
 

 

 

  20000916450000592000091645000059  شمارٌ ساماوٍ ديلت )ستاد (شمارٌ ساماوٍ ديلت )ستاد (    14001400//021021م.ع.پ/م.ع.پ/مىاقصٍ شمارٌ مىاقصٍ شمارٌ   مىاقصٍ گرانارزیابي کیفي  عمًمي فراخًانآگُي   
سربیبنه درساضکبم   سربیبنه درساضکبم     اظ ططیرك اظ ططیرك   شرطای  کیری شیر      شرطای  کیری شیر        ثرب زض نظرط فرط ت    ثرب زض نظرط فرط ت      ینبلصره ضا ینبلصره ضا     انجرب  ذرسیبم یوعرو     انجرب  ذرسیبم یوعرو       زض نظرط زاضز زض نظرط زاضز ) سرابیی ذرب(    ) سرابیی ذرب(    شطکت پبیبنه هبی نفتی ایرطا   شطکت پبیبنه هبی نفتی ایرطا   

   اجس شطای   افصاض نمبیس:  اجس شطای   افصاض نمبیس:   ینبلصه فط ینبلصه فط    طاذوا  عمویی اضظیبثی کیفی ینبلصه فطا  ثه  طاذوا  عمویی اضظیبثی کیفی ینبلصه فطا  ثه   ،ثه صوضم ،ثه صوضم   )ستبز  )ستبز    الکتط نیکی ز لتالکتط نیکی ز لت

پیشنابز ینبلصه فطا   کییه یطاح  ثطفعاضی  طاذوا  اظ زضیب ت   دحوی  اسنبز  طاذوا  دب دایه  اطست ینبلصه فطا  زاضای صالحیت ، اضسبل زضذواستالف( الف( 

انجب  ذواهس شس   الظ  است ینبلصه فطا  زض   www. setadiran.ir  ثبظفشبیی پبکت هب اظ ططیك زضفبه سبیبنه دساضکبم الکتط نیکی ز لت )ستبز  ثه آزضس 

            طاذوا  یحمك سبظنس.ذبطط نشب  صوضم عس  عضویت لجیی، یطاح  ثجت نب  زض سبیت یصکوض   زضیب ت فواهی ایضبء الکتط نیکی ضا جات شطکت زض 

  طاهم یی ثبشس.  ینبلصه فطا ایکب  ثجت نب  ثط ذ  ضایگب  زض ای  سبیبنه جات کییه  ،یی سبظز ثه یوجت ثرشنبیه  ظاضم صمت

زض سبیط استب  هب، زض سبیت سبیبنه   اطالعبم دمبس ز بدط ثجت نب  0211456شمبضه  دمبس  سبیبنه ستبز  زض داطا  جات انجب  یطاح  عضویت زض سبیبنه 

(www.setadiran.ir یوجوز است. "ثجت نب  / پط  بی  دبیی  کننسه/ینبلصه فط"  ثرش 

    مرحلٍ ایمرحلٍ ای  یکیک ینبلصه عمویی اضظیبثی کیفی ینبلصه فطا  /وًع فراخًان : وًع فراخًان :   ب(ب(

هربی  هربی    شرطکت پبیبنره  شرطکت پبیبنره    --1111  پرالن    پرالن    هفرتم هفرتم   ذیبثرب  شرایس حجرت سروضی )نی رتب      ذیبثرب  شرایس حجرت سروضی )نی رتب        ––  ذیبثب  پبسساضا  ثربالدط اظ ثرطس سرفیس   ذیبثب  پبسساضا  ثربالدط اظ ثرطس سرفیس     --داطا داطا   ( وام ي وشاوي دستگاٌ مىاقصٍ گسار :( وام ي وشاوي دستگاٌ مىاقصٍ گسار :جج

  نفتی ایطا  )سابیی ذب( نفتی ایطا  )سابیی ذب( 

  انجب  ذسیبم حجمی نگاجبنی زض ینبطك عمییبدی دحت پوشش شطکت پبیبنه هبی نفتی ایطا انجب  ذسیبم حجمی نگاجبنی زض ینبطك عمییبدی دحت پوشش شطکت پبیبنه هبی نفتی ایطا     مًضًع مىاقصٍ:مًضًع مىاقصٍ:د(د(

