
 
 22100مناقصه  ارزیابي كيفي تجدید آگهي

 تکميل دیوار انبار كوارموضوع: 

 0221220201222202شماره ستاد:

 یک مناقصه عمومي برگزاری ي زیر از طریق صات و شرایط كلّكر با مشخّالذّفوق ي نفت ایران در نظر دارد موضوع مناقصهشركت ملّ  –ت اكتشاف مدیریّ    

   نماید. واگذارشركت واجد شرایط  بهای رحلهم

 .باشدميریال 25020500020209مناقصه برآورد 

 حفاظت فيزیکي انبار كوار: مورد نياز خدمات الف ( شرح 

 ماه12قرارداد: ی اجرا ت زمانمدّ ب (

  كوارشهرستان -فارس استان :انجام خدمات ج ( محلّ

 :گرمناقصهد ( شرایط 

   حقوقي مستقل تيّداشتن شخص -1

 1922ارائه صورتهای مالي حسابرسي شده سال  -2

 صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه  - 0حداقل پایه  -گواهي تایيد صالحيت فعاليت در رشته ابنيه  -3

 گواهينامه تایيد صالحيت ایمني پيمانکاری معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون 0 كار و رفاه اجتماعي  -4

 يموال  یاصالت صوورت هوا   نييبه منظور فراهم نمودن امکان استعالم و تع " ntsw.ir" ي)جام( به نشان رانیه جامع تجارت اثبت نام در سامان -5

 سیشده مناقصه گران از سامانه پرد يرسیحسا

رفرما و  قابل اِستعالم از مطابق ضوابط اِعالمي از سوی كاریال 0002009550029 مبلغرجاع كار  بهه تضمين شركت در فرآیند اِداشتن توانایي ارای -6

هوای  ناموه هيات محترم وزیران )ضمانت 00/22/1920ه مورخ  02502/ت109020طبق تصویب نامه شماره  0بانک مركزی جمهوری اسالمي ایران

 .باشد(قبول نميبانک قابلصادره از پُست

    www.setadiran.irرونيکي دولت )سوتاد( بوه آدرس   تت آن از طریق وبگاه سامانه تداركات الکدجهت دریافت اسناد ارزیابي 0تکميل و عو متقاضيان

ء اقدام نمایند.الزم به ذكراست مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه مذكور0 مراحل ثبوت نوام در سوایت فووق و دریافوت گوواهي امضوا       

  رونيکي جهت شركت در مناقصه و دریافت اسناد را به انجام رسانند.الکت

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

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

   توزیع خواهد گردید. حداقل امتياز كيفي راكسب مي نمایندگزار مناقصهتشخيص ه بهواجد شرایط ك هایشركت دارك مناقصه بين سناد و مَاَ

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

و درخصوص سوامانه     20100520005 با تلفن0 شرایط و مسائل فني و مالي مناقصه درخصوص اسنادالعات بيشتر در صورت نياز به اطّمتقاضيان مي توانند 

 تماس حاصل نمایند.201-51500015تداركات الکترونيکي دولت)ستاد( با تلفن 
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