
  
   ارزیابی کیفی آگهی

خدمات،سرویس و نگهداري تجهیزات  ایمنی وتجهیزات آتش تامین در خصوص    99117  شماره  مناقصه  موضوع: 
 نشانی ساختمانهاي مرکزي اکتشاف ، انبار ري و کوار

 
    یک  مناقصه عمومی برگزاري ی زیر از طریق صات و شرایط کلّکر با مشخّالذّفوق ی نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصهشرکت ملّ  –ت اکتشاف مدیری

   نماید. واگذارواجد شرایط تامین کننده شرکت  به
  .باشدمی   ریال  874/945/115/52مناقصه       برآورد

ش نشانی ساختمانهاي مرکزي اکتشاف ، انبار ري و تامین خدمات،سرویس و نگهداري تجهیزات  ایمنی وتجهیزات آت    :مورد نیاز خدمات الف ) شرح 
  کوار
  ماه  12:     ي قرارداداجرا ت زمانمد ب )

  :انجام خدمات ج ) محلّ
 کیلومتري شیراز65انبارکوار واقع در شهرستان کوار  در  -1
 انبار ري واقع در شهرستان ري-2
  ساختمان ستاد در تهران -3

  :گرمناقصهد ) شرایط 
  ت حقوقی.یداشتن شخص - 1
 و نیروي انسانی باتجربه.موضوع مناقصه  داشتن امکانات و تجهیزات مناسب مرتبط با -2
 .موضوع مناقصه داشتن سابقه و تجربه کافی و مرتبط با -3
 داشتن گواهینامه تایید صالحیت  از وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه - 4
 رتبط با موضوع مناقصه در اساسنامه شرکت و ارائه اساسنامهضرورت درج موضوع فعالیت شرکت م 5--  

به باال مـورد  92همچنین  یک دستگاه آمبوالنس مدل   لیتر فوم و 2000لیترآب و  8000به باال باظرفیت  92ارائه اسناد مالکیت یا اجاره خودرو آتش نشانی مدل - 6   
  . درخواست کارفرما در زمان ارسال مدارك الزامی می باشد 

 .1397شده مربوط به سال مالی هاي مالی حسابرسیصورت ارایه -8
 گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري صادره شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی -9

مطابق ضوابط اعالمی از سـوي کارفرمـا و  قابـل    ریال    294/797/605/2 مبلغ  رجاع کار  بهه تضمین شرکت در فرآیند اداشتن توانایی ارای -10
هیـات محتـرم وزیـران     22/09/1394ه مـورخ   50659/ت123402طبق تصویب نامه شماره  ،استعالم از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

ـ ه تضو در صورت برنده شدن ارایباشد)  قبول نمیبانک و بانک سرمایه قابلهاي صادره از پستنامه(ضمانت دات طبـق ضـوابط   مین انجام تعه
 .کارفرما

رونیکـی دولـت (سـتاد) بـه آدرس     تت آن از طریـق وبگـاه سـامانه تـدارکات الک    دجهت دریافت اسناد ارزیـابی ،تکمیـل و عـو    متقاضیان می توانند 
www.setadiran.ir    ان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نـام در سـایت فـوق و    اقدام نمایند.الزم به ذکراست مناقصه گر

   دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد را به انجام رسانند.
  چاپ دوم آگهی روزنامهروز پس از  7 دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات الکرونیکی دولت (ستاد):   مهلت

  روز پس  از اتمام مهلت دریافت 14 :در سامانه تدارکات الکرونیکی دولت (ستاد)  تحویل استعالم ارزیابی کیفیمهلت  
   توزیع خواهد گردید. حداقل امتیاز کیفی راکسب می نمایندگزار مناقصهتشخیص ه بهواجد شرایط ک هايشرکت دارك مناقصه بین سناد و ماَ

  کت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.ی را جهت متقاضیان براي شرگونه حقّکر هیچالذّه مدارك فوقهی است اراییبد
و درخصـوص    82703209-021    بـا تلفـن  شرایط و مسائل فنی و مالی  ،مناقصه اسناددرخصوص العات بیشتر در صورت نیاز به اطّمتقاضیان می توانند 

  تماس حاصل نمایند.021-61622217 با تلفنولت(ستاد) سامانه تدارکات الکترونیکی د
WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 ت اکتشافمدیری روابط عمومی

 


