آگهي فراخوان شناسايي پيمانكار
موضوع  :مناقصه شماره " 22199احداث جاده دسترسي وآماده سازی محل چاه اکتشافي سوسنگرد شرقي" 1-
مديريت اکتشاا – شارکت ميي نتت ايران در نظر دارد موضاوع مناقصه فو اذكکر را با مشخصات و شرايط کيي زير از طريق مناقصه عمومي يك مرحيه ای به
شرکتهای واجد شرايط واگكار نمايد.
الف) شرح مختصر عمليات مورد نياز:

احداث جاده دسترسي وآماده سازی محل چاه اکتشافي سوسنگرد شرقي1-
ب) مدت اجرا :پنج ماه(5ماه)
ج )محل ارائه خدمات  :سراسر کشور
د ) شرايط متقاضي:
-1
-9
-3
-4
-1
-6

داشتن شخصيت حقوقي
داشتن امكانات ،تجهيزات مناسب مرتبط با مناقصه
داشتن تجربه کافي و مرتبط
ارائه آخرين صورت های ماذي حسابرس شده مربوط به سال  1321توسط يكي از موسسات حسابرسي
ارائه گواهي صالحيت ايمني پيمانكاران /نامه تائيد صالحيت ايمني موقت
ارائه پايه و رشته پيمانكار حداقل رتبه ( 1پنج) راه و ترابری

ه) ارائه تضامين شارکت در فرايند ارجاع کار به مبيغ  1،2،3،693،432ريال (در صورت ارائه ضمانت نامه بانكي ،ضمانت نامه بايد قابل استعالم از بانك
مرکزی جمهوری اساالمي ايران باشد ،ضمانت نامه های صادره از پست بانك قابل قبول نمي باشد) و در صورت برنده شدن ارائه تضمين انجام تعهدات
طبق ضوابط کارفرما ،مندرج در اسناد و مدارك مناقصه.
و) برآورد کارفرما :ريال()31،619،46،،233
د) تاريخ تقريبي گشايش پاکات ماذي 22/32/92مي باشد.

متقااضااايااني کاه دارای شااارايط ماكکور در بند « د » فو مي باشاااند و آمادگي اجرای پروره را دارند ،مي توانند حداک ر تا پايان وقت اداری
1322/32/92آمادگي خود را به صورت کتبي به آدرس  :تهران  -ميدان ونك –ميدان شيخ بهائي -ابتدای خ سئول – خيابان خدامي  -ساختمان
مديريت اکتشاااا  -طبقه دوم امور حقوقي و قراردادها اعالم و نسااابت به دريافت مدارك ارزيابي کيتي وفق بند "ج" ماده  19قانون برگزاری
مناقصااات ( ارزيابي کيتي ) اقدام نمايند .ضاامنا" بايسااتي اطالعات مورد درخواساات حداک ر تا پايان وقت اداری1322/3،/13.در قاذب يك عدد
زونكن مدارك ارزيابي کيتي برابر با اصال شاده و يك حيقه ذوح فشرده تهيه و به همراه مدارك ذيل به آدرس فو االشاره در مقابل رسيد تحويل
گرد د .بديهي است کارفرما اين حق را برای خود محتوظ مي دارد به مدارکي که پس از انقضاء مهيت مقرر ارائه مي گردد ترتيب اثر ندهد.
مدارك مناقصه بين پيمانكاران واجد شرايط که به تشخيص کارفرما از بين متقاضيان انتخاب خواهند شد ،توزيع خواهد گرديد (محل ،زمان و مهيت
دريافت اسناد ،تحويل و گشايش پيشنهادات متعاقبا" به اطالع خواهد رسيد) .بديهي است ارائه مدارك فو اذكکر هيچگونه حقي را جهت متقاضيان
برای شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد.
در صورت نياز به اطالعات بيشتر متقاضيان مي توانند با تيتن  391- ،9239992تماس حاصل نمايند.
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