فراخًان شىاسايي ي ارزيابي پيماوكار(دي مرحلٍ اي)

تجديد مىاقصٍ عمًمي ايمه سازي برج َاي ساختمان شمارٌ ( 13مجتمع يرزشي ي آمًزشي محمًد آباد) در برابر حريق
بٍ صًرت  EPCبٍ شمارٌ49-31

ششكت هلي ًفت ايشاى دس ًظش داسد ػوليات ايمه سازي برج َاي ساختمان شمارٌ ( 13مجتمع يرزشي ي آمًزشي محمًد آباد) در برابرر
حريق بٍ صًرت  EPCسا طبق ششايط ٍ هذاسك هشبَطِ اص طشيق بشگضاسي هٌاقصِ ػوَهي بِ صَست دٍهشحلِ اي بِ ششكتْاي ريصالح
ٍ ٍاخذ ششايط ٍاگزاس ًوايذ .اصهتقاضياًي كِ داساي ششايط ريل هي باشٌذ ،دسخَا ست هي گشدد اص صهاى چاپ آگْي ًَبت اٍل تاحذاكثش 10
سٍص پس اص دسج دٍهيي آگْي ضوي بِ ّوشاُ داشتي دسخَاست كتبي ششكت دس هٌاقصِ ٍ ًيضهؼشفي ًاهِ ًوايٌذُ ششكت  ،خْت دسيافالت
اسٌاد اسصيابي ،تكويل ٍ ػَدت آى دس هْلت تؼييي شذُ دس اسٌاد ،بِ اهَس قشاسدادّا ٍ بشآٍسد هقاديش -هؼاًٍت اهَس پشتيباًي -هذيشيت تَسؼِ
هٌابغ اًساًي بِ ًشاًي  :تْشاى -خياباى حافظ – ًبش خياباى سٍد سش  -ساختواى هشكضي خذيذ ششكت هلي ًفت ايشاى -طبقالِ  -12اتالا
 1203هشاخؼِ ٍ دس صَست لضٍم با شواسُ تلفي ّاي  61623173ٍ 61625041تواس حاصل ًوايٌذ.
الف -شرايط مىاقصٍ گران
-1داشتي شخصيت حقَقي هستقل
 -2اًطبا هَضَع هٌاقصِ با هَضَع فؼاليت ششكت پيواًكاسي هٌذسج دس اساسٌاهِ (داساي صححيت )HSE
 -3آگْي تاسيس ٍ آگْي آخشيي تغييشات ششكت دس سٍصًاهِ سسوي
-4اسائِ شٌاسِ هلي ٍ شواسُ اقتصادي
 -5داشتي ششكت هشاٍس ّوكاس داساي صححيت دس صهيٌِ ايوٌي دس بشابش حشيق ٍ طشاحي سيستن ّاي ايوٌي ٍ آتش ًشاًي ساختواى ّا ٍ طشاحي سيستن ّاي ٍ F&G
HSE
 -6داشتي تدْيضات ٍ اهكاًات ٍ تخصص الصم ٍ تَاًايي اًدام كاس هطابق استاًذاسدّاي سايح  HSEدس صٌؼت ًفت
 -7داشتي تَاًايي هالي ٍ فٌي كافي خْت اخشاي هَضَع پيواى
 -8داشتي تَاًايي اسائِ تضويي ششكت دس هٌاقصِ بِ هبلغ000.س300س737س 1سيال

ب -شرايط ي مشخصات كار ي شركت در مىاقصٍ
- 1شرح مختصر عمليات مًرد وياز :ايوي ساصي بشج ّاي هدتوغ ٍسصشي ٍ آهَصشي هحوَد آباد بش اساس هبحث سَم هقشسات هلي ساختواى ٍ
آييي ًاهِ ّاي هشبَطِ
 -2محل اجراي عمليات :استاى هاصًذساى – شْشستاى هحوَد آباد – هدتوغ ٍسصشي ٍ آهَصشي هحوَد آباد ششكت هلي ًفت ايشاى
-3مذت اجراي عمليات  9 :هاُ شوسي
 -4برآيرد ايليٍ اجراي كار000 :س000س165س 45سيال
 – 5زمان ي محل دريافت پاكت َا  :سٍص .شٌبِ هَس خ 95/2/11بِ ًشاًي :تْشاى – خياباى حافظ – ًبش خياباى سٍدسش – ساختواى هشكضي خذيذ
ششكت هلي ًفت ايشاى – طبقِ دٍم – سالي خلسات
 -6زمان ي محل بازگشايي پاكت َا  :سٍص .چْاسشٌبِ هَسخ 95/2/29بٍ وشاوي :تْشاى – خياباى حافظ – ًبش خياباى سٍدسش – ساختواى هشكضي
خذيذ ششكت هلي ًفت ايشاى – طبقِ دٍم – سالي خلسات ( الصم بِ ركش است صهاى دقيق دسيافت پاكت ّا ٍ ًيض خلسِ باصگشايي پاكت ّا كتبا
بِ هٌاقصِ گشاى اطحع دادُ خَاّذ شذ).

ج -مذارك مًرد وياز
-1اسائِ صَستْاي هالي حسابشسي شذُ هٌتْي بِ سال هالي 1393
 -2اسائِ گَاّي تاييذ صححيت پيواًكاسي (كپي بشابش اصل شذُ) داساي ستبِ 3ابٌيِ ٍ ّوچٌيي ستبِ  4تاسيسات اصهؼاًٍت بشًاهِ سيضي ٍ ًظاست ساّبشدي سياست خوَْسي
-3سايش هَاسد دساسٌاد اسصيابي دسج گشديذُ است.

پس اص بشسسي هذاسك ٍ اسٌاد اسصيابي تكويل شذُ ٍاصلِ اص سَي هٌاقصِ گشاى ٍ اًدام اسصيابي  ,اسٌاد هٌاقصِ بيي ششكتْاي ٍاخذ
ششايط تَصيغ خَاّذ شذ .بذيْي است دسصَست ػذم اًطبا هَضَع فؼاليت ششكت با هَضَع هٌاقصِ ٍ ّوچٌيي ػذم سضايت كاسفشها
اص ػولكشد هٌاقصِ گش  ،هذاسك ششكت هضبَس هَسد بشسسي قشاس ًخَاّذ گشفت  .اسائِ هذاسك ٍ فشم ّاي استؼحم اسصيابي تكويل شذُ اص
سَي هٌاقصِ گشاى ّيچگًَِ حقي سا خْت هتقاضياى بشاي ششكت دس هٌاقصِ ايداد ًخَاّذ كشد.
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