نوبت اول /نوبت دوم
شركت نفت خزر (سهامي خاص)

آگهي فراخوان عمومي همراه با ارزيابي (دو مرحلهاي)
مناقصه عمومي راهبري و نگهداشت سكوي نيمه شناور ايران امير كبير به شماره 856-46-6804
شركت نفت خزر در نظر دارد مناقصه راهبری ونگهداشت سكوی نيمه شناور ايران امير كبير در دريای خزر را ،طبق شرايط و مدارك مربوطه از طريق
برگزاری مناقصه عمومي به صورت دو مرحلهای به شركتهای ذيصالح و واجد شرايط واگذار نمايد .از متقاضياني كه دارای شرايط ذيل ميباشند
درخواست ميگردد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم (كه سه روز پس از انتشار اگهي نوبت اول خواهد بود )به مدت  5روز در روزهاي اداري از ساعت
 0الي  64ضمن همراه داشتن درخواست كتبي شركت در مناقصه و معرفينامه نماينده شركت ،جهت دريافت اسناد ارزيابي کيفي ،تكميل و عودت آن در
مهلت تعيين شده در اسناد به امور حقوقي و پيمانها به نشاني تهران  -خيابان خالداسالمبولي  -خيابان پنجم  -پالك  - 02طبقه اول جنوبي مراجعه و در
صورت لزوم با شماره تلفن  55208088تماس حاصل نمايند.

الف) شرايط مناقصهگران:
 .1داشتن شخصيت حقوقي مستقل.
 .2داشتن تجهيزات ،امكانات ،تخصص الزم و توانايي انجام كار مطابق استانداردهای رايج در صنعت نفت.
 .3داشتن توانايي مالي و فني كافي جهت اجرای موضوع پيمان.
 .4داشتن توانايي ارايه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 13,057, 080,000ريال.
 .5داشتن شناسه ملي و كد اقتصادی.
 .6انطباق موضوع مناقصه با موضوع فعاليت شركت مندرج در اساسنامه.
 .0ارايه آگهي تاسيس و آگهي آخرين تغييرات و كپي اساسنامه.

ب) شرايط و مشخصات كار و شركت در مناقصه:
.1

شرح مختصر عمليات مورد نظر :مديريت ،راهبری ،تامين كاركنان و نگهداشت خدمات به كليه سيستم های دستگاه حفاری نيمه شناور ايران امير
كبير در دريای خزر ،تامين و خريد لوازم يدكي و تجهيزات و كليه نيازهای دستگاه طبق شرح خدمات و مشخصات فني.

.2

محل اجراي عمليات :آب های عميق دريای خزر توسط سكوی نيمه شناور ايران امير كبير.

.3

مدت اجراي عمليات :يك سال شمسي.

.8

برآورد اوليه اجراي كار 554,858,555,824 :ريال  6,466,665 +دالرآمريكا

.5

زمان و محل ارايه پاكتها پيشنهاد قيمت :روزدوشنبه مورخ 1378/11/27به نشاني تهران ،خيابان خالداسالمبولي -خيابان پنجم -پالك - 20طبقه
اول جنوبي  -امور حقوقي و پيمانها.

.6

زمان و محل گشايش پاكتهاي:الف و ب روزسه شنبه مورخ  1378/12/06و زمان بازگشائي پاكتهای عمومي روز دو شنبه مورخ
1378/12/17در اتاق جلسات شركت نفت خزر واقع در تهران  -خيابان خالداسالمبولي  -خيابان يازدهم  -پالك ( .17الزم به ذكر است در صورت
هرگونه تغيير زمان دقيق جلسه گشايش كتباً به مناقصه گران اطالع داده خواهد شد ).و زمان و مكان جلسه گشايش پاكتهای قيمت در جلسه مذكور
اعالم خواهد شد.

ج) مدارك مورد نياز:
.1

ارايه صورتهای مالي حسابرسي شده منتهي به سال .1370

.2

ارايه گواهينامه معتبر تاييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي مطابق با آييننامه ايمني امور پيمانكاری مصوب .1388/12/03

.3

ارايه مدارك و گواهينامهها دال بر احراز صالحيت الزم جهت انجام موضوع مناقصه (ارايه در مدارك ارزيابي كيفي)

.4

ساير موارد در اسناد ارزيابي درج گرديده است.

پس از بررسي مدارك و اسناد ارزيابي تكميل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزيابي ،اسناد مناقصه بين شركتهای واجد شرايط توزيع خواهد
شد .بديهي است در صورت عدم انطباق موضوع ف عاليت شركت با موضوع مناقصه و همچنين عدم رضايت كارفرما از عملكرد و سوابق قبلي مناقصهگر،
مدارك شركت مزبور مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.
ارايه مدارك و فرم های استعالم ارزيابي تكميل شده از سوی مناقصهگران هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان برای شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
روابط عمومي شركت نفت خزر

