آگهي فراخوان شناسایي پیمانکار
موضوع  :مناقصه شماره 93182
احداث جاده وآماده سازی محل کمپ وچاههای اکتشافي نام آوران 1-ونام آوران2-

مديريت اكتشاف – شركت ملي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عموومي
يک مرحله ای از میان شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد.
الف ) احداث جاده دسترسي وآماده سازی محل كمپ و چاههای اكتشافي نام آوران 1-ونام آوران2-
چاه نام آوران:1-كیلومتر45جاده اهواز به خرمشهر-سمت راست-جاده تاسیسات نفتي يادآوران و قبل از گیت بازرسي
چاه نام آوران:2-كیلومتر83جاده اهواز به خرمشهر(پادگان حمید)-سمت راست5-كیلومتربه سمت جفیر و در فاصله1211متری سمت راست
ب ) مدت اجرای قرارداد  6 :ماه شمسي
ج ) شرايط متقاضي:
 -1داشتن شخصیت حقوقي
 -2گواهینامه صالحیت و داشتن ظرفیت آزاد در رشته راه و ترابری – حداقل پايه  4از سازمان برنامه و بودجه
 -8گواهینامه تايید صالحیت ايمني پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
 -5داشتن امکانات،تجهیزات مناسب مرتبط با مناقصه
 -4داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه
 -6داشتن صورتهای مالي حسابرسي شده مربوط به سال 1831
 -1داشتن توانايي ارائه تضمین شركت درفرآيند ارجاع به مبلغ 5،138،111،824ريال و در صورت برنده شودن ،ارائوه ضومانتنامه انجوام
تعهدات طبق تصويب نامه شماره /128512ت  41643هو مورخ  1835/13/22هیات محترم وزيران .
ه) برآورد مناقصه مبلغ  116،233،466،246ريال مي باشد .
و) تاريخ تقريبي گشايش پاكات مالي 1833/12/28مي باشد .
متقاضیاني كه دارای شرايط مذكور در بند « ج » فوق مي باشند و آمادگي اجرای پروژه را دارند ،مي توانند حداكثر تا پايوان وقوت اداری روز 1833/12/13آمادگي خود را به صورت كتبي به آدرس  :تهران –ضلع شمال شرقي میدان شیخ بهائي-ابتودای خیابوان خودامي -سواختمان
مديريت اكتشاف  -طبقه همکف اعالم و نسبت به دريافت استعالم ارزيابي كیفي به صورت حضوری يا دريافت فايل مربوط از لینک مناقصوات
سايت مديريت اكتشاف به نشاني  WWW.NIOCEXP.IRاقدام نمايند .ضمنا" بايستي اطالعات مورد درخواست را بوه موجوب ناموه ای توا
پايان وقت اداری روز  1833/11/14درقالب سه حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس فوق االشاره در مقابل رسید تحويول گوردد .بوديهي اسوت
كارفرما اين حق را برای خود محفوظ مي دارد به مداركي كه پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه مي گردد ترتیب اثر ندهد.
 مدارك مناقصه بین پیمانکاران واجد شرايط كوووه به تشخیص كارفرما از بین متقاضیان انتخاب خواهد شد ،توزيع خواهد گرديد .(محل  ،زمان و مهلت دريافت اسناد  ،تحويل و گشايش پیشنهادات متعاقبا" به اطالع خواهد رسید)  .بديهي است ارائه مودارك فووق الوذكر
هیچگونه حقي را جهت متقاضیان برای شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد .
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان مي توانند با تلفن  121-32112121تماس حاصل نمايند .
WWW.SHANA.IR
WWW.NIOCEXP.IR

روابط عمومي مدیریت اکتشاف

