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داشتن شخصيت حقوقي.
دارا بودن توان فني ،مالي و نيروهاي متخصص جهت انجام كار
توانايي ارايه ضمانت نامههاي بانكي شركت در فرآيند ارجاع كار ،انجام تعهدات و حسن اجراي كار
رعايت استانداردهاي ايمني و بهداشت ،مطابق آَئين نامه و استانداردهاي مورد تاييد شركت ملي نفت ايران.
دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت معتبر در زمينه امور آشپزخانه و رستوران از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي (با رعايت
مفاد ماده  14دستورالعمل شماره  14971مورخ  88/02/19وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص فعاليت شركتهاي داراي
تاييد صالحيت در استانهاي ديگر)

 -6مبلغ برآورد 5,950,432,000 :ريال.
متقاضيان واجد شرايط مي توانند از تاريخ انتشار نوبت دوم آگهي (كه  3روز پس از نوبت اول ميباشد ).به مدت  4روز در ساعات
اداري ( 8لغايت  ،)16ضمن ارايه درخواست كتبي ،آگهي تاسيس ،شناسه ملي ،كپي اساسنامه ،آخرين تغييرات ثبتي و اصل و
كپي برابر اصل گواهينامه مندرج در بند  5جهت دريافت فرم استعالم ارزيابي كيفي به امور حقوقي و پيمانهاي شركت نفت
خزر واقع در تهران -خيابان خالداسالمبولي -خيابان پنجم -پالك -20طبقه اول جنوبي مراجعه نمايند.
* مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  297,521,600ريال خواهد بود كه در صورت كسب حداقل امتياز كيفي نحوه پرداخت آن در
اسناد مناقصه اعالم خواهد گرديد.
* جلسه گشايش پاكتهاي پيشنهادات در ساعت  14روز سهشنبه مورخ  1396/08/16خواهد بود .ارايه معرفينامه توسط نماينده
مناقصهگران جهت حضور در جلسه الزامي است.
* بديهي است در صورت تغيير تاريخ جلسه ،مراتب پنج روز قبل به مناقصهگران اعالم خواهد شد.
ارايه و ارسال مدارك هيچ حقي براي متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
(براي كسب اطالعات بيشتر به محل دريافت اسناد مراجعه و يا با شماره تلفن  88724254تماس بگيريد)
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