
 

 
 
 
 

 2000051201000050بٍ شمارٌ ساماوٍ ستاد 010/1000 م.ع.پ/مىاقصٍ شمارٌ  تجذیذ ؛گرانآگُي فراخًان عمًمي ارزیابي کیفي مىاقصٍ 
شاشریظ کیاا صیاش ز رص عشیام ساایانه ااذرسکام        تاا دس نظاش فاش ی     رنجاا  ااذیام یوعاون یصا راه سر     نظاش درسد دس )سااایا ااا     ششکت پایانه هاا  نتیاا ریاشر     

 رلکیشزنیکا دزلت )سیاد ، ته صوسم   شراور  عمویا رسصیاتا کیتا یصا ره فشر  ته پیمانکاس زرجذ ششریظ زرفزرس نمایذ: 

ز تاصفشایا پاکت ها رص عشیم  کییه یشرحل تشفضرس   شراور  رص دسیا ت ز احویل رسصاد  شراور  اا اایه  اشست یصا ره فشر  درسر  صالحیت ، رسرئه پیشصااد یصا ره فشر الف( 

رنجا  اورهذ شذ ز الص  رست یصا ره فشر  دس صوسم عذ  عضویت  ثیا ، یشرحل ثثت ناا  دس   www. setadiran.irلت )سیاد  ته آدسس دسفاه سایانه اذرسکام رلکیشزنیکا دز

ریکا  ثثت نا  تش اظ سریگا   ااعش نشا  یا ساصد ته یوجة تخشصایه زصرسم صمتت یزکوس ز دسیا ت فورها ریضاء رلکیشز نیکا سر جات ششکت دس  شراور  یحقم ساصنذ . سای

 دس ری  سایانه جات کییه یصا ره فشر   شرهم یا تاشذ.

ز رعالعاام امااس د اااش ثثات ناا  دس ساایش رسایا  هاا ، دس ساایت ساایانه           0211456رنجاا  یشرحال عضاویت دس ساایانه     دس اااشر  جاات     شماسه  اماس  سایانه سیاد

(www.setadiran.ir یوجود رست. "ثثت نا  / پشز ایل اایی  کصصذه/یصا ره فش"  تخش 

 مرحلٍ ایدي یصا ره فشر  /یصا ره عمویا رسصیاتا کیتا ب( وًع فراخًان6 

هاا   شاشکت پایاناه   -11ایاتاا  شاایذ حجات ساوس  )نی ایا  هتایم   پاال          –تااالاش رص تاشس ساتیذ    -ایاتا  پاسذرسر   -ااشر  ج( وام ي وشاوي دستگاٌ مىاقصٍ گسار6

 نتیا ریشر  )ساایا اا  

 دسرنجاا  عمییاام   جاات   ساعیه)شاثانه سزص    24تاه صاوسم     اوییا صیرص آلوی شیا )غ  تذناه  یاض   عمییاااا   شزناذ شاصازس   کیا رسیتاده رص ااذیام   مًضًع مىاقص6ٍد(

 ها  سیاس ز ثاتت ز تصادس اییج  اسسک ز سایش اشییصالاصث ،12 اص  ،اپاسس جصوت  فاص عانامیی انهیپا

رص اذیام دز ساله رجاسه )اایی   یک  شزنذ شصازس تذنه  یض  )غیش رص آلوییصیویا  جات ششکت دس عمییام پایودها ز جذرساص  نتیکش ها ، رسیتاده  ٌ( شرح مختصر خذمات6
صاس فو  شصازس ز شاشکت دس  اش دس کجا ته جایا نتشرم شایل سرهصما، کاسیصذ رسصاد، اعویض شیتت کاسکصا  ی یقش تش سز  شصازس ز فو  شصازس، رسرئه اذیام پشییثانا ز آیاده ت

ها  نتیکش ز نگاذرس  کشیا تش سز  فو  شصازس ز دس عول تاسفیش  تا رسیتاده رص عصاب تیصذ، ششکت دس عمییام پاک اص  ز س ا  آلاودفا دس   عمییام ت ی  ز تاص کشد  کشیا
ها  سیاس ز ثاتت ز تصادس اییج  اسس )ته صوسم ز اصثک ز سایش اشییصال 12س جصوتا،  اص دسیا، اورنایا رسرئه اذیام جاتجایا تاسس دسیصاعم ز اذیام دس پایانه ییعانام فاص  پاس

 ساعیه  ز رسرئه دیگش اذیااا که دس یحذزده اورنایا ری  شصازس یا تاشذ. 24
 6محل ي مذت زمان اجرای پريشٌ ج6

رسجاان کااس تاه یثیا       یصاذ شاشکت دس  شآ  ی رسرئااه اضام   ي( وًع ي مبلغ تضمیه شررک  در فرآیىرذ ارجراع کرارم تضرمیه اوجرام توُرذات ي حمره اوجرام کرار6           

