
 

 2000091645000072بٍ شمارٌ ساماوٍ ستاد  016/1400م.ع.پ/مىاقصٍ شمارٌ آگُي فراخًان عمًمي ارزیابي کیفي مىاقصٍ گران؛ 
شاطری  کیاا ظیاط ز رظ قطیام ساایانه ااسرضکام        تاا زض نظاط فاط ی     رنجاا  ذاسیام یوعاون یصا راه ضر     نظاط زرضز زض )سااایا ذاا     شطکت پایانه هاا  نتیاا ریاطر     

 رلکیطزنیکا ززلت )سیاز ، ته صوضم   طرذور  عمویا رضظیاتا کیتا یصا ره فطر  ته پیمانکاض زرجس شطری  زرفصرض نمایس: 

ست یصا ره فطر  زرضر  صالحیت ، رضرئه پیشصااز یصا ره فطر  ز تاظفشایا پاکت ها رظ قطیم کییه یطرحل تطفعرض   طرذور  رظ زضیا ت ز احویل رسصاز  طرذور  اا اایه  اطالف( 

رنجا  ذورهس شس ز الظ  رست یصا ره فطر  زض صوضم عس  عضویت  ثیا ، یطرحل ثثت ناا  زض   www. setadiran.irزضفاه سایانه اسرضکام رلکیطزنیکا ززلت )سیاز  ته آزضس 

ذاقط نشا  یا ساظز ته یوجة ترشصایه زظرضم صمت ریکا  ثثت نا  تط ذ  ضریگا  سایت یصکوض ز زضیا ت فورها ریضاء رلکیطز نیکا ضر جات شطکت زض  طرذور  یحقم ساظنس . 

 زض ری  سایانه جات کییه یصا ره فطر   طرهم یا تاشس.

ساایط رسایا  هاا ، زض ساایت ساایانه       ز رقالعاام امااس ز اااط ثثات ناا  زض     0211456شماضه  اماس  سایانه سیاز  زض اااطر  جاات رنجاا  یطرحال عضاویت زض ساایانه       

(www.setadiran.ir یوجوز رست. "ثثت نا  / پطز ایل اایی  کصصسه/یصا ره فط"  ترش 

 مرحلٍ ای  یکیصا ره عمویا رضظیاتا کیتا یصا ره فطر  /ب( وًع فراخًان: 

هاا   شاطکت پایاناه   -11ذیاتاا  شاایس حجات ساوض  )نی ایا  هتایم   پاال          –تااالاط رظ تاطس ساتیس    -ذیاتا  پاسسرضر   -ااطر  ج( وام ي وشاوي دستگاٌ مىاقصٍ گسار:

 نتیا ریطر  )ساایا ذا  

   PC) اسکلٍ شرقي 45تا  19اساسي ضلع جىًبي اسکلٍ شرقي جسیرٌ خارگ از محًر  تعمیرات مًضًع مىاقصٍ:د(

 رلاا 19 یحاوض  رظ) ذااض   شاط ا  رساکیه  جصاوتا  عای   نوسااظ   ز تا ااظ   عمییاام  نیااظ  یاوضز  هاا   رلماا   سااذت  پطزغه ری  رجطر  رظ هسفٌ( شرح مختصر خذمات: 

 اأییاس  هاا   نقشاه  ز Cutting Plan تطرسااس   یاع   هاا   زضق تاط   ز یااض   پیمانکااض،  اوسا   ذطیاس  تراش  زض شسه تیصا پیش یرالح اایی  شایل که تاشس یا   45

 رلمانااا  کاس  کاطز   حا   ز جوشاکاض   مییاام ع رظ حاصال  عاایعام  ز رسااااط  رظ هاا  رلماا   ساطح  کااض   امیاع  ز رلماا   سااذت  جوشکاض ، طعام،  یونیاغ کاض طیا، شسه

 هاا   رلماا   اثاسیل  ذااض ،  جعیاطه  تاه  هاا  رلماا   حمال  ز  تااضفیط  حمال،  جاات  سااظ   آیاازه  ز نماوز   تصاسیل  شسه، ساذیه  طعه تطضز  رلما  یشررام ز نا  شایل

