كد فراخوان2397741:
آگهي مناقصه
شركت ملي پااليش و پخش در نظر دارد مناقصه خدمات جنبي  ،دفتري ساختمانهاي پااليش و پخش را از طريق مناقصه
عمومي به پيمانكاران ذي صالح و واجد شرايط واگذار نمايد  .لذا شركتهايي كه داراي شرايط ذيل مي باشند مي توانند با در
دست داشتن مدارك مورد اشاره حداكثر  01روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم به ساختمان غدير پااليش و پخش واقع در
خيابان استاد نجات الهي – خيابان ورشو – نبش خيابان آبان – طبقه دوم – اتاق  – 001امور پيمانها و كنترل و اسناد
مراجعه نمايند  .آخرين مهلت تسليم پيشنهادها نيز ده روز كاري پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه مي باشد  .تلفن
تماس 11102008 :
شرايط پيمانكاران متقاضي :
 -0داشتن تخصص الزم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهاي رايج در صنعت نفت
 -0داشتن توانايي مالي كافي جهت اجراي موضوع پيمان
 -3ارائه مدارك مربوط به انجام كار مشابه در سه سال اخير
 -4ارائه رضايت نامه از كارفرما در خصوص حسن انجام كار
 -8ارائه گواهي صادره از وزارت كار و امور اجتماعي
 -6ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال گذشته
 -2ارائه اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي
 -1داشتن توانايي مالي كافي جهت ارائه سپرده حسن انجام كار ( ضمانتنامه پست بانك پذيرفته نمي شود )
 -1ارائه ليست قراردادها و شركتهايي كه با آنها همكاري داشته اند
 -01ارائه نامه اعالم آمادگي جهت شركت در مناقصه و معرفي نامه
 -00ارائه نمونه قراردادهاي مشابه
 -00مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاء كار (شركت در مناقصه) 0/106/111/111ريال ( به صورت نقدي يا ضمانت
نامه بانكي )
 -03مبلغ برآورد بدون ماليات بر ارزش افزوده  40/314/083/216ريال
 -04زمان بازگشايي پاكات  :حداكثر سي روز پس از آخرين مهلت تسليم پيشنهاد ها ( مورخ  16/10/06ساعت . ) 04:11
 -08مدت اعتبار پيشنهاد ها  11روز مي باشد  .


 -06مكان بازگشايي پاكات  :خيابان استادنجات الهي،خيابان ورشو،ساختمان غدير پااليش و پخش ،طبقه چهارم،اتاق104
جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سايتهاي زير مراجعه نماييد :
WWW.NIORDC.IR
WWW.SHANA.IR
HTTP.IETS.MPORG.IR
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

