
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت ملی نفتخیز جنوب

 فراخوان مناقصه عمومی )ارزیابی کیفی(

اینچ و یک خط لوله  30مربوط به پروژه تعمیر دو خط لوله  0289/97م م//1مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره /ت

 DCاینچ از خطوط لوله نفت صادراتی حد فاصل چند راهه گناوه تا ساحل دریا به روش  42

 شرح مختصر خدمات-الف

ه نفت صادراتی حد فاصل چند راهه گناوه تا ساحل اینچ از خطوط لول 42اینچ و یک خط لوله  30پروژه دو خط لوله 

 DCدریا به روش 

 محل اجرای خدمات و مدت انجام کار-ب

 ماه می باشد. 6شهرستان گناوه و مدت انجام آن د–محل اجرای خدمات در شرکت ملی نفتخیز جنوب 

 برآورد کارفرما-ج

 پذیر میباشد.ریال و تعدیل  46،572،304،491برآورد کارفرما جهت انجام خدمات 

 شرایط متقاضی گراین متقاضی-د

 رشته نفت و گاز 5مناقصه گران پیمانکاری نفت و گاز دارای حداقل 

مبلغ پیمان)در صورت  %5ریال و همچنین ) 2،328،615،225توانایی ارایه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 

 برنده شدن( به عنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(

ارایه یک نسخه تایید شده از صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با اعضای جامعه حسابداران -

 رسمی الزامیست.

 محل ، زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران-ه

را به روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم، آمادگی خود  10از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف 

 12ماده  "ج"صورت کتبی به یکی از آدرس های ذیل الذکر اعالم و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی بند 

 قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی کیفی( اقدام نمایند.



 

 

 

 

اصل  اطالعات مورد درخواست در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابی کیفی برابرروز 14ضمنا می بایستی ظرف مدت 

شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس های ذیل در مقابل رسید تحویل گردد.بدیهی است کارفرما این حق را برای 

خود محفوظ میدارد به مدارکی که پس از انقضا مهلت مقرر ارایه می گردد.ترتیب اثر ندهد.ضمنا پس از بررسی های الزم 

 یل داده خواهد شد.اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحو

، روبروی امور مسافرت، مجتمع اداری امور حقوقی 4محل دریافت اسناد، واقع در اهواز، کوی فداییان اسالم ، خیابان پارک 

و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پالک  1و قرارداد ها، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها، اتاق شماره 

مناطق ن مرکزی یازدهم، شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای ، ساختما28

و مهلت ارایه  24/07/1398نفتخیز جنوب، و مهلت دریافت اسناد توسط مناقصه گران تایید شده تا روز چهارشنبه مورخ 

روز دوشنبه مورخ  08:30هادها راس ساعت و گشایش پیشن 17/09/1398نرخ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 

 صورت میگرد. 251طبقه دوم اتاق ج 1در اهواز، کوی فداییان اسالم، خیابان نفت، ساختمان پنج طبقه بلوک  18/09/98

همزمان ارایه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت ها در همه مراحل الزم و 

 اشد.ضروری می ب

 تذکر: حسب مورد ارایه یک نسخه از اساسنامه، شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی میباشد

 شرکت ملی نفتخیز جنوب -امور حقوقی و قراردادها
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