 ز تطچیاس   تطشاکاض ،  ،  نیااظ  یاوضز  راراا   هاا   پط یال  ز  طعاام  نماوز   رعاا ه  سااظ ،  لثاه  تطشاکاض ، ) نوسااظ   ز تاظسااظ   جات نیاظ یوضز  طعام ته شسه ساذیه

  ز نظاط  یاوضز  هاا   یحال  زض  یاع    طعاام  جوشاکاض   ز  ییااج  ز رساکیه  تاه  شاسه  سااذیه   طعاام  حمال  ز تااضفیط   رساکیه،   یع  غیط ز  یع   طسوزه  طعام حمل

 ضنا   ز تالساییص   هاا،  پایال  غاالف  نراة  ز جاایگعی ،اعوی    یاع   عاام  ط نراة  شاایل   45 رلاا 19 یحاوض  رظ) شط ا رسکیه جصوتا عی  تا اظ  ز تاظساظ  اکمیل،

 رساکیه   یاع   هاا   شاثکه   طساوزه،اعوی   هاا   اریاه  تطچیاس   آ ، تااال   ناورحا  ز پاییااا  رظ رعام  یرییا   نقاا   آییاع   ضنا   رسکیه،تالسات،   یاع   ساظه آییع 

((Grating،  هاور    او ،  نشاانا،  آااش  آب تاه  یطتاو   لولاه  ذطاو   آییاع   ضنا   ز تالساییص   ز لولاه  ذطاو    هاا،اعوی  پیه ز ضرهطزها عطشه رسیطرکچط، ظزریا ظن 

 تطاوض  کااض  شاط   زض کاه  آنااا  تاه  یحاسزز  ناه  ز زیگاط  عمییاام  ساایط  ز هاا  پایال  غاالف  جاات  اقوییا زض اا  ساذت ز تطشکاض   طریصس ، شیطی ،ذطو  آب ز  شطزه

 .تاشس یا شسه، زرزه شط  کایل

رضجاان کااض تاه یثیا       یصاس شاطکت زض  طآ  ی رضرئااه اضام   وًع ي مبلغ تضمیه شررک  در فرآیىرذ ارجراع کرارم تضرمیه اوعرام تعُرذات ي حمره اوعرام کرار:           ي( 

نایاه شاماضه    ی ح اة آئا   یرا  ر ذ ي َفتراد( بیم  ي َش  میلیارد ي ديیم  ي سي ي َشر  میلیرًن ي وُصرذ ي اىعراٌ ي یرک َرسار ي یکصر       ) 28ر238ر951ر170

ه تطناس  یشاصااز  ناطخ پ  درصرذ  دٌ یاعر  رنجاا  اعااسرم زض صاوضم تطناسه شاس  تاه ی       ی ز همچصی  اضام  یطر یحیط  زظ یأمه 22/09/94ها یوضخ  50659/م 123402

 اوق   ی کاه  ا اس شاطر    ایصاضاای  یط شاطکت رظ پاص   یا  یاصکوض رضرئاه فاطزز؛ لاصر ر     نایاه ی آئا  یوسات نمونه پ  ها طیت اتمیط تای تاصازضه ی  ی یصا ره؛ عمصاً اضای

زه زضصاس رظ هاط صاوضم     یاعر  ، تاه ی زتاشاس پاا رظ رنعقااز  اطرضزر     اشکاط یا   یا ذراو ، نرورهاس زرشات. شاا     ی زض ر  ز اعاس یتفونه ی ئول یچتاشس یعصزض توزه ز ه

 .فطزز اح   رنجا  کاض ک ط ی ی عصور  اضمته طنسهیصا ره فط ت یتزعع

و  ماٌ شممي 24و مذت انجام قرارداد  خارگم جسیرٌپایانه نفتی ایران در  ضرکتمحل اجراي خذمات موضوع مناقصه در م مذت زمان اجرای خذمات ي برآيرد کارفرما: ل(  محز

ي وُصذ ي چُل ي َف  یک َسار ي ديیم  ي شاوسدٌ میلیارد )  1ر216ر947ر558ر514کارفرما برابر با   ینیبرآورد تخم می باضذ . ماٌ شممي  12بٍ میساندوره نگهذاري 