ایربک   ایربک     یطیط، ایروال ، اسرنبز ، سربذتمب  هرب    سرب     ، ایروال ، اسرنبز ، سربذتمب  هرب    سرب       ی ربم ی ربم اظ ینربث  ، دبس اظ ینربث  ، دبس   ییشربی    نره یحرس ز ثره انجرب  ذرسیبم نگاجربن       شربی    نره یحرس ز ثره انجرب  ذرسیبم نگاجربن         یربظ یربظ ذسیبم یروضز ن ذسیبم یروضز ن     ::خذماتخذمات  شرح مختصرشرح مختصر( ( ََ

  ثبشسثبشس  ییدحت پوشش  یدحت پوشش  ی  یبدییبدیزض ینبطك عمیزض ینبطك عمی  یطا یطا اا  یینفتنفت  ییهبهب  یبنهیبنهشطکت پبشطکت پب

  یجیر    یجیر    ثره  ثره    طآینرس اضجرب  کربض    طآینرس اضجرب  کربض    دضرمی  شرطکت زض    دضرمی  شرطکت زض    اضائرره  اضائرره    : : ،تضامیه اوااام تدُاذات ي حااه اوااام کاار      ،تضامیه اوااام تدُاذات ي حااه اوااام کاار      فرآیىذ ارجااع کار فرآیىذ ارجااع کار ( وًع ي مبلغ تضمیه شرکت در ( وًع ي مبلغ تضمیه شرکت در يي

انجب  دعاسام زض صوضم ثطنسه شس  انجب  دعاسام زض صوضم ثطنسه شس      همچنی  دضمی   همچنی  دضمی هیئت یحتط   ظیطا  هیئت یحتط   ظیطا    5454//0505//2222هر یوضخ هر یوضخ   5065550655/م /م 123402123402ح ت آئی  نبیه شمبضه ح ت آئی  نبیه شمبضه  یالر 7ر326ر501ر276

ئه فطزز؛ لصا ای  شرطکت اظ پرصیط    ئه فطزز؛ لصا ای  شرطکت اظ پرصیط    نبیه یصکوض اضانبیه یصکوض اضا  هبی نمونه پیوست آئی هبی نمونه پیوست آئی   ثبی ت یطبثك  طیتثبی ت یطبثك  طیت  صبزضه ییصبزضه ییدضبیی  دضبیی  نطخ پیشنابزی ثطنسه ینبلصه؛ عمنبً نطخ پیشنابزی ثطنسه ینبلصه؛ عمنبً   دٌ درصذثه ییعا   ثه ییعا   

دٌ درصذ   ثطنرسه  ثطنرسه    اظ هط صوضم  ععیت ینبلصه فطاظ هط صوضم  ععیت ینبلصه فط همچنی  همچنی  که  بلس شطای   وق ثبشس یعص ض ثوزه   هیچگونه ی ئولیت   دعاسی زض ای  ذصو(، نرواهس زاشت.که  بلس شطای   وق ثبشس یعص ض ثوزه   هیچگونه ی ئولیت   دعاسی زض ای  ذصو(، نرواهس زاشت.  دضبیینیدضبیینی
  ..ک ط یی فطززک ط یی فطززح   انجب  کبض ح   انجب  کبض   ی ی عنوا  دضمعنوا  دضم دحتدحت

  یجیر    کارفرماکارفرما  ینیینیبرآورد تخمبرآورد تخمو و   شمايشماي    سالسال  11خذمات  خذمات  و مذت انجام و مذت انجام     / عالًیٍ/ عالًیٍتُران/خارگ/وکا/جاسکتُران/خارگ/وکا/جاسک  خذماتخذماتمحل اجراي محل اجراي کارفرما  :کارفرما  :  خذمات ي برآيردخذمات ي برآيردمذت زمان اجرای مذت زمان اجرای   ،،محل محل     ((زز

  باشذ.باشذ.  ییمم یالن ي شصت ي سٍ َساري َشتصذ ي شاوسدٌ ( ر یلیًي پىج م یاتب یصذييس یلیاردم یکَفتادي  یکصذي)171ر325ر063ر816

  گًاَي َا،  ماًز َايمذارک  مًرد ویاز :گًاَي َا،  ماًز َايمذارک  مًرد ویاز :( ( حح

  )خذمات عمًمي( 4کذ  ذصو(ذصو(ی زض ی زض   ض به اجتمبع  ض به اجتمبع  ،کبض ،کبض یعتجط اظ  ظاضم دعب  یعتجط اظ  ظاضم دعب    یتیتصالحصالح  ییسییسیصسق دبیصسق دب  ینبیهینبیهاضائه فواهاضائه فواه  --11

