شركت ملي گاز ايران

شركـت پااليـش گـاز فجـر جـم ( سهامي خاص)

آگهــي فراخوان ارزيابي كيفي
شرکت پاالیش گاز فجر جم در نظر دارد وفق قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383و آئین نامه اجرائهب بنه "ج" مهاد  12قهانون
برگزاری مناقصات ،برگزاری فرآین ارجاع کار و انتخاب پیمانکار ذیصالح جههت" پروژه اجراي ديوار كشي و تعميرات اساسيي
مدرسه شهيد مطهري " را از طریق مناقص عمومي يک مرحله اي همرا بها ارزييایي كيیيي انجها دهه ل اهاا از ک یه متاا هیان
ذیصالح و اشخاص حاوقب داخ ب ک دارای توان فنب و اجرائب جهت انجا خ مات مربوط مب باشن و تمایل ب شرکت در مناقص مزبور
را دارن دعهوت به عمهل مهب آیه جههت دریافهت ااهناد مناقصه بها مراجنه به اهامان ته ارکات ااکترونیکهب دواهت اهتاد به ن هانب
 www.setadiran.irاق ا نماین ل خاطرن ان مب نمای این فراخوان هیچ گون تنه ی برای کارفرما جهت دعوت ب مناقصه شهرکتهای
دریافت کنن ااناد مناقص ایجاد ننمود و تنها شرکت هایب ک دارای شرایط من رج در ااهناد بهود و حهائز حه اقل امتیهاز الز ارزیهابب
کیفب شون با ت خیص کارفرما ب مرح بن ی مناقص را خواهن یافتل
مهلت دريافت
كاریرگهاي استعالم
ارزيایي كيیي

400/08

2000092273000023

پروژه اجراي ديوار كشي
و تعميرات اساسي مدرسه
شهيد مطهري

مهلت زماني یارگذاري
كاریرگهاي استعالم
ارزيایي كيیي

تا ااعت16:00روز
پنج نب مورخ

تا ااعت16:00روز
پنج نب مورخ

1400/04/10

1400/04/24

641.000.000

الف  :شرايط متقاضي
داشتن توااات ارتاهااتتنت تتم ابتا يتتنتتت امرتشت ببتدهتي

تنتتتتنتيبلت ت641.000.000/-تهیت وتق تتیت یتته تا يتتنت

وضتتتمه تدهتيالت ت يتیتدقضنتتترتيا تتتا تو تتتای تا يتتتنتشتتتم ه ت/123402ی50659 /يتتتاه ت1394/09/22تههت ت یت
يحن متقزیت ا تت .وضتمه تاهایتنتشتم تيترتت یرتبتتت ا تيتمیت 3يت تازتوت هیآت یت ی تي لتبت بتاوتاهات دایتيالنبت ت
قت تلتوجمیمتت شم .ت
2تتتتتتاهااتتنتاتتااهرتو یهتتمت تتت هبتتاهم امتت ه تقتو یهتتمت تتت هبتایم تترتاهم امتت ها تتازتاداه توالتت ق کتبتت هتقته تت ت
اجنم عرتی تاااهرت ت هبتتازتس زي ا

تي تاطنت ت

بت:تيماهکتياهدتاه ز ت
و تتای تاس ستت ينتتتتنتهمتت ا ت ا تترت یتت ی توهههتت ایتقتاتتااهرتو یهتتمت تتت هبتازتاداه توالتت ق کتبتت هتقته تت ت
اجنم عرتدهتبمتي تاطنت
هزقينتب يلتازتسااتیتب هتااج متشم کته

یبتا ينته تقتيرن مایتي تاطتتنتواا تي ضرت

ازتاهم ام ها تقاجمتشت ای تبتنت يت دارتقتوااات یرتاهااتنتیتمي یت تارتهاتداهاتمتدعتایتيترتشتادت تمتاب ت توت تي لتبت
ياتتتتدهتشتتتتم ت تتتتارتکتتتت ت تي اجالتتتتنتتتتتتنتستت ت ي انتوتتتتماهب یتاضمن قاهمتتتترتدقضتتتتبت تستتتتن دت تتتتتتتنت ده ت
WWW.SETADIRAN.IRتدهیااستتتبتبنبتتترتیتتتادتج تتتبتتشتتت ببتدهتي

تتتنتهمتتت ا تتتتت تاتتتااهرتو یهتتتمت

تتت هبتایم تترتاهم ام ت ها تکاتتااهرتو یهتتمت تتت هبتازتاداه توال ت ق تتکتب ت هتقته ت تاجنم ت عرتدهتبتتمتي تاطتتنتک ا تترت

یت ی توهههت ایتش ت ببکت ت مته ت تاهزیت ترتبه تترتقتهزقيتتنتب ت ه تیتتادتهاتتت هاتتراه تام ی تتمت.تتتتمی رتاستتبتاهااتتنت
يتتماهکتهتتهنتاااتتنت يتترتت ت ا تيني

ت تج تتبتدهی تتبتاس ت دتي

تتنتایج ت دتادااهتتمتب ت د.تت تتم تتول ت تشتتم ه تت

077-31682036قت077-31682034ت ي د تا سدگایرتتنتسئااالیتیااهمتتادت .ت
تجت:تياله هه تاههزی ترتبه رت ت
ارزیههاببکیفههب مناقص ه وفههق آیههین نام ه اجرایههب بن ه ج مههاد  12قههانون برگههزاری مناقصههات و به روف وزنههب وفههق شههرایط ذیههل انجهها خواه ه
ش .

رديف

معیار

وزن

مستندات
اطالعات مربوط به تعداد و نوع كارهاي مشابه /غير مشابه انجام شدد در رشد ه و يمي ده

1

موضوع م اقصه در پ ج سال گذش ه
كيفيت كار،كفايت كادر ف ي و يمان ب دي اجراي پروژ در كارهاي قبلي حدداكرر پد ج سدال

2

گذش ه /رضايت نامه و تشويق نامه
مدارك پرداخ هاي مالياتي يا حق بيمه در پ ج سال گذش ه يا تأييديه اع بار اي سوي بانكهداي

3

مع بر يا ميزان دارائي ثابت

4

HSE

%40
%25
%25
%10

ارايه گواهي امه  /گواهي امه مع بر

ج :ساير مشخصات
 -نام كارفرما:شركت پااليش گاز فجرجم

-

نشاني كارفرما :استان بوشهر –شهرستان جم -شركت پااليش گاز فجر جم كد پستي  7556154864تلفن -31682036
077

-

تامين مالي :از محل منابع داخلي شركت

-

روش انجام مناقصه از حیث مراحل :به صورت يک مرحله ايي

-

روش انجام مناقصه از حیث روش دعوت به مناقصه :فراخوان به ارزيابي كیفي
محل اجرای پروژه :مجتمع مسكوني پارس جم واقع در شهرستان جم

-

مدت زمان اجرای پروژه  5:ماه بعالوه  10رو تجهیز كارگاه از تاريخ ابالغ بكار .

-

زم ان دريافت اسناد /زمان و محل دريافت /تحويل اسناد/زمان بازگشايي پيشنهادات  ......وفق برنامه زمانبندی اعالم
شده سامانه تداركات الکترونيکي دولت ( سامانه ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR

روابط عمومي

