )ه  
آمادگی خود را به   98/ 19/04 تاریخفوق می باشند و آمادگی اجراي پروژه را دارند ، می توانند تا » د « متقاضیانی که داراي شرایط مذکور در بند 

طبقه دوم امور حقوقی و   - ساختمان مدیریت اکتشاف  -بن بست یکم  -ابتداي خ سئول  -میدان ونک  -صورت کتبی به آدرس : تهران 
قانون برگزاري مناقصات ( ارزیابی کیفـی ) اقـدام نماینـد.     12ماده  "ج"وفق بند  مدارك ارزیابی کیفیاعالم و نسبت به دریافت  قراردادها

در قالب یک عدد زونکن مدارك ارزیابی کیفـی برابـر بـا     98/ 02/05بایستی اطالعات مورد درخواست حداکثر تا پایان وقت اداري  "ضمنا
اصل شده و دو حلقه لوح فشرده تهیه و به همراه مدارك ذیل به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این 

مدارك مناقصـه بـین پیمانکـاران    اثر ندهد. حق را براي خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد ترتیب 
پیشـنهادات   واجد شرایط که به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان انتخاب خواهند شد ، توزیع خواهد گردید .محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل 

ت ارائه مدارك فوق الـذکر هیچگونـه حقـی را    بود. . بدیهی اس خواهد  98/ 10/06به اطالع خواهد رسید .تاریخ تقریبی گشایش پیشنهادات  "متعاقبا
 جهت متقاضیان براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

   تماس حاصل نمایند. 021- 82703209 در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن
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  روابط عمومی مدیریت اکتشاف                    


