شماره مجوز1399.892 :

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران
مناقصه عمومي يك مرحله اي خدمات اجرايي بیست و پنجمین نمايشگاه بین المللي نفت  ،گاز  ،پااليش و
پتروشیمي
به شماره 002 – 98 – 89 – 721
شركت ملي نفت ايران در نظر دارد اجرايي بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي نفت  ،گاز  ،پااليش و پتروشيمي را طبق شرايط و
مدارك مربوطه از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي به شركتهاي ذيصالح و واجد شرايط واگذار نمايد .ازمتقاضياني كه
داراي شرايط ذيل مي باشند ،درخواست مي گردد از زمان چاپ آگهي نوبت دوم تاحداكثر هفت روز پس از درج آن جهت دريافت
اسناد ارزيابي ،تكميل و عودت آن در مهلت تعيين شده از طريق وبگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irاقدام نمايند الزم به ذكر است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور  ،مراحل ثبت
نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضا الكترونيكي جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد به انجام رسانند.
برآورد مناقصه  97 , 056 , 000 , 000ريال مي باشد و شركت كنندگان در مناقصه مي بايست توانايي ارائه ضمانتنامه شركت
درفرايند ارجاع كار به مبلغ  3 , 660 , 000 ,000ريال را داشته باشند.
 محل اجراي عمليات  :شركت ملي نفت ايران -روابط عمومي مدت اجراي عمليات  :يك سال شمسي مي باشد .مهلت دريافت استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران  9 :روز پس از چاپ دومين آگهي روزنامه
مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي مناقصه گران  41 :روز پس از اتمام مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي
 ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال  / 4379قرارداشتن در فهرست مورد تأييد سازمان توسعه و تجارت  ،منتشرشده در پايگاه اطالع رساني سازمان ياد شده  /گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاري معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون  ،كار
و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.
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همه آگهي هاي ستاد شركت ملي نفت ايران در سايت  www.nioc.irقابل مشاهده است.
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