
  
   ارزیابی کیفی آگهی

خدمات اداري،اپراتوري،نامه رسانی، تنظیفات ،آبدارخانه ، تخلیه ، بارگیري تامین  درخصوص 99124مناقصه شماره     موضوع: 
 وردنیاز کاال و راهبري خودروهاي سبک در ساختمانهاي مدیریت اکتشاف(تهران،ري،کوارو شیراز) و تامین اقالم مصرفی م

    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  بهاي رحلهمیک  مناقصه عمومی برگزاري 

  .باشدمیریال  751/860/137/212:  برآورد مناقصه 
تامین خدمات اداري،اپراتوري،نامھ رساني، تنظیفات ،آبدارخانھ ، تخلیھ ، بارگیري كاال و راھبري : مورد نیاز خدمات شرح  الف )

 خودروھاي سبك در ساختمانھاي مدیریت اكتشاف(تھران،ري،كوارو شیراز) و تامین اقالم مصرفي موردنیاز 
  .اهم   12        : ي قرارداداجرا ت زمانمد ب )       
  ج) محل انجام خدمات :       

  تهران ،ري،کوار و شیراز
  :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
 .1397شده مربوط به سال مالی برسیهاي مالی حساصورت ارایه -4
 صادره شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیمعتبر  گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري  -5
 ارائه  گواهی تایید صالحیت از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی (اداره کار) -6
مطابق ضوابط اعالمی از سـوي کارفرمـا و     ریال   216/757/942/6   مبلغهرجاع کار  به تضمین شرکت در فرآیند اداشتن توانایی ارای -7

هیـات   22/09/1394ه مـورخ   50659/ت123402طبق تصویب نامـه شـماره    ،قابل استعالم از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
ه تضمین انجـام  و در صورت برنده شدن ارای) باشد قبول نمیبانک و بانک سرمایه قابلهاي صادره از پستنامهمحترم وزیران (ضمانت

دات طبق ضوابط کارفرماتعه. 
رونیکـی دولـت (سـتاد) بـه آدرس     تت آن از طریق وبگاه سـامانه تـدارکات الک  د،تکمیل و عو متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد ارزیابی 

www.setadiran.ir     اقدام نمایند.الزم به ذکراست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام در سایت
   فوق و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد را به انجام رسانند.

  روز پس از چاپ دوم آگهی روزنامه 7 ن در سامانه تدارکات الکرونیکی دولت (ستاد):  دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گرا 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 نمایند گزارمناقصهتشخیص 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 ارایبدی
و    021-82703209بـا  ، شـرایط و مسـائل فنـی و مـالی     مناقصـه  درخصـوص اسـناد  العات بیشـتر  در صورت نیاز به اطّمتقاضیان می توانند 

  تماس حاصل نمایند.021-61622217درخصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با تلفن 
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 روابط عمومی مدیریت اکتشاف


