
  

 آگهي تکمیلي فراخوان عمومي ارزیابي کیفي مناقصه گران

   2000021645000042ستاد  سامانه شماره  به015/1400م .ع.پ /مناقصه شماره 

:موضوع پایانه های نفتي ایران از مبادی ورودی به جسیره خارگ و بالعکس صنذلي پروازی شرکت های هواپیمایي جهت انجام ترابری کارکنان شرکت 00اجاره حذاقل  

اص عشیك سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلتت   ّبی ًفتی ایشاى )سْبهی خبظ( دس ًظش داسد اًدبم خذهبت هَضَع فَق سا بب دس ًظش گشفتي ضشایظ کلی هطشٍحِ صیش ٍضشکت پبیبًِ
 ٍاخذ ضشایظ ٍاگزاس ًوبیذ: پیوبًکبس )ستبد(، بِ غَست فشاخَاى ػوَهی اسصیببی کیفی  بِ 

هٌبلػِ گتشاى ٍ ببصگطتبیی پبکتت ّتب اص      بشگضاسی فشاخَاى اص دسیبفت ٍ تحَیل اسٌبد فشاخَاى تب تْیِ فْشست هٌبلػِ گشاى داسای غالحیت ، اسائِ پیطٌْبدکلیِ هشاحل  -الف

ّذ ضذ ٍ الصم است هٌبلػِ گشاى دس غَست ػذم ػضَیت لبلی ، هشاحل ثبتت  اًدبم خَا www. setadiran.irعشیك دسگبُ سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت )ستبد( بِ آدسس 

ت غوت اهکبى ثبت ًبم بش خظ ًبم دس سبیت هزکَس ٍ دسیبفت گَاّی اهضبء الکتشٍ ًیکی سا خْت ضشکت دس فشاخَاى هحمك سبصًذ . خبعش ًطبى هی سبصد بِ هَخب بخطٌبهِ ٍصاس

 فشاّن هی ببضذ. سایگبى دس ایي سبهبًِ خْت کلیِ هٌبلػِ گشاى

دس ستبیش استتبى ّتب ، دس ستبیت ستبهبًِ       ٍ اعالػتبت توتبس دفتبتش ثبتت ًتبم     0211456ضوبسُ  توبس  سبهبًِ ستبد  دس تْتشاى خْتت اًدتبم هشاحتل ػضتَیت دس ستبهبًِ       

(www.setadiran.ir بخص )"هَخَد است. "ثبت ًبم / پشٍفبیل تبهیي کٌٌذُ/هٌبلػِ گش 

  :خذماتشرح مختصر -ب

ّبی ًفتی ایتشاى اص هبتبدی ٍسٍدی بتِ خضیتشُ ختبس  ٍ      پبیبًِغٌذلی پشٍاصی ضشکت ّبی َّاپیوبیی خْت اًدبم تشابشی کبسکٌبى ضشکت  80ایي هٌبلػِ بِ هٌظَس اخبسُ حذالل 
 گشدد.ببلؼکس بشگضاس هی

 :محل و مذت زمان اجرای پروشه ج:
  هی ببضذ. شمسي سال یک خذهبت  ٍ هذت اًدبم  دَُباص هببدیخذهبت هحل اخشای  خارگ و بالعکسجسیره به فرودگاه   اصفهان/اهوازشیراز/بوشهر/فرودگاه های تهران/  

 برآورد کارفرما -د
ریال(صذهسار شهشتادو یک میلیون وش میلیارد و  نهدویست و ) 202ر001ر600ر000مبلغ   ببضذ. یه  بسفشهبک یٌیبشآٍسد تخو

 ارزیابي کیفي مناقصه گرانمعیارهای  -ه
لبًَى بشگضاسی هٌبلػبت  12آییي ًبهِ اخشائی بٌذ ج هبدُ  17اهتیبص )حسب هبدُ  20:)سببمِ اخشایی( تدشبِ -1 آییي ًبهِ اخشائی بٌذ ج هبدُ  20)حسب هبدُ  امتیاز   40:  تَاى تدْیضاتی -4 

