
 
 
 

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

  كيفي توليد كنندگان »ارزيابي«آگهي 
  

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

 ) موضوع مناقصه1

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

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار 

 (ريال)

1.  
RRNNDD--99881188222266--MMMM  

  (تجديد مناقصه)(تجديد مناقصه)
  725.000.000725.000.000-/-/  14.500.000.00014.500.000.000   متر) متر)25002500 قلم ( قلم (44 كابل آرمر دار زير زميني

 
 ب) شرايط اوليه متقاضي

- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه. 1  
- داشتن كد ملي/شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است. 2
- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.  3
- توانائي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار (در صورت تائيد در ارزيابي كيفي مناقصه گران) و همچنين تضمين انجام تعهدات (در صورت 4

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

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

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

، فرمهاي استعالم ارزيابي 086-33672013 ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر  روزكاري5انتشار آگهي نوبت اول) به مدت 
) به CDدريافت و بر اساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفاً بر روي لوح فشرده (  WWW.IKORC.IRكيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس 

اين شركت تحويل يا ارسال نمايند. 
) زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي (تكميل شده توسط متقاضيان) 4  

 هفته پس از آخرين مهلت ارسال تقاضاي شركت درمناقصه مي باشد. ضمناً محل تحويل يا ارسال 2زمان تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط مناقصه گران، 
 جاده بروجرد-  سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني (ره) 20) حاوي فرمها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك- كيلومترCDلوح فشرده (

  38671-41111- كدپستي 118 ساختمان ب- طبقه همكف اتاق – اداره تداركات و امور كاال–شازند
 مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمناً دادن پيشنهاد و ارائه 086-33492833 و 33492840تلفن:

 اسناد ارزيابي كيفي ظرف  لوح فشرده حاوياسناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول
 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود. 1مدت 

 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از 2  مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت (همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم) مي بايست توجه:
و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از  درج )CDتكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفاً بر روي لوح فشرده (

ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركتهايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. 
   روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند                                                                      WWW.IKORC.IR: : آدرس اينترنتي

  
 

  روزنامه اعتماد30/1/99 و 26/1/99زمان چاپ نوبت اول و دوم: 

 ميباشد و متعاقبا شركتهايي كه اعالم آمادگي نموده اند تا 6/2/99آخرين مهلت اعالم آمادگي توسط فاكس 

 ارزيابي كيفي را براساس مدارك پيوست تحويل CD مهلت دارند 21/2/99پايان وقت اداري روز يكشنبه 

 نمايند.  

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



 

 

  شماره صفحه :    RND-9818226-MM مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره:
 

: خريدار:                                                    محل مهر فروشندهمحل مهر 
 

  مشخصات فني و اطالعات مربوطه: 

 

نحوه بسته بندي به صورت استاندارد و بصورت قرقره هاي فلزي و داراي حفاظت مناسب جهت  •

جلوگيري از وارد شدن ضربه و صدمه به كابل در حين حمل و نقل باشد و حمل و تحويل در محل انبار 

 شركت پااليش نفت امام خميني(ره) ميباشد.

انجام تست هايي كه در استاندارد قيد شده و ارائه مشخصات كامل مواد استفاده شده در ساخت كاال  •

 الزامي است.

 ارسال نمونه و تاييد آن توسط خريدار قبل از حمل كاال الزامي است. •

بازديد از مراحل مختلف ساخت كابل بايد توسط خريدار صورت پذيرد و فروشنده موظف به انجام  •

 هماهنگي هاي الزم جهت اين امر ميباشد.

تست هاي انجام شده بايد در آزمايشگاه معتبر به هزينه فروشنده و با ارائه گواهينامه معتبر صورت  •

 پذيرد.

 نتايج تست ها و مشخصات مواد مورد استفاده قبل از حمل كاال بايد به تائيد خريدار برسد. •

  سال ميباشد.10مدت زمان خدمات پس از فروش   •
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