
 

 

 نوبت دوم آگهی

 زمین تسطیح و خاکبرداري ايمرحله یک مناقصههمراه با ارزیابی کیفی  عمومی فراخوان

به منظور انتخاب پیمانکار واجد شرایط و توانمند جهت اجراء عملیات خاکبرداري و تسطیح  دارد نظر در فارس خلیج زهرم پتروشیمی شرکت
 اي همراه با ارزیابی کیفی غیر همزمان را برگزار نماید.مناقصه یک مرحله ،زمین طرح

  هزار متر مکعب 850به میزان تقریبی  زمین تسطیح و ، انتقالخاکبرداري عملیات :مناقصه موضوع
 پتروشیمی دو فاز پارس،انرژي  اقتصادي انرژي ویژه منطقه، عسلویه شهرستان بوشهر، استان پروژه: اجراء محل
 :داوطلبین طیشرا

 دو یک و پایه پیمانکاري خدمات صالحیت یدأیت گواهینامه مالیاتی، مودیان اقتصادي شماره ملی، شناسه حقوقی، شخصیت بودن دارا •
  صالح ذي مراجع از نیاز مورد هايهگواهینام سایر و بودجه و برنامه سازمان از ترابري و راه رشته در

 ذکر موارد سایر و مناقصهانجام موضوع  براي سابقه و شهرت حسن تجهیزاتی، توان مالی، توان مشابه، کاري سوابق و تجربه بودن دارا •
 کیفی ارزیابی اسناد در شده

 نام به IR590120020000005182983711 شبا شماره به را ریال 3,000,000 مبلغ بایستمی اسناد دریافت جهت متقاضیان •
 .کنند واریز فارس خلیج هرمز پتروشیمی

و شماره تماس  رسید واریز وجه ،آخرین روزنامه رسمی ،اساسنامه ،بایست گواهینامه تأیید صالحیتمتقاضیان جهت دریافت اسناد، می •
جهت دریافت اسناد اطالع رسانی خواهد ارسال نموده و در صورت تأیید،  hormozpc.irm.soltani@را به آدرس  (همراه و ثابت)

 شد.

 استان ( بوشهر، فارس، هرمزگان و خوزستان)  4شرکت هاي فعال در  •

 .است شده درج ارزیابی اسناد در شرایط سایر •
 
(تا پایان وقت اداري روز سه  از تاریخ درج آگهی نوبت دوم کاري روز 3حداکثر  :(از طریق ایمیل فوق)متقاضیان اسناد دریافتمهلت 

 )13/10/1401شنبه مورخ

پس از پایان مهلت دریافت  تقویمی یک هفتهآخرین مهلت تحویل اسناد و مدارك  :تکمیل شدهمهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی 
به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، کوچه  )20/10/1401سه شنبه مورخاداري روز (تا پایان وقت متقاضیان اسناد

 ، شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس، امور قراردادها4، طبقه 22پنجم، پالك 

ابق با یی آنان در انجام موضوع مناقصه مطبدیهی است در مرحله مناقصه تنها از متقاضیانی دعوت به عمل خواهد آمد که صالحیت و توانا
ر ایشان هیچ گونه حقی را جهت حضومورد تایید قرار گرفته باشد و ارسال مدارك متقاضیان بی کیفی و معیار هاي مندرج در اسناد ارزیا شرایط

 در فرآیند مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

 تماس حاصل فرمایید. 88554796و نمابر  021-88554802در صورت نیاز به دریافت اطالعات بیشتر با شماره 

 مور قراردادهاي شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارسا                                                                                                                
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