آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار
موضوع :تامین مالی و انجام عملیات اجرائی بخشی از پروژه هاي ساختمانی،كارگاهی و مسكونی
سایت مجتمع پتروشیمی دهدشت به شماره DPIC/97-28
شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) در نظر دارد جهت تامین مالی و انجام عملیات اجرايی بخشی از پروژه هاي ساختمانی،كارگاهی و
مسكونی خود در محل سايت مجتمع پتروشیمی دهدشت واقع در مجاورت شهرستان دهدشت در استان كهگیلويه و بويراحمد اقدام به شناسايی شركتهاي
واجد صالحیت نمايد.
 )1شرح کار:
تامین مالی و انجام عملیات اجرائی و احداث پروژه هاي ذيل:
ردیف

مشخصات کلی

شرح

1

ساختمان مهمانسرا

به متراژ حدود  0122متر مربع در سه طبقه با سازه بتنی

0

ساختمان كلینیک

به متراژ حدود  052متر مربع در يک طبقه با سازه بتنی

3

يک باب انبار عمومی

به متراژ حدود  1022متر مربع به صورت سوله با اسكلت فلزي

 )2مدت اجراء:
مدت ارائه خدمات  02ماه می باشد.
 )3محل اجرای عملیات:
سايت مجتمع پتروشیمی دهدشت واقع در مجاورت شهرستان دهدشت در استان كهگیلويه و بويراحمد
 )4مبلغ برآورد :
 102/222/222/222ريال
 )5شرایط متقاضی :









داشتن شخصیت حقوقی
آمادگی الزم و اعالم توانمندي براي تأمین مالی در اين پروژه با ارائة اسناد و مدارك مثبته
تواماً داراي گواهی رتبه بندي پايه  0رشته ابنیه و  3تاسیسات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
داشتن توان فنی و برنامه ريزي.
توانمندي تجهیزاتی.
داشتن تجربه و دانش الزم در زمینه مورد نظر.
حسن سابقه شركت.
متناسب بودن ظرفیت آماده بكار.

 )6محل و مهلت دریافت و تسلیم پرسشنامه ارزیابی کیفی:
از متقاضیانی كه داراي توانايی مالی  ،امكانات عملیاتی و اجرايی و تجربیات مفید و مرتبط در زمینة پروژه هاي فوق بوده و تمايل به شركت در مناقصه
را دارند ،دعوت بعمل می آيد تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ  1300/20/20با ارائه درخواست كتبی به دفتر كمیسیون معامالت شركت صنايع
پتروشیمی دهدشت به نشانی تهران  -بلوار آفريقا  -پايین تر از چهارراه جهان كودك – نبش خیابان نهم گاندي  -شماره  - 30ساختمان بازرگانی
پتروشیمی  -طبقه  -5واحد  00مراجعه و نسبت به دريافت پرسشنامه ارزيابی كیفی اقدام و پس از تكمیل ،آنرا در پاكت الك و مهر شده حداكثر تا
پايان وقت اداري روز شنبه مورخ  1300/20/10به نشانی تهران  -بلوار آفريقا  -پايین تر از چهارراه جهان كودك – نبش خیابان نهم گاندي  -شماره 30
ساختمان بازرگانی پتروشیمی  -طبقه  -5واحد  00تحويل و رسید دريافت نمايند.
 )7ارسال اطالعات دراين مرحله صرفاً جهت بررسی و ارزيابی كیفی متقاضی بوده ،ودرخواست ارائه پیشنهاد فنی و بازرگانی متعاقباً اعالم خواهد شد و لذا
هیچگونه حقوقی براي متقاضی  ،در اين مرحله منظور نخواهد شد.
 )8در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفن  00023023تماس حاصل نمايند.
 )9هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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