




 
  
  

  »سهامي عام«شازند ) ره(شركت پااليش نفت امام خميني 

  »كنندگان كيفي تامين ارزيابيآگهي «
  

آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصـه عمـومي   » يك«ي موضوع بند در نظر دارد كاال شازند) ره(مام خميني شركت پااليش نفت ا
  .نمايدين و تام خريداريواجد شرايط  تامين كنندهاي از  دو مرحله

  موضوع مناقصه) 1
  شرح مختصر كاال) الف

  
  

يف
رد

  برآورد هزينه  تعداد/مقدار  شرح مختصر كاال  شماره مناقصه  
  )ريال(انجام موضوع مناقصه 

مبلغ تضمين شركت 
فرآيند ارجاع در 

  )ريال(كار 

1.RND-9718187-MJ  

  )تجديد مناقصه(
  2.900.000.0002.900.000.000//--  7070.000.000.000.000.000.000  دستگاهدستگاه  Life Support 22دستگاه تنفسي 

  شرايط اوليه متقاضي) ب
  .اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه شماره ،حقوقي شخصيت داشتن -1  

  .شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است/كد مليداشتن  -2
  . و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم از خريداران قبلي مورد نظرهاي  گواهينامه داشتن حسن سابقه و ارائه -3
و همچنين تضمين انجام تعهدات ) گران تائيد در ارزيابي كيفي مناقصهدر صورت (فرآيند ارجاع كار توانائي ارائه تضمين شركت در  -4

وزيران به شماره  نامه هيأت نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب مطابق آئين )در صورت برنده شدن در مناقصه(
  .22/09/1394ت مورخ /123402

  داشتن صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاء جامعه حسابداران رسمي، مطابق با -5
  .باشد نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرائي و تقويت حسابرسي، الزامي مي آيين 2ماده 

  گزار نام و نشاني دستگاه مناقصه) 2
  .جاده بروجرد 20كيلومتر -واقع در استان مركزي، اراكشازند ) ره(پااليش نفت امام خميني  شركت 
  مهلت و محل دريافت فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي) 3 

  دوم توانند پـس از انتشـار آگهـي نوبـت     مذكور را دارند ميمناقصه بوده و آمادگي الزم جهت انجام ) بند ب(متقاضياني كه داراي شرايط اوليه 
  ضـمن ارسـال تقاضـاي شـركت در مناقصـه مـورد نظـر از طريـق نمـابر          روزكـاري  5بـه مـدت   ) روز پس از انتشار آگهـي نوبـت اول   3(

دريافت و بـر اسـاس آن     WWW.IKORC.IRفرمهاي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس ، 33672013-086
  .ارسال نمايند تحويل يا به اين شركت )CD(صرفاً بر روي لوح فشرده  مدارك الزمه را تكميل و

  )تكميل شده توسط متقاضيان(تحويل اسناد ارزيابي كيفي و محل زمان ) 4  
ضـمناً محـل   . باشـد  ميآخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت درمناقصه هفته پس از  2گران،  تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه زمان

شـركت   -سه راهي شازند  -جاده بروجرد 20كيلومتر -، به نشاني اراكتكميل شدهفرمها و مدارك حاوي ) CD(لوح فشرده ا ارسال تحويل ي
ـ طبقـه همكـف    -سـاختمان ب  –اداره تداركات و امـور كـاال   –شازند) ره(اليش نفت امام خميني پا    38671-41111كدپسـتي   -118اق ات

ادن پيشـنهاد  دبديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمناً . باشد مي 086-33492833و  40 : تلفن
 لـوح فشـرده حـاوي    گزار پس از وصـول  الزم بذكر است دستگاه مناقصه. كند و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي

  .ام خواهد نموداسامي واجدين شرايط اقدماه نسبت به اعالم  1اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 
برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ  2بايست  مي) همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم(گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت  مناقصه  :توجه

 شركت ارسال يا تحويل نمايند،و در موعد مقرر به آدرس اين درج  )CD(صرفاً بر روي لوح فشرده  ،و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه
قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصـه  قابل كه حداقل امتياز  شركتهايياين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از 

  .دعوت بعمل خواهد آورد
  شازند ) ره(اليش نفت امام خميني روابط عمومي شركت پا                                                                      WWW.IKORC.IR: : آدرس اينترنتي

  

 

.........نوبت   
.................... :شماره مجوز  



  

  

    :همشخصات فني و اطالعات مربوط

  

ITEM DESCRIPTION QTY. 

دستگاه Life Support 2دستگاه تنفسي  01  

  

  :تجهيزات و مشخصات دستگاه

 نفر 4كنسول دستگاه براي راهبري  -

 LCDداراي سيستم دوربين همراه با  -

 نفر همزمان 4سيستم راديويي براي  -

 عدد 4هارنس به تعداد  -

 نفر 4متر براي  50گ به طول تجهيزات هارنس و شلن -

 .بندي گردد كاال بسته Codeبصورت وكيوم شده و در صندوقهاي مخصوص همراه با برچسب گوياي  -

 )عدد 4هر دستگاه ( .براي دو دستگاه در نظر گرفته شود) Helmet(تعداد  هشت عدد كاله مخصوص  -

تجهيزات مـورد نيـاز دسـتگاه در آن    تأمين دو عدد كمد فلزي قفسه بندي شده جهت استقرار و نصب تمامي  -
  توسط فروشنده

كننـده نيـز    نمايشگر ديجيتال مجزا جهت نمايش ضربان قلب كارگر داخل ظروف يا راكتور كه ترجيحاً ثبـت  -
  ) براي  هر دستگاه. (باشد

دستگاه در مرحلـه مقـدماتي و    Panelشيلنگ مخصوص فشار قوي با اتصاالت مربوطه جهت ارتباط سيلندر به  -
  .در به دستگاهيه تعداد سه اتصال از سيلندر به دستگاه و در مرحله ثانويه دو اتصال از سيلناول

كننده بصورت آنالين با نمايشگر لمسـي ديجيتـال و قابليـت ارتبـاط بـا       داراي آناليزر هوا جهت هواي مصرف -
  . را پايش نمايد N2و  H2S ،CO ،O2كه چهار گاز )  لپ تاپ(سيستم هاي  كاليبراسيون 

  . ها جهت اطمينان از سالمت آنها بعد از پايان هر  كار Helmetداراي دستگاه كاليبره و چك كردن  -
  .همراه با قابليت اتصاالت مربوطه  Stand byداراي الين هواي سوم كمكي بصورت  -
  .متر داراي با قابليت اتصاالت مربوطه باشند 100ها به طول  هر يك از الين -
  .اين تجهيز بايست داراي استاندارد اروپا باشدتمامي  -
  .سال ساخت وتوليد دستگاه بروز باشد -
  .صورت پذيردتوسط فروشنده پااليشگاه محل در  خريدارارائه آموزش هاي الزم براي پرسنل  -
 .نماينداز دستگاه در محل كارخانه سازنده بازديد  پااليشگاهكارشناسان در صورت امكان  -

  


