
 

 

 

 تعالیبسمه 

 شرکت نفت و گاز پارس

 1055-98-35دو مرحله ای شماره  –آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 

مربوط به تعمیر و نگهداری کابل و تجهیزات فیبر نوری دریایی در خلیج فارس تا بنادر عسلویه و کنگان و انبارداری 

 کابل فیبر نوری دریایی و تجهیزات و قطعات یدکی

 )نوبت اول/دوم(

پارس )کارفرما( در نظر دارد انجام خدمات ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با  شرکت نفت و گاز

 شرایط زیر به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

تعمیر کابل و تجهیزات فیبر نوری دریایی در خلیج فارس تا بنادر عسلویه و کنگان و انبار داری شرح پروژه: 

 تجهیزات و قطعات یدکی کابل فیبر نوری دریایی و

 شرایط مناقصه گر:

 تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد.-

 دارای گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باشد.-

انصد و چهل و شش )شش میلیارد و پ 6،546،280،000توانایی ارائه ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -

 میلیون و دویست و هشتاد هزار( ریال

ارائه صورت های مالی اخیر حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی ذیصالح )حداقل سه سال -

 گذشته(

 ارائه اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و آگهی های تغییرات )مندرج در روزنامه رسمی(-

 شناسه ملیدارا بودن کد اقتصادی و -

در زمان انعقاد قرارداد با شرکتن برنده، تائیدیه از سازمان حراست شرکت ملی نفت ایران الزامی است و در غیر اینصورت -

 قرارداد منعقد نخئاهد شد.

 



 

 

 

 

)دویست و بیست و هشت میلیارد و نهصد و چهارده میلیون( ریال به مدت  228،914،000،000برآودر کارفرما: مبلغ 

 باشد. ماه می 24

نحوه دریافت اسناد استعالم: از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوتن می گردد ، حداکثر سه روز پس ار انتشار آگهی 

قسمت سامانه  WWW.POGC.IRو  Lac.pogc.irنوبت دوم جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به نشانی اینترنتی 

 برگزاری مناقصات شرکت نفت و گاز مراجعه فرمایند.

 الزم به توضیح است که پس از انجام فرآیند ارزیابی کیفی ، اسناد مناقصه میان متقاضیان واجد شرایط توزیع خواهد شد.

 .مدارک هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کردبدیهی است ارائه 

تاریخ تحویل پیشنهاد استعالم ارزیابی کیفی: چهارده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی خواهد 

 بود.

 تاریخ تحویل مدارک مناقصه: تاریخ دریافت مدارک مناقصه و محل آن متعاقبا به اطالع واجدین شرایط خواهد رسید

 ش پیشنهاد: طبق تاریخ های مندرج در اسناد مناقصهآخرین مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشای

 تماس حاصل نمایند. 021-83762604و  5در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن 

 

 شرکت نفت و گاز پارس

 روابط عمومی

http://www.pogc.ir/

