
 
 

 
  

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

 »كاال تامين كننده/توليد كنندهكيفي  ارزيابيآگهي «
  

آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي » يك«شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند ) ره(شركت پااليش نفت امام خميني 
  .نمايد واجد شرايط خريداري كاالتامين كننده /توليد كنندهاي از  دو مرحله

  موضوع مناقصه) 1
  شرح مختصر كاال) الف

  
  

يف
رد

 

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

مبلغ تضمين شركت در 
 )ريال(فرآيند ارجاع كار 

1.RRNNPP--99880055111144--MMHH   237،500،000237،500،000  4،750،000،0004،750،000،000  دستگاهدستگاه  5555  دستگاه كولر گازي اسپيلت 55خريد و نصب  

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

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

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

  گزار نام و نشاني دستگاه مناقصه) 2
  .جاده بروجرد 20كيلومتر -شازند واقع در استان مركزي، اراك) ره(يش نفت امام خميني شركت پاال 

  مهلت و محل دريافت فرمهاي استعالم ارزيابي كيفي) 3 
  توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم  مذكور را دارند مي  بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه) بند ب(متقاضياني كه داراي شرايط اوليه 

  ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر روزكاري 5به مدت ) روز پس از انتشار آگهي نوبت اول 3(
دريافت و بـر اسـاس     WWW.IKORC.IRي استعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس ، فرمها 33672013-086

  .به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند) CD(آن مدارك الزمه را تكميل و صرفاً بر روي لوح فشرده 
  )تكميل شده توسط متقاضيان(زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي ) 4  

ضـمناً محـل   . باشـد  هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت درمناقصه مـي  2گران،  ويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصهزمان تح
شـركت   -سه راهي شازند  -جاده بروجرد 20كيلومتر -حاوي فرمها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك) CD(تحويل يا ارسال لوح فشرده 

   38671-41111كدپسـتي   -118طبقـه همكـف اتـاق     -سـاختمان ب  –اداره تداركات و امـور كـاال   –شازند )ره(پااليش نفت امام خميني 
بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهـد شـد ضـمناً دادن    . باشد مي)عظيمي( 086-33492840و42: تلفن

لـوح فشـرده    گزار پس از وصول الزم بذكر است دستگاه مناقصه. كند ايجاد نمي پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي
  .ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود 1اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت  حاوي
گ فرم ارزيابي كيفي را اخـذ  بر 2بايست  مي) همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم(گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت  مناقصه  :توجه

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

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

  

  ١٣٩٨١٣٩٨//١٢١٢//٢۵٢۵::آخرين مهلت اعالم آمادگی آخرين مهلت اعالم آمادگی **
اعالم       اعالم         ١٣٩٩١٣٩٩//٠١٠١//٢٧٢٧مدارک ارزيابی کيفی،پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ مدارک ارزيابی کيفی،پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ     CCDDآخرين مهلت تحويل آخرين مهلت تحويل **

  ..می گرددمی گردد
  PPRROOCCUURREEMMEENNTT@@IIKKOORRCC..IIRR::آدرس پست الکترونيکیآدرس پست الکترونيکی

  ٠٨۶٠٨۶--٣٣۴٩٢٨٣۵٣٣۴٩٢٨٣۵::شماره تلفن تائيده فاکس و ايميلشماره تلفن تائيده فاکس و ايميل

  

 

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

: ....................شماره مجوز  









  

  

 RNP-9805114-MH  :شمارهمناقصه عمومي دو مرحله اي  

 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    ندهفروشمحل مهر 

 RNP-9805114-MH  :شماره تقاضايبه  همشخصات فني و اطالعات مربوط

  دستگاه كولر گازي 55و نصب  خريد

  

  تعداد  واحدشرح   رديف

  20دستگاه  )سرد و گرم( Btu 9000كولر گازي اسپيلت   1

  30  دستگاه  )سرد و گرم( Btu 12000كولر گازي اسپيلت   2

  5  دستگاه  )رمسرد و گ( Btu 24000كولر گازي اسپيلت   3

 

  كم مصرف سازگار با محيط زيست بهمراه نصب توسط نمايندگي مجاز NEXTPLUSنوع 
  

  مشخصات فني

  AC        220- 240ولتاژ مصرفي *

 و كم مصرف باشد   inverterكمپرسور از نوع * 

 *COP   باشد 3دستگاه حداقل برابر با 

*CLIMATE CLASS    در نظـر گرفتـه   ، ر شازند استان مركزي شهپااليشگاه در مناسب با شرايط

  .شود

  .گاز مبرد مصرفي از مبرد هاي سازگار با محيط زيست باشد*

  .باشد  Aرتبه بندي برچسب انرژي حداقل * 

  



  

  

 RNP-9805114-MH  :شمارهمناقصه عمومي دو مرحله اي  

 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    ندهفروشمحل مهر 

 كاال و نصب  نحوه بسته بندي و حمل و تحويل -  2     

وليدوحمل ومـورد تائيـد   دستگاه هاي فوق بايد با بسته بندي فا بريك كارخانه و طبق استانداردهاي ت* 

  .ناظر در محل مورد نظر كارفرما نصب شوند

  )بهمراه نصب(زمان نياز به تامين كاال -3    

  ماه مي باشد 4حداكثر مدت زمان تامين كاال به مدت  *

   ميزان جريمه تاخير به ازاي هر روز تاخير -4   

مبلغ كل قرارداد در نظر گرفته خواهـد  ) دهم درصد0.2(به ازاي هر روز تاخير به ميزان دو دهم درصد* 

  .شد

  مدت زمان گارانتي و خدمات پس از فروش -5   

ماه پـس از تحويـل اقـالم مـذكور بـه       18به مدت ، قطعات الكترونيكي ومكانيكي گارا نتي كمپرسور *

  ..پااليشگاه مي باشد

  .تامين قطعات وخدمات پس ازفروش كاال و سال تهيه10*

  ساير موارد-6  

در الويـت          ال جـي   برنـد  ، شـركت خريـدار  جهت يكنواختي با سايركولر هاي گازي استفاده شـده در  *

  .مي باشد

  .سرويس دهي وتامين قطعات در اسرع وقت توسط شركت برنده قرارداد  *

   .باشدمي پنل، ديوار،لوله كشي بعهدهشركت برنده  هزينه هاي اياب وذوهاب، سوراخكاري ساندويچ*



  

  

 RNP-9805114-MH  :شمارهمناقصه عمومي دو مرحله اي  

 

   :شماره صفحه 
  

  :خريدارمحل مهر :                                                    ندهفروشمحل مهر 

شركت برنده مي بايست كدهاي خطا و روشهاي رفع عيب يابي كدهاي مربوطه را به ناظركارفرما ارائه *

  .نمايد

  .فروشندهدستگاه توسط شركت  برنامه و نرم افزارهاي مورد نياز source ارائه  *
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