
 
 33199مناقصه  ارزيابي كيفي آگهي

 1-چشمه شور يمحل كمپ وچاه اكتشاف یوآماده ساز ياحداث جاده دسترسموضوع: 

 2933932321999902شماره برروی سايت دولت/ستاد
 

 يک مناقصه عمومي برگزاری ي زير از طريق ت و شرايط كلّصاكر با مشخّالذّفوق ي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصهشركت ملّ  –ت اكتشاف مديريّ    

   نمايد. واگذارشركت واجد شرايط  بهای رحلهم

 .باشدميريال  50091109910325مناقصه برآورد 

 1-چشمه شور يمحل كمپ وچاه اكتشاف یوآماده ساز ياحداث جاده دسترس: مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 .ماه 6: قراردادی اجرا ت زمانمدّ ب (

 روستای گنبدلي از توابع شهرستان سرخس  ی شمال غربيكيلومتر 44استان خراسان رضوی و در فاصله تقريبي  :انجام خدمات ج ( محلّ

 :گرمناقصهد ( شرايط 

 ت حقوقي. يّداشتن شخص -1
 و نيروی انساني باتجربه.موضوع مناقصه  داشتن امكانات و تجهيزات مناسب مرتبط با -2

  .موضوع مناقصه و تجربه كافي و مرتبط باداشتن سابقه  -3

 1931و1930شده مربوط به سال مالي های مالي حسابرسيصورت ارايه -4

 " ntsw.ir" ي)جام( به نشان رانيثبت نام در سامانه جامع تجارت ا -5

 .گواهي نامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاری صادره شده توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي -6

 راه و ترابری از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور. 5ه و رشته پيمانكاری حداقل رتبه ارائه پاي -7

مطابق ضوابط اِعالمي از سوی كارفرما و  قابل اِستعالم از ريال  2015409590936 مبلغرجاع كار  بهه تضمين شركت در فرآيند اِداشتن توانايي اراي -8

ههای  نامهه هيات محترم وزيران )ضمانت 22/93/1934ه مورخ  59653/ت129492يب نامه شماره طبق تصو 0بانک مركزی جمهوری اسالمي ايران

 .باشد(قبول نميبانک و بانک سرمايه قابلصادره از پُست

    www.setadiran.irرونيكي دولت )سهتاد( بهه آدر    تت آن از طريق وبگاه سامانه تداركات الكدجهت دريافت اسناد ارزيابي 0تكميل و عو متقاضيان

ء اقدام نمايند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور0 مراحل ثبهت نهام در سهايت فهوق و دريافهت گهواهي امضها       

  الكترونيكي جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به انجام رسانند.

 روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه 7 تعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الکرونيکي دولت )ستاد(:  دريافت اس مهلت

 روز پس  از اتمام مهلت دريافت 41 :در سامانه تداركات الکرونيکي دولت )ستاد(  تحويل استعالم ارزيابي كيفيمهلت  

   توزيع خواهد گرديد. حداقل امتياز كيفي راكسب مي نمايندگزار مناقصهتشخيص ه بهشرايط كواجد  هایشركت دارك مناقصه بين سناد و مَاَ

 كت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.ي را جهت متقاضيان برای شرگونه حقّكر هيچالذّه مدارك فوقهي است ارايبدي

و درخصوص سهامانه     92112092220 با تلفنشرايط و مسائل فني و مالي 0 مناقصه درخصوص اسنادالعات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 تما  حاصل نمايند.921-61622210تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( با تلفن 
WWW.SHANA.IR 

WWW.NIOCEXP.IR 

WWW.IETS.MPORG.IR 

 ت اكتشافمديريّ ط عموميرواب

 

 

http://www.setadiran.ir/
http://www.shana.ir/
http://www.niocexp.ir/

