نوبت اول /نوبت دوم
شركت نفت خزر (سهامي خاص)
مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي (يك مرحلهاي)
مناقصه عمومي حراست و حفاظت از اماكن و تاسيسات شركت نفت خزر در تهران و منطقه عملياتي خزربه شماره 054-84-4034
شركت نفت خزر در نظر دارد مناقصه ارائه خدمات حراست و حفاظت از اماكن و تاسيسات شركت نفت خزر تهران /منطقهه ملييهاتخ خزرهشهرههر را طبه
شرايط و مدارك مرشوطه از طري شرگزاري مناقصه ملومخ شه صورت يك مرحيهاي شه شركت هاي ذيصالح و واجد شرايط واگذار نلايد .از متقاضيانخ كهه
داراي شرايط ذيل مخشاشند درخواست مخگهردد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم (كه سه روز پس از انتشارآگهي نوبت اول خواهد بود )به مدت  4روز
در روزهاي اداري از ساعت  7/30الي 14/30ضمن همراه داشتن درخواست كتبي شركت در مناقصه و معرفينامه نمايندده شدركت شها ارايهه مسهتندات
مرشوط شه جزء هاي  ،7 ،6 ،5شند الف جهت دريافت اسناد ارزياش خ ،تكليل و مودت آن در مهيت تعيين شده در اسناد شه امور حقوقخ و پيلهانهها شهه نرهانخ
تهران -خياشان خالداسالمبولخ -خياشان پنجم -پالك  -20طبقه اول جنوشخ مراجعه و در صورت لزوم شا شلاره تيفن  88724254تلاس حاصل نلايند.ضهلنا
متقاضيان ميتوانند جهت کسب اطالمات شيرتر شه سايت اينترنتخ  www.kepco.irمراجعه نلايند.
الف) شرايط مناقصهگران:
 .1داشتن شخصيت حقوقخ مستقل.
 .2داشتن تجهيزات ،امكانات ،تخصص الزم و توانايخ انجام كار مطاش استانداردهاي رايج در صنعت نفت.
 .3داشتن توانايخ مالخ و فنخ كافخ جهت اجراي موضوع پيلان.
.4

داشتن توانايخ ارايه ضلانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار شه مبيغ 1،350،486،380

ريال.

 .5داشتن شناسه ميخ و كد اقتصادي.
 .6انطباق موضوع مناقصه شا موضوع فعاليت شركت مندرج در اساسنامه.
 .7ارايه آگهخ تاسيس و آگهخ آخرين تغييرات و كپخ اساسنامه.
 .8شرگتهاي متقاضخ ميبايستخ .جز فهرست پيلانكاران تاييد صالحيت شده سازمان حراست وزارت نفت شاشند.
ب) شرايط و مشخصات كار و شركت در مناقصه:
.1

شرح مختصر خدمات مورد نظر :تامين نيروي انسانخ جهت حراست و حفاظت از اماكن و تاسيسات شركت نفت خزر در تهران و منطقه مليياتخ
خزر.

.2

محل اجراي عمليات :شركت نفت خزر در تهران و منطقه مليياتخ خزر همازندران

.3

مدت اجراي عمليات :يك سال شلسخ.

.4

برآورد اوليه اجراي كار 27/009/727/615:ريال

.5

زمان و محل ارايه پاكتهاي پيشنهاد قيمت :روز چهارشنبهمورخ 1399/7/23شه نرانخ تهران ،خياشان خالداسالمبولخ-خياشان پنجم-پالك -20طبقه
اول جنوشخ -امور حقوقخ و پيلانها.

.6

زمان و محل گشايش پاكتها :روزدوشنبه مورخ  1399/7/28در اتاق جيسات شركت نفت خزر واقع در تهران -خياشان خالداسالمبولخ -خياشان
يازدهم -پالك  .19هالزم شه ذكر است در صورت هرگونه تغيير زمان دقي جيسه گرايش كتباً شه مناقصهگران اطالع داده خواهد شد.

ج) مدارك مورد نياز( ارايه در مدارک اسناد ارزيابي کيفي)
.1

ارايه گواهخنامه معتبر تاييد صالحيت ايلنخ مطاش شا آييننامه ايلنخ امور پيلانكاري مصوب .1388/12/03از وزارت كار تعاون رفاه اجتلامخ

.2

ارايه كپخ شراشر اصل گواهينامه صالحيت معتبر در زمينه خدمات ملومخ از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتلامخ هشارمايت مفاد  14دستورالعلل
شلاره14971مورخ 1388/2/19وزارت كارواموراجتلامخ در خصوص فعاليت شركت هاي داراي تاييد صالحيت در استان هاي ديگر .

.3

ساير موارد در اسناد ارزياشخ درج گرديده است.

پس از شرر سخ مدارك و اسناد ارزياشخ تكليل شده واصيه از سوي مناقصهگران و انجام ارزياشخ ،اسناد مناقصه شين شركتهاي واجد شرايط توزيع خواهد
شد .شديهخ است ارايه مدارك و فرم هاي استعالم ارزياشخ تكليل شده از سوي مناقصهگران هيچ گونه حقخ را جهت متقاضيان شراي شركت در مناقصه ايجاد
نخواهد كرد.
روابط عمومي شركت نفت خزر