لبًَى بشگضاسی هٌبلػبت ( 12  

لبًَى بشگضاسی  12آییي ًبهِ اخشائی بٌذ ج هبدُ  18)حسب هبدُ اهتیبص  10  حسي سببمِ دس کبسّبی لبلی :  -2

 هٌبلػبت (

آییي ًبهِ اخشائی بٌذ  21)حسب هبدُ  امتیاز 15تَاى فٌی ٍ بشًبهِ سیضی : -5

لبًَى بشگضاسی هٌبلػبت ( 12ج هبدُ   

لبًَى بشگضاسی هٌبلػبت ( 12آییي ًبهِ اخشائی بٌذ ج هبدُ  19اهتیبص)حسب هبدُ   15تَاى هبلی :  -3 اهتیبصهی ببضذ (60)حذالل اهتیبص لببل لبَل کیفی بشابش بب ضػت   . 

ضشکت پبیبًِ ّبی ًفتی ایشاى بِ سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت)ستبد( ٍسبیت کلیِ هٌبلػِ گشاى هکلفٌذ آگْی حبضش ٍ خذاٍل هشتبظ بب اسصیببی کیفی کِ دس سبیت 

)بب دس ًظش گشفتي تَضیحبت ٍلت )ستبد ( دسیبفت ٍ ضوي تکویل ، هْش ٍ اهضبی آى ّب هَخَد هی ببضذ سا اص سبیت سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی د  www.iotco.irًطبًی 

ٍ الػبق هستٌذات هشبَعِ بِ ّوشاُ سبیش اسٌبد ٍ هذاسن رکش ضذُ دس ایي آگْی دس سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی آگْی حبضش( « ح»اص بٌذ« 1-ح»هٌذسج دس صیش بٌذ 

 دٍلت)ستبد( تغزیِ ًوبیٌذ .

 )ضػت( دسغذ اهتیبص هشبَط بِ هؼیبس تدشبِ، تخػیع هی یببذ. 60: بشای کبسّبی غیشهطببِ لببل همبیسِ بب پشٍطُ، 1تزکش   
سٍصسسبًی گشدیذُ ٍ هالن سٌدص استفبدُ اص ًشخ تَسم اػالهی اص هشاخغ لبًًَی، هببلغ لشاسدادی  بِ سبصی هببلغ لشاسدادی، بب بِ هٌظَس بشسسی هؼیبس تدشبِ خْت هؼبدل: 2تزکش     

 .لشاس خَاّذ گشفت

 

یالر0ر001ر632ر000  1-ٍ ّیأت هحتشم  22/09/94ّت هَسخ  50659/ت 123402حسب آئیي ًبهِ ضوبسُ  هبلغتَاًبیی اسائتِ تضویي ضشکت دس فشآیٌذ اسخبع کبس بِ -
ّتبی ًوًَتِ   ببیست هغببك فشهتت ًشخ پیطٌْبدی بشًذُ هٌبلػِ؛ضوٌبً تضبهیي غبدسُ هیغَست بشًذُ ضذى بِ هیضاى ٍصیشاى ٍ ّوچٌیي تضویي اًدبم تؼْذات دس درصذده  

کِ فبلذ ضشایظ فَق ببضذ هؼزٍس بَدُ ٍ ّیچ گًَِ هسئَلیت ٍ تؼْتذی دس ایتي خػتَظ، ًخَاّتذ      یًبهِ هزکَس اسائِ گشدد؛ لزا ایي ضشکت اص پزیشش تضبهیٌ پیَست آئیي
 هیضاى دُ دسغذ اص ّش غَست ٍضؼیت هٌبلػِ گش بشًذُ بِ ػٌَاى تضویي حسي اًدبم کبس کسش هی گشدد.داضت. ضبیبى رکش هی ببضذ پس اص اًؼمبد لشاسداد ، بِ 

