آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار
طراحی و ساخت ساختمانهای پیش ساخته
( شماره )DPIC/97-27
شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) در نظر دارد
نسبت به تهیه لیست کوتاه و ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط و
دارای حسن شهرت و توانمند در زمینه طراحی و ساخت
ساختمانهای پیش ساخته برای دعوت به مناقصه طراحی ،ساخت،
حمل و نصب ساختمان پیش ساخته اداری (دفتر موقت) خود با
زیربنای  495مترمربع در محل سایت مجتمع پتروشیمی
دهدشت واقع در مجاورت شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و
بویر احمد اقدام نماید.
شرایط الزم:
 )1مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه.
 )2داشتن حداقل سه تجربه موفق در خصوص اجرای
موضوع مناقصه در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی از نظر
حجم ریالی طی  10سال اخیر و ارائه رضایتنامه از
کارفرمایان مربوطه
 )3داشتن پروانه کار و گواهینامه صالحیت معتبر"فعالیت
در زمینه ساخت و نصب ساختمانهای پیش ساخته " و
استانداردهای اخذ شده مرتبط با کار از مراجع ذیصالح
 )4داشتن گردش مالی متناسب اجرای این پروژه در سه
سال اخیر
 )5داشتن امکانات  ،توان فنی و برنامه ریزی و تجهیزات
مناسب با موضوع مناقصه
کلیه متقاضیان واجد صالحیت فنی  ،مالی و دارای گواهینامه
صالحیت حرفه ای و تجربیات مفید مرتبط با موضوع مناقصه که
دارای شرایط فوق بوده و تمایل به شرکت در مناقصه را دارند،
میتوانند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ درج این
آگهی  ،آمادگی خود را برای شرکت در مناقصه وبصورت مکتوب
بهمراه مدارک و مستندات ذیل به نشانی تهران -بلوار آفریقا-
پایین تر از چهارراه جهان کودک-نبش خیابان نهم گاندی-شماره
 -38ساختمان بازرگانی پتروشیمی -طبقه  -5واحد  -22دفتر
کمیسیون معامالت ارسال نمایند:
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▪
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▪

▪

ارائه تصویر مصدق اساسنامه و آگهی روزنامه آخرین
تغییرات شرکت درخصوص اعضای هیات مدیره  ،مدیر
عامل و نیز صاحبان امضای مجاز متقاضی.
ارائه تصویر قراردادهای مشابه و رضایت نامه از کارفرمایان
قبلی متقاضی در  10سال گذشته (ارائه نام و شماره تلفن
کارفرما الزامیست).
ارائه تصویر پروانه کار و گواهینامه صالحیت معتبر"فعالیت
در زمینه ساخت و نصب ساختمانهای پیش ساخته " و
استانداردهای اخذ شده مرتبط با کار متقاضی
ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به سه سال
گذشته متقاضی
ارائه فهرست دستگاهها و تجهیزات و امکانات موجود
متقاضی مرتبط با موضوع مناقصه همراه با مشخصات دقیق
آنها
ارائه مستندات مربوط به امکانات سخت افزاری و نرم
افزاری و نیروی انسانی با تجربه مفید و مرتبط با موضوع
مناقصه بهمراه سوابق و تجربیات کارشناسان دپارتمان
طراحی متقاضی (در کلیه دیسیپلین ها)

توضیح :
ارسال مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای
شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
مدارک مناقصه به تشخیص شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت بین
متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد گردید.
این آگهی فراخوان عمومی برای شناسایی پیمانکاران و یا مطالب
مندرج در آن هیچگونه تکلیفی برای شرکت صنایع پتروشیمی
دهدشت جهت برگزاری مناقصه ایجاد نخواهد نمود.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان میتوانند با شماره تلفن
 88203943تماس حاصل نمایند.
www.dpi-co.ir
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