رنجااا  اعاااذرم دس صااوسم  ی ز همچصاای  اضاام یااشر یحیااش  زص میاا ه 22/09/94هااا یااوس   50659/م 123402نایااه شااماسه  ی ئااح ااة آریررا   000,001,523,0

یازکوس رسرئاه فاشدد؛ لازر      نایاه ی آئا  یوسات پنموناه    هاا  شیات  اتمیغا  تای ات اصاادسه یا    ی تشنذه یصا ره؛ عمصاً اضای یشصااد نش  پ درصذ دٌ یضر تشنذه شذ  ته ی

تاشاذ پا     ارکاش یا   یا اراو ، نخورهاذ درشات. شاا     یا  دس ر  ز اعااذ  یتفوناه ی الول   یچ وق تاشذ یعززس توده ز ها  یظکه  ا ذ ششر ایصاضای یششششکت رص پز ی ر

 .فشدد اح   رنجا  کاس ک ش ی ی عصور  اضمته شنذهیصا ره فش ت یتده دسصذ رص هش صوسم زعع یضر ، ته ید شرسدررص رنعقاد 

و ت،بل  و التیي تيهع،لتا  لت  العتن و وتال  و        12پتیتنل  هعاتنلت  زلتپ  پلتنو ر،لفاز   لتپ        خلمهت  هحل  جرليج     م مذت زمان اجرای خذمات ي برآيرد کارفرما6 ل(  محز

ریرا  نورًد ي َشر  میلیرارد ي پاوصرذ ي پىجراٌ میلیرًن         000/000/110/54 کتن يهلت  ع،لز اليووند تمو و  شممري سرا    دي خمهت   و هم  جنجتم  افدها،تدن خلعج  تنو  

 اتضم. زهریا (  

 اتضم. زه ريز 140 هم   ا  زهتل عط،هتدپ ی جنج یخجپ تتن عط،هتدهم  جعتبتن پ 6یشىُاد( مذت اعتبار پح

6  ي گًاَي َام  مجًز َاط(    مذارک  مًرد ویاز

 رست: ااوسظ یصا ره فشر  رلضری یلرص یورسد ر حذر ل یکادس ارو   یمانکاسپ یتصالح ارسرئه فوره :1-ط           

      نمایصذفا کشییشرنا  1

 ذرس  شصازسها     سرهثش ، اعمیش ز نگا2

     اذیام کشیا ته کشیا  3

      اذیام سرهصمایا کشیا ها4

 : ترس ااوسظ یصا ره فشر  رلضری یلها ز یذرس  ر افوره یشرسرئه سا :2-ط

 .درسر تود  شخریت حقو ا 1 

   ارص زصرسم اعاز ، کاس ز س اه رجیماع یمصارص نظش ر یمانکاس پ یتصالح ییذنایه اا ارسرئه فوره 2 

 . یشرنار ارشخا  حقو  یهته کی انایه رایرا  شصاسه  یی یی آ 16ح ة  یاده  اشصاسه یی  رسرئه 3 

 صاحثا  یجاص ریضا اششکت ز کذ یی  یرذق  کذ ر یراد یشارو رسرئه 4 

 صیا  ح اتشسا ز یا رعضا  جایعه ح اتذرسر  سسما.ها  یالا ح اتشسا شذه اوسظ سارسرئه صوسم 5 

 

 

 

 

 شركت ملي نفت ايران

سهامي خاص()شركت پايانه هاي نفتي ايران   

 باسمه تعالي



 

 

 زمانم مُل  ي وشاوي دریاف  اسىاد ارزیابي کیفي6 -ی      

داعلي هحتليم کلتنزيوه التهتن  تلمجنکت  جلیتيونعیلز دول  التتدی و تتکعلم هفکلم الي جللیجم ایلتنزعي               11/05/1399هلفن    140935/1ات ع،تی  ال  جاغیعل  ضلوتنه    -1 

ذیيش نسلخ  عیییلز وجال،تد  تالم جهضلت  جلیتيونعیلز  دجنج  ههيزليمی   کلعل  ه،تامل  زليجى هف ل  هلز             جهضت  جلیتيونعیز جا،تد پتک   لت   (ی و  (ی و علمم پل   

ذجن  نوتی،لم دن یعلي   اتض،م توتهز جا،تد پتک   ت   (ی و (یه،تام  نج الت جهضلتا جلیتيونعیلز ودن هفعلم هدلين دن جال،تد ه،تامل  جپ سيیلس اعسلتن التهتن  التتد اتنزل            

 یيش نسم   عیییز جا،تد پعص زفت  هاذون خفج م افد.  جی،مفن  ه،تام  زیجن جپ پذ

آفااا  