شماره:
تاريخ:
آگُي مىاقصٍ عمًمي يل مرحلٍ اي
مىاقصٍ گسار:شطوت ملي پرش فطايضزٌ َبي وفتي ايطان – مىطمٍ استبن مطوعي
مًضًع مىاقصٍ :تبميه غصاي وبضوىبن مىطمٍ
تاريد،مُلت ،وشاوي محل دريافت ي تحًيل استعالم ميفي مىاقصٍ گران:
زيَفتٍ پس اظتبضيد اوتشبضوًثت زيم آگُي اضظيبثي(پبيبن يلت ازاضي ضيظچُبضشىجٍ مًضخ 1397/07/25سبعت )15ثٍ آزضس :اضان-سٍ ضاَي شبظوس-جىت پباليشگبٌ امبم ذميىي(ضٌ) شبظوس -
 HSEمطاجعٍ حضًضي ومًزٌ يجُت زضيبفت اسىبز اظططيك سبيتُبي
شطوت ملي پرش فطايضزٌ َبي وفتي مىطمٍ استبن مطوعي  -امًض لطاضزازَب -جُت تحًيل اسىبز اضظيبثي ويفي ي
مشطيحٍ شيل السام ومبيىس.
تلفه تمبس(086-33493310:امًضلطاضزازَب) (086-33493320-086-33493359ذسمبت ازاضي مىطمٍ) فبوس زثيطذبوٍ086-33668894:
مبلغ برايرد شرمت 12/211/400/000 :ريال
ياضيع  620/000/000ضيبل(ششصسيثيست ميليًن ضيبل) ثٍ صًضت ومسي جُت شطوت زض مىبلصٍ ثٍ شمبضٌ حسبة سيجبي
وًع ي مبلغ تضميه شرمت در فرايىذ ارجاع مار:
 4120010800001ثبوه ملي ثب شىبسٍ ياضيع  37400000042ثٍ وبم شطوت ملي پرش فطايضزٌ َبي وفتي مىطمٍ استبن مطوعي ييب اضائٍ ضمبوتىبمٍ ثبوىي ثبضعبيت زليك فطمت
استبوساضزوٍ ثصًضت ومًوٍ زضسبيت لبثل ضي ئيت ي يب ايضاق مشبضوت ثي وبم (.تضميه فًق پس اظ اضظيبثي ويفي مىبلصٍ گطان ي تبئيس آوُب تًسط وميتٍ فىي ي ثبظضگبوي زض َىگبم اضائٍ پبوت
وطخ زضيبفت ذًاَس شس).
شرايط عمًمي متقاضي:
 - 1اضائٍ زضذًاست وتجي جُت شطوت زضمىبلصٍ.
 -2اضائٍ گًاَي صالحيت پيمبوىبضي اظ ازاضٌ ول تعبي ن  ،وبض ،يضفبٌ اجتمبعي زض سبل  1397جُت شطوت َبي ذسمبتي
-3اضائٍ اسبسىبمٍ ،آگُي ضيظوبمٍ ي آذطيه تغييطات شطوت ،ليست اعضبء َيئت مسيطٌ ثٍ َمطاٌ وپي مساضن تحصيلي آوبن
 -4زاشته تجطثٍ ي سًاثك وبضي مطتجط،تًان مبلي يحسه اوجبم وبض حست فطمُبي استعالم اضظيبثي ويفي
-5احطاظ امتيبظ لبثل لجًل ثط اسبس معيبضَبي اضظيبثي ويفي ي تًاومىسي ثُساشت ،ايمىي ي محيط ظيست ()H.S.E
 -6تكميل فرمهاي ارزيابي و ارائه مستندات بر اساس اطالعات مندرج در فرم هاي ارزيابي(كليه مدارك مي بايست مهر و امضا گردند)
 -7شطوت وىىسگبن مي ثبيست زاضاي صالحيت ايمىي اظازاضٌ ول تعبين،وبضيضفبٌ اجتمبعي استبن مطوعي ثبشىس.
 -8ظمبن ثبظگشبيي پبوبت ضيظشىجٍ مًضخ 1397/07/28ضاس سبعت  10صجح زضسبله اوسيشٍ سبذتمبن ستبزمىطمٍ مي ثبشس،شطوت وىىسگبن زضصًضت تمبيل مي تًاوىسثب
اضائٍ معطفي وبمٍ معتجطزضجلسٍ شطوت ومبيىس.
-9جلسٍ تًجيُي ضيظچُبضشىجٍ مًضخ 1397/07/18سبعت 10صجح مي ثبشس.
-10پيمبوىبض ثطوسٌ مي ثبيست لجل اظ شطيع لطاضزاز  97/08/01وسجت ثٍ اضائٍ ضمبوتىبمٍ حسه اوجبم تعُسات ي اوعمبز لطاضزاز السام ومبيس.
 -11كليه مدارك ارائه شده مانند اساسنامه ،آگهي تاسيس و تغييرات ،گواهينامه ها مي بايست برابر اصل گردند.
آدرس سايت:
فطمُبي "استعالم ويفي" ي" استعالم اضظيبثي تًاومىسي " HSEي َمچىيه "ومًوٍ لطاضزاز ي شطح وبض" زض سبيتُبي شيل لبثل ثطزاشت مي ثبشس.
http://markazi.niopdc.ir

http://iets.mprog.ir

تًضيح ايىنٍ " :ارزيابي ميفي مىاقصٍ بصًرت فشردٌ بًدٌ بىحًي مٍ ابتذا مذارك ياسىادارزيابي مىاقصٍ گران مًردبررسي قرارگرفتٍ ي پس از مسب حذاقل امتياز الزم در
فرايىذ ميفي ،در مراحل بعذي وسبت بٍ بازگشايي پامات ورخ اقذام مي گردد.
تبضيد اوتشبض وًثت ايل :ضيظسٍ شىجٍ مًضخ 1397/07/10
تبضيد اوتشبض وًثت زيم :ضيظچُبضشىجٍ مًضخ 1397/07/11

ريابط عمًمي شرمت ملي پخش فرآيردٌ َاي وفتي مىطقٍ استان مرمسي
آزضس :اضان-سٍ ضاَي شبظوس -جىت پباليشگبٌ -شطوت ملي پرش فطآيضزٌ َبي وفتي مىطمٍ استبن مطوعي ،تلفه تمبس ستبزيفبوس 94:ي086-33668868وسپستي 38671-41113:

