
 

 

 نیروزنامه آخر یاساسنامه و آگه مصدق ریارائه تصو ▪

 ری، مد رهیمد اتیه یشرکت درخصوص اعضا راتییتغ

 متقاضی. مجاز یصاحبان امضا زیعامل و ن

 انینامه از کارفرما تیمشابه و رضا یقراردادها ریارائه تصو ▪

)ارائه نام و شماره تلفن  سال گذشته 10در متقاضی   یقبل

 .(ستیکارفرما الزام

فعالیت "گواهینامه صالحیت معتبرپروانه کار و  ریارائه تصو ▪

و  "ساخت و نصب ساختمانهای پیش ساخته در زمینه 

 متقاضی استانداردهای اخذ شده مرتبط با کار

مربوط به سه سال صورتهای مالی حسابرسی شده ارائه  ▪

 متقاضی گذشته

 دستگاهها و تجهیزات و امکانات موجودفهرست  ارائه ▪

مرتبط با موضوع مناقصه همراه با مشخصات دقیق  متقاضی

 آنها

ارائه مستندات مربوط به امکانات سخت افزاری و نرم  ▪

با موضوع  افزاری و نیروی انسانی با تجربه مفید و مرتبط

مناقصه بهمراه سوابق و تجربیات کارشناسان دپارتمان 

 ()در کلیه دیسیپلین ها متقاضی طراحی

 :  حیتوض

 یبرا انیرا جهت متقاض یگونه حق چیارسال مدارک فوق الذکر ه

 د.نخواهد کر جادیشرکت در مناقصه ا

 نیب صنایع پتروشیمی دهدشتشرکت  صیمدارک مناقصه به تشخ

 .خواهد گردید عیتوز طیواجد شرا انیمتقاض

مطالب  ایو  مانکارانیپ ییشناسا یبرا یفراخوان عموم یآگه نیا

صنایع پتروشیمی شرکت  یبرا یفیتکل چگونهیمندرج در آن ه

 .نمودنخواهد  جادیمناقصه ا یجهت برگزار دهدشت

تلفن با شماره  توانندیم انیمتقاض شتریبه اطالعات ب ازیدر صورت ن

 .ندیتماس حاصل نما  88203943
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 شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت روابط عمومی

در نظر دارد صنایع پتروشیمی دهدشت )سهامی عام( شرکت 

و نسبت به تهیه لیست کوتاه و ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط 

ساخت طراحی و دارای حسن شهرت و توانمند در زمینه 

 ،ساختطراحی، مناقصه دعوت به برای ساختمانهای پیش ساخته 

حمل و نصب ساختمان پیش ساخته اداری )دفتر موقت( خود با 

روشیمی مترمربع در محل سایت مجتمع پت 495زیربنای 

دهدشت واقع در مجاورت شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و 

 د.قدام نمایبویر احمد ا

 شرایط الزم:

 .مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه (1

 یداشتن حداقل سه تجربه موفق در خصوص اجرا (2

از نظر  در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موضوع مناقصه

از  تنامهیو ارائه رضا  ریسال اخ 10 یط یالیحجم ر

 مربوطه  انیکارفرما

فعالیت "گواهینامه صالحیت معتبرپروانه کار و داشتن  (3

و  "ساخت و نصب ساختمانهای پیش ساخته در زمینه 

 مراجع ذیصالحاز استانداردهای اخذ شده مرتبط با کار 

پروژه در سه  نیا یمتناسب اجرا یداشتن گردش مال (4

 ریسال اخ

داشتن امکانات ، توان فنی و برنامه ریزی و تجهیزات  (5

 مناسب با موضوع مناقصه 

دارای گواهینامه و  ی، مال یفن تیواجد صالح متقاضیان کلیه

که  مناقصه با موضوع مرتبط  دیمف اتیتجربو  ای صالحیت حرفه

دارند، را بوده و تمایل به شرکت در مناقصه فوق دارای شرایط 

 ایندرج  خیپس از تار یک هفتهحداکثر ظرف مدت  توانندیم

شرکت در مناقصه وبصورت مکتوب  یخود را برا ی، آمادگ یآگه

-بلوار آفریقا -تهران یبه نشان لیبهمراه مدارک و مستندات ذ

شماره -نهم گاندی نبش خیابان-پایین تر از چهارراه جهان کودک

دفتر  -22واحد  -5طبقه -ساختمان بازرگانی پتروشیمی  -38
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 شناسایی پیمانکار عمومی آگهی فراخوان

  ساختمانهای پیش ساخته طراحی و ساخت
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