
 

 

 6036/99 :شماره يك مرحله اي /آگهي مناقصه عمومي

انجام خدمات تنظيفات محوطه، حفظ و نگهداري فضاي سبز پااليشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي  موضوع :

 -شركت مجتمع گاز پارس جنوبي-منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس-عسلويه–استان بوشهر 

 هاپيمان امورساختمان  ششمپااليشگاه  

21/01/1400  

18/02/1400  

01/03/1400  

02/03/1400  

07/01/1400تاريخ  00:10مهلت دريافت اسناد از سامانه الکترونيک دولت: حداكثر تا ساعت     

   21/01/1400تاريخ  16:00اسناد در سامانه الکترونيک دولت : حداكثر تا ساعت  یمهلت ارسال و بارگذار

نامه صورت تضامين قابل قبول وفق آئينريال به 000/000/156/3مبلغ   ،پس از اتمام مرحله ارزيابي صالحيت

هيأت وزيران و يا واريز نقدي به شماره  22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402تضمين معامالت دولتي شماره 

 بانک ملي ايران شعبه عسلويه به نام پااليشگاه ششم و ارائه فيش واريزي0108088282002حساب سيبا 

وهمچنین نحوه بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ایران بر اساا  شاماره اراخاوان مناقصه گران می بایست در خصوص سایر اطالعات,  زمانهای تعیین شده   -1

ارائة پیشانهادات  اوق به سامانه مذکور مراجعه واطالعات کامل این مناقصه را از طریق اراخوان وسایراسناد درج شده  در سامانه دریاات نمایند.آخرین مهلت

 ایید صالحیت شده اعالم خواهد شد.وتاریخ گشایش پاکات ها متعاقبا به شرکت های ت

مانه تادارکات کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریاات اسناد ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت هاا از طریاق درگااه ساا-2

 انجام خواهد شد.  www.setadiran.irالكترونیكی دولت)ستاد( به آدر   

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریاات گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت درمناقصه الزم است  -3

 محقق سازند .

ده و پا  از ماالعاه مناقصه گران می بایست اسناد استعالم ارزیابی کیفی را ابتدا از سامانه ستاد ایران بخش مستندات استعالم ارزیابی کیفی دانلود نماو  -4

ند.بررسای دقیق مفاد مندرج در آن, نسبت به تكمیل وبارگذاری مستندات مورد نیاز جهت ارزیابی کیفی  دربخش پاسخ اساتعالم ارزیاابی کیفای اقادام نمای

تیاز دهی میبایست در ساامانه ااوق ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت غیر حضوری خواهد بود وکلیه مستندات مندرج در هربخش وارم , جهت ارزیابی وام

ام نمایناد. (.مامنا بارگذاری گردد. )در صورتیكه مناقصه گران قبال در سامانه پیمانه ثبت نام نكرده اند الزمست نسبت به ثبت نام در سامانه ماذکور نیاز اقاد

 بارگذاری اسناد ومدارک جهت ارزیابی کیفی بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد.
 

 


