
 

 

 

 
 

 1از  1صفحه  العمل فراخواندستور 

   شرکت پتروشیمی زاگرسعمومی  شرکت در فراخوان دستورالعمل 
 

 

در نظر ، )عسلویه(مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (هامی عام)سشرکت پتروشیمی زاگرس

 پتروشیمی،، فاز اول  جنوبی  عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  در  واقع  خود  های پروژه   از  یکی  دارد

 .نماید  واگذار  ،عمومی  مناقصه  طریق  از  صالحیت،  واجد  پیمانکاران  ارزیابی   و  شناسایی  از  پس  ،زیر  شرایط  طبق

 :فراخوان  موضوع  مختصر  شرح .1

و   تهیه و حمل مصالح و تجهیزات، اجرای کارهای ابنیه)به جز سازه(، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان

متر مربع شامل دو طبقه زیرزمین  13000متر مربع، به زیربنای  7000مساحت محوطه آن در زمینی به 

 های مرتبط بصورت کلید تحویل.رستوران، درمانگاه و کاربری   :و پنج طبقه روی آن با کاربری اداری، شامل

 و مدیریت سازمان ازتاسیسات  2ابنیه و  1حداقل رتبه  دارای  بایستمی فراخوان در کنندگان شرکت

 .باشند کشور ریزی برنامه 

 :صالحیت  ارزیابی  اسناد  هایفرم اسناد و    دریافت  محل  و  مهلت .2

از ساعت   30/11/1400 تیلغا 23/11/1400 خی نامه از تار  یبا در دست داشتن معرف توانندیم انیمتقاض

تر از بزرگراه همت(   نیی)پایجنوب رازیش ابانیتهران، خ یبه نشان 12:00و پنج شنبه تا ساعت  16:00تا  8:00

 افتیمربوطه را در مدارکمراجعه و  یل یسرکار خانم سه 12طبقه سوم واحد  5نبش کوچه رضوان، پالک 

 .ندینما

 آخرین مهلت تحویل مدارک فراخوان:   .3

تهران، خیابان  آدرس به 02/12/1400 مورخ 16:00 ساعت تا حداکثر بایستارزیابی می  شده تکمیل اسناد 

 .، شرکت پتروشیمی زاگرس تحویل گردد 88شهید خدامی، نبش کوچه شیدا، پالک

 توضیحات:   .4

 صالحیت ارزیابی، های فرم و مدارک و اسناد  موقع به تحویل عدم یا  و تکمیل عدم صورت در −

 چارچوب در ،واصله مدارک و  اسناد بررسی از پس  است  بدیهی. گردید نخواهد بررسی  گرانمناقصه

 خواهد عمل به دعوت هصمناق در شرکت جهت شرایط واجد های شرکت از، داخلی مقررات و ضوابط

 آمد.

 فراخوان در کنندگانشرکت مدارک، و اسناد تکمیل درخصوص پرسش هرگونه وجود درصورت −

 .نمایند حاصل تماس عضدی  مهندس آقای  021 - 88058306 -8  تلفن شماره با توانندمی

 . کرد نخواهد ایجاد متقاضیان برای  را  حقی هیچگونه مذکور، سوابق و مدارک ارائه است بدیهی −

 .شد خواهد توزیع شده، تأیید گرانمناقصه  بین صرفاً مناقصه اسناد بعدی، مرحله در −


