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 به شركت واجد شرایط واگذار نماید :  استعالم معامالت متوسط را ،  از طریق زیر  خدمات مورد نیازدر نظر  دارد  فارس جیخل یفجر انرژشركت 

( جهت  GRP/GRV) یفلز ریغ ی، ساخت و نصب ساپورت ها هیته عبارت است از استعالمباستناد شرح كار موجود در اسناد :  استعالمموضوع  -1

  فارس جیخل یشركت فجر انرژ  2 هیتا ناح GISساختمان  یولت ( واقع در كانال كابل ارتباط لویك  132) یفشار قو یكابل ها تیو تقو ینگهدار

 :  زیرشرح به 

 ردیف مقدار و واحد كاال فعالیت شرح

)شامل تهیه پایه ، دستک  1طبقه مطابق نقشه شماره  5تهیه ، ساخت و نصب ساپورت 

، تقویت دستک ، اتصاالت پایه ها به دیواره های سقف و كف كانال كابل( و اجرای 

 ساپورت در موقعیت كانال كابل
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 .  خمینی ) ره (منطقه ویژه اقتصادی بندرامام  4و  2سایت واقع در  فارس جیخل یفجر انرژكت شر :محل انجام کار -2

 .ماه شمسی می باشد 4مدت قرارداد  مدت پيمان : -3

 در سایت شركت فجر انرژی خلیج فارس .حداكثر پنج روز كاری پس از درج آگهی زمان دریافت اسناد :  -4

 فارس امور حقوقی و پیمانها  جیخل یفجر انرژ شركت - 2، سایت )ره( بندر امام خمینی یاقتصاد ژهیمنطقه ومحل دریافت اسناد :  -5

 061-52171394  نمابرو  061-52171399  :تماس  تلفن -6

 با توجه به استعالمی بودن  معامله نیاز نمی باشد .:  استعالم نوع و مبلغ سپرده شرکت در  -7

 .استعالم درج گردیده استسایر اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد  -8

 .  میباشد هدهقابل مشا   www.fepg.ir آدرس های اینترنتی به پایگاهآگهی فوق در  -9

 : استعالماسناد  دریافتمدارك الزم جهت  -10

 شده باشد. دیق و شماره همراه )موبایل( میشماره تماس مستق،  (Email)نشانی رایانامه  ی كه در آن،نامه اعالم آمادگ -1-10

 باشد.ن مشخص آ شركت در تیصفحه اول اساسنامه كه موضوع فعال  -2-10

 .و معرفی صاحبان حق امضاء شركت رهیمد ئتیمربوط به ه راتییتغ نیآخر -3-10

 صالحیت پیمانکاری -4-10

 صالحیت ایمنی -5-10

 صالحیت در خدمات مورد نظر و مجوزهای الزم -6-10

 حداكثر مربوط به چهار سال قبلمورد با حداكثر مبلغ انجام شده توسط متقاضی 2قراردادهای مشابه انجام شده دو/  -7-10

 رضایتنامه از كارفرمایان قبلی حداقل دوفقره حداكثر مربوط به چهار سال قبل  -8-10

 می باشد . fajrco.compeyman@ استعالم آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد 

 ارائه سوابق و مدارک مزبور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد كرد .  -11
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