 تبظ بب خذهبت هَسد ًظش.داضتي سببمِ کبس هفیذ ٍ هش -2-ٍ

 بی سایح دس غٌؼت ًفت.بب استبًذاسدّ تدشبِ دس اًدبم خذهبت هَسد ًیبص ، داضتي تدْیضات ، اهکبًبت ،تخػع الصم ، تَاًبیی فٌی ٍ هبلی اًدبم کبس هغببك داضتي -3-ٍ

  

 کطَس َّاپیوبیی سبصهبى اص فؼبلیت هدَص هػذق گَاّی اسائِ(1 

 داسا بَدى ضخػیت حمَلی .(2 

 . یشاًیا یاضخبظ حمَل یِبِ کل یًبهِ اختػبظ ضٌبسِ  هل ییيآ 16حسب  هبدُ  یضٌبسِ هل  اسائِ(3 

 غبحببى هدبص اهضب یضشکت ٍ کذ هل یهػذق  کذ التػبد یشتػَ اسائِ(4 

 .ّبی هبلی حسببشسی ضذُ تَسظ سبصهبى حسببشسی ٍ یب اػضبی خبهؼِ حسببذاساى سسوی اسائِ غَست  (5 

 

 

 

 

 شركت ملي نفت ايران

سهامي خاص()شركت پايانه هاي نفتي ايران   

 باسمه تعالي

http://www.iotco.ir/


 

 

 زمان، مهلت و نشاني دریافت اسناد ارزیابي کیفي:  -ح

دب ت  مترت ک رتا ه س  اتامادا کتذال رات النیر سد یت) دسن  اترادی س کار تذ مررتذ بت  النتیالک بیتا ه                 11/05/1399متر     140935/1با عنایت  بتا البیه تا صت ا       :1-ح

ااصتا هت الم مر تی مت) باصتنذ      المضا  النیر سد ی) الاناد پار  هتا   (ی س  (ی س عتذک پتشی س دفتز ک یییت) سالاتناد کااتذ المضتا  النیر سد یت)  دال ال  مک هت کی   ر  تا من           

 اینتذ د  ه ت  الینصتر ت    ک ام) الاناد پار  هتا   (ی س (یمنااصتا  ال بتا المضتاک النیر سد یت) سد  مرعتذ م ت   د  الاتناد منااصتا الس م یتم ا فترا اتامادا اتراد با هتشال   د              

 منااصا هیال  الس پشی س دفخا ک ییی) الاناد پ ش هفرا معشس  خرالهذ برد.  

ًسبت بِ دسیبفت اسٌبد ٍ هؼیبسّب ٍ خذاٍل اسصیببی کیفتی اص عشیتك ستبهبًِ    هبى دسج آگْی  ًَبت دٍم سٍص  اص  ص 7کلیِ هٌبلػِ گشاى ٍاخذ ضشایظ هی تَاًٌذ بِ هذت : 2-ح

ٍ ( 1-ح )بب سػبیت هفتبد بٌتذ   ، ضوي  تکویل، هْش ٍ اهضبی آى ّبسٍص پس اص اًمضبی هْلت دسیبفت اسٌبد 14تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت )ستبد( الذام ٍ حذاکثش ظشف هْلت 

بد، هذاسن ٍ گَاّیٌبهِ ّبی رکش ضذُ دس آگْی ًسبت بِ تغزیِ اسٌبد پیص گفتِ دس سبهبًِ تذاسکبت الکتشًٍیکی دٍلت )ستتبد(  الػبق هستٌذات هشبَعِ بِ ّوشاُ سبیش اسٌ

 WWW. SHANA. IR  ، HTTP://IETS.MPORG.IR  ٍWWW.IOTCO.IRّتبی   تَاًٌذ خْت سٍیت آگْی بِ سبیتالذام ًوبیٌذ. ّوچٌیي هٌبلػِ گشاى هی

 هشاخؼِ ًوبیٌذ.

   : کبسفشهب دس سد ٍ یب لبَل هذاسن دس توبم هشاحل هغببك لبًَى بشگضاسی هٌبلػبت  ٍ آییي ًبهِ ّبی اخشایی آى هختبس خَاّذ بَد.        3-ح

                    

 روابط عمومي                                                                                                                             
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