شركت ملي گاز ايران

شركـت پااليـش گـاز فجـر جـم ( سهامي خاص)

آگهــي فراخوان عمومي
شرکت پاالیش گاز فجر جم در نظر دارد وفق قانون برگزاری مناقصات مصوب  1383و آئین نامه اجرائهب بنه "ج" مهاد  12قهانون برگهزاری
مناقصات ،برگزاری فرآین ارجاع کار و انتخاب پیمانکار ذیصالح جههت " بازسازي سراميك سرويسهاي بهداشتي منازل منطقه توحيد "
را از طریق فراخوان ب مناقصه عمومي و ب صورت يك مرحله اي انجام ده  .لذا از کلی متقاضهیان ذیصهالح و اشهخاق ققهوقب داخلهب که
دارای توان فنب و اجرائب جهت انجام خ مات مربوط مب باشن و تمایل ب شرکت در مناقص مزبور را دارن دعوت ب عمل مب آی جههت دریافهت
اسناد مناقص با مراجع ب سامان ت ارکات الکترونیکب دولت (ستاد) ب نشانب  www.setadiran.irاق ام نماین  .خاطرنشان مب نمای این فراخهوان
هیچ گون تعه ی برای کارفرما در رابط با شرکتهای دریافت کنن اسناد مناقص ایجاد نخواه نمود.
مهلت دريافت
کاربرگهاي استعالم
ارزيابي کيفي

2001092273000020

بازسااازي سااراميك سرويسااهاي
بهداشتي منازل منطقه توحيد

مهلت زماني بارگذاري
کاربرگهاي استعالم
ارزيابي کيفي

تا ساعت19:00روز

تا ساعت19:00روز

شنبه مورخ

سه شنبه مورخ

1401/02/31

1401/03/10

2.220.000.000

شرايط متقاضي
1

داشتن توانائي ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه به مبلغ  3.000.000.000/-ریال وفق آیین نامه تضمین در معامالت

دولتي موضوع تصویب نامه شماره /123402ت/ه50659مورخ  1394/09/22هیات محترم وزیران .تضمین ارایه شده مي بایست
برای مدت 3ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادات معتبر و قابل تجدید باشد .
2

ارائه گواهینامه صالحیت پیمانكاریرتبه  5در رشته ابنیه یا تاسیسات صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 3ارائه گواهي تایید صالحیت ایمني پیمانكاران از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
از پیمانکاران واج شرایط ک آمادگب و توانایب ارائ خ مات فوق را دارن دعوت مب شود ق اکثر تا مهلت مشخص ش فوق  ،با مراجع ب سامان
ت ارکات الکترونیکب دولت ( ستاد ) ب آدرس  WWW.SETADIRAN.IRاق ام الزم معمول نماین  .ضمناً تلفهن شهمار 077-31682036و
 077-31682034آماد پاسخگویب ب سئواالت خواه بود .ضمناً سایر مشخصات مناقصه به شرح ذیل مي باشد.
نام كارفرما:شركت پاالیش گاز فجرجم
نشاني كارفرما :استان بوشهر –شهرستان جم -شركت پاالیش گاز فجر جم كد پستي  7556154864تلفن 077-31682036
تامین مالي :از محل منابع داخلي شركت
مبلغ تامین اعتبار  44،391،796،526 /- :ریال
روش انجام مناقصه از حیث مراحل :به صورت یک مرحله ایي
روش انجام مناقصه از حیث روش دعوت به مناقصه :فراخوان به مناقصه عمومي
محل اجرای پروژه :شهرک توحید جم و امكان تابعه .
مدت زمان اجرای پروژه  270 :رو بعالوه  10روز تجهیز و برچیدن كارگاه از تاریخ ابالغ بكار .
زمان دریافت اسناد /زمان و محل دریافت /تحویل اسناد/زمان بازگشایي پیشنهادات  :وفق برنامه زمانبنددی اعدالم شدده سدامانه
تداركات الكترونیكي دولت ( سامانه ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR

روابط عمومي

