آگهي ارزيابي كيفي مناقصه 01108
موضوع :احداث جاده دسترسي وآماده سازی محل كمپ وچاه اكتشافي دهنو1-
شماره ستاد2001092921000047:

مديريّت اكتشاف – شركت ملّي نفت ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوقالذّكر با مشخّصات و شرايط كلّي زير از طريق برگزاری مناقصه عمومي يک
مرحلهای به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.
برآورد مناقصه 1،030،753،888،791ريال ميباشد.
الف ) شرح خدمات مورد نياز :احداث جاده دسترسي وآماده سازی محل كمپ وچاه اكتشافي دهنو1-
ب ) مدّت زمان اجرای قرارداد12 :ماه
ج ) محلّ انجام خدمات :استان فارس –شهرستان المرد-بخش اشکنان-كيلومتر 22جاده جناح15-كيلومتری جنوب روستای دهو
د ) شرايط مناقصهگر:
 -1داشتن شخصيّت حقوقي مستقل
 -2ارائه صورتهای مالي حسابرسي شده سال 1399يا1400
 -3گواهي تاييد صالحيت فعاليت در رشته راه وترابری -حداقل پايه  - 4صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه
 -4گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانکاری معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي
 -5ثبت نام در سامانه جامع تجارت ايران (جام) به نشاني " " ntsw.irبه منظور فراهم نمودن امکان استعالم و تعيين اصالت صوورت هوای موالي
حسايرسي شده مناقصه گران از سامانه پرديس
 -6داشتن توانايي ارايه تضمين شركت در فرآيند اِرجاع كاربهمبلغ 26،615،077،776ريال مطابق ضوابط اِعالمي از سوی كارفرما و قابل اِسوتعالم
از بانک مركزی جمهوری اسالمي ايران ،طبق تصويب نامه شماره /123402ت 50659ه مورخ  1394/09/22هيات محترم وزيران (ضمانتناموه
های صادره از پُستبانک قابلقبول نميباشد).
متقاضيان جهت دريافت اسناد ارزيابي ،تکميل و عودت آن از طريق وبگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت (سوتاد) بوه آدرس www.setadiran.ir
اقدام نمايند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور ،مراحل ثبوت نوام در سوايت فووق و دريافوت گوواهي امضواء
الکترونيکي جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد را به انجام رسانند.
مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران در سامانه تداركات الکرونيکي دولت (ستاد) 7 :روز پس از چاپ دوم آگهي روزنامه
مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي در سامانه تداركات الکرونيکي دولت (ستاد) 14 :روز پس از اتمام مهلت دريافت
اَسناد و مَدارك مناقصه بين شركتهای واجد شرايط كه بهتشخيص مناقصهگزار حداقل امتياز كيفي راكسب مي نمايند توزيع خواهد گرديد.
بديهي است ارايه مدارك فوقالذّكر هيچگونه حقّي را جهت متقاضيان برای شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
متقاضيان مي توانند در صورت نياز به اطّالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه ،شرايط و مسائل فني و مالي با تلفن  02182702227و درخصوص سامانه
تداركات الکترونيکي دولت(ستاد) با تلفن 021-61622217تماس حاصل نمايند.
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