  )زض صوضم ثطنسه شس  )زض صوضم ثطنسه شس  یمب  یمب  پپ  ییاستب  یح  اجطااستب  یح  اجطااضائه یعط ی نبیه اجبظه کبض اظ ازاضه ک   کبض، دعب     ض به اجتمبعی اضائه یعط ی نبیه اجبظه کبض اظ ازاضه ک   کبض، دعب     ض به اجتمبعی       --22

  اضائه فواهینبیه دأییس صالحیت پیمبنکبضی اظ نظط ایمنی اظ  ظاضم دعب  ،کبض   ض به اجتمبعیاضائه فواهینبیه دأییس صالحیت پیمبنکبضی اظ نظط ایمنی اظ  ظاضم دعب  ،کبض   ض به اجتمبعی    --33

  اضایه صوضدابی یبلی ح بثطسی شسه دوس  سبظیب  ح بثطسی   یب اعضبی جبیعه ح بثساضا  ضسمی  اضایه صوضدابی یبلی ح بثطسی شسه دوس  سبظیب  ح بثطسی   یب اعضبی جبیعه ح بثساضا  ضسمی  --    44

  سبظیب  حطاست  ظاضم نفتسبظیب  حطاست  ظاضم نفت  یتیتصالحصالح  ییسیهییسیهاضائه دباضائه دب  --55

  لع یبً   عط ضدبً زض یوعو  اسبسنبیه ینبلصه فطا  زضس شسه ثبشس.لع یبً   عط ضدبً زض یوعو  اسبسنبیه ینبلصه فطا  زضس شسه ثبشس.  ی تی تثبثب  یی  ی  یییعنوا  )حطاست   نگاجبنعنوا  )حطاست   نگاجبن  --66

  ..یی ثبشسیی ثبشس    ريز 180یسم اعتجبض پیشنابز اظ دبضید اضایه پیشنابز یبلی ثه یسم یسم اعتجبض پیشنابز اظ دبضید اضایه پیشنابز یبلی ثه یسم   مذت اعتبار پیشىُاد :مذت اعتبار پیشىُاد :  ((طط

  زمان ،مُلت ي وشاوي دریافت اسىاد ارزیابي کیفي: زمان ،مُلت ي وشاوي دریافت اسىاد ارزیابي کیفي: ((کک

یوکرس ثرط الرعا      یرس ز لت)سرتبز    دبک  یکری یحتط  کبضفط ه سبیبنه دساضکبم الکتط ن یطزث 11/05/1355یوضخ  140535/1شمبضه  یهثه اثالغ یتثب عنب -1

 یره یاطفرط   ، کی  ی)زاضا یکری الکتط ن ی اسنبز  بلرس ایضرب   یعیکین د   یط )ة    )س    عس  پص یاسنبز پبکت هب یکیالکتط ن یایضب یطیثکبضف

 ی رتم س یرك  زض یوعس یمطض زض اسنبز ینبلصه اظ طط یکی)ة   )س ینبلصه ضا ثب ایضبء الکتط ن یاسنبز پبکت هب یثبشنس دمبی یفطا  یوظف ی بلصهین

 ففته یعص ض ذواهس ثوز.    یشاسنبز پ یعیکین ره   یط ینبلصه فعاض اظ پص ینصوضما یطزض غ ینسنمب یسبیبنه ستبز ثبضفصاض

اسنبز   یعیبضهب   جسا ل اضظیبثی کیفری اظ   یب تنوثت ز   ن جت ثه زض  یس آفاض ظ  اظ  ظیب  زض 7دواننس ثه یسم  یی ی ینبلصه فطا   اجس شطا کییه -2

اسنبز، عم   دکمی ، یاط   ایضبی  یب تیایت زض یض ظ پس اظ انمضب 14ز لت )ستبز  السا    حساکثط ظطف یایت  یکیسبیبنه دساضکبم الکتط ن یكطط

ففتره زض سربیبنه    یشاسرنبز پر   یره ن   فواهینبیه هبی شکط شسه زض آفای ن جت ثه دغصآ  هب   الصبق ی تنسام یطثوطه ثه همطاه سبیط اسنبز، یساض

،   WWW. SHANA. IRهربی    آفاری ثره سربیت    یرت دواننس جات ض  . همچنی  ینبلصه فطا  ییینسز لت )ستبز  السا  نمب یکیدساضکبم الکتط ن
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 آ  یرتبض ذواهس ثوز.           ییاجطا ینبیه هب یی ینبلصبم    آ ی  یب لجول یساضن زض دمب  یطاح  یطبثك لبنو  ثطفعاض زض ضز کبض طیب -3
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