 می باضذ. یا ر( میلیًن ي ااوصذ ي اىعاٌ ي َش  َسار ي ااوصذ ي چُاردٌ

 یا تاشس . ريز 180یسم رعیثاض پیشصااز یالا  رظ ااضید رضرئه پیشصااز ته یسم  :یشىُاد( مذت اعتبار اح

 مًرد ویاز:ي مذارک ط( گًاَي َا

ساظیا  تطنایه ز توزجه کشوضرظ نتت ز فاظ  زض ضشیه  .  3فورهیصایه صالحیت پیمانکاض  حسر ل پایه   (1

 زرضر توز  شرریت حقو ا. 2 

   ارظ زظرضم اعاز ، کاض ز ض اه رجیماع یمصارظ نظط ر یمانکاض پ یتصالح ییسنایه اا ارضرئه فوره 3 

 . یطرنار ارشرا  حقو  یهته کی انایه رذیرا  شصاسه  یی یی آ 16ح ة  یازه  اشصاسه یی  ضرئهر 4 

 صاحثا  یجاظ ریضا اشطکت ز کس یی  یرسق  کس ر یراز یطارو رضرئه 5 

 ها  یالا ح اتطسا شسه اوس  ساظیا  ح اتطسا ز یا رعضا  جایعه ح اتسرضر  ضسما.رضرئه صوضم 6 

 

 

 

 

 

 شركت ملي نفت ايران

 شركت پايانه هاي نفتي ايران ) سهامي خاص(



 

 

 

 زمانم مُل  ي وشاوي دریاف  اسىاد ارزیابي کیفي: -ی      

دبیهر محتهرم کهارهروه اهامانه تهذارکات انیترونییهی دونت اهتاد( و تاکیهذ موکهذ بهر انهیام بیهارهیري              11/05/1399مهور    140935/1با عنایت بهه ابغییهه ضهماره    -1 

ش نسه  فییییهی وااهناد فاقهذ امضهاي انیترونییهی  داراي مهرههرم( م کقیهه مناقصهه ههران مو ه  مهی             امضاي انیترونییی ااناد پاکت ههاي  (( و  (( و عهذم په یر   

 اري نماینهذ در ییهر   باضنذ تمامی ااناد پاکت هاي  (( و ((مناقصه را بها امضهاا انیترونییهی ودر موعهذ مدهرر در ااهناد مناقصهه اس سریهس ایسهتس اهامانه اهتاد بارهه            

 نسخه فییییی ااناد پیص هفته مع ور خواهذ بود.   اینصورت مناقصه هیار اس پ یرش

 

ضزظ  رظ  ظیاا  زضس آفااا  نوتات زز  ن اثت تاه زضیا ات رساصاز ز یعیاضهاا ز جاسرز  رضظیااتا کیتاا رظ             7کییه یصا ره فطر  زرجس شطری  یا اورنصس ته یاسم  -2 

ااط ز ریضاا    ضزظ پاا رظ رنقضاا  یایات زضیا ات رساصاز، عام   اکمیال، ی        14قطیم سایانه اسرضکام رلکیطزنیکا ززلت )سیاز  ر سر  ز حاسرکرط راطف یایات    

ه آ  ها ز رلراق ی یصسرم یطتوقه ته هماطره ساایط رساصاز، یاسرض  ز فورهیصایاه هاا  شکاط شاسه زض آفااا ن اثت تاه اپصیاه رساصاز پایش فتیاه زض ساایان                

 ،  WWW. SHANA. IRهاا    اورنصاس جاات ضزیات آفااا تاه ساایت      اسرضکام رلکیطزنیکاا ززلات )سایاز  ر اسر  نمایصاس. همچصای  یصا راه فاطر  یاا         

HTTP://IETS.MPORG.IR  زWWW.IOTCO.IR .یطرجعه نمایصس 

 ض ذورهس توز.          کاض طیا زض ضز ز یا  ثو  یسرض  زض اما  یطرحل یطاتم  انو  تطفعرض  یصا رام  ز آیی  نایه ها  رجطریا آ  یریا-3 

ريابظ عمًمي                                                                                                                                                                                                             

http://www.iotco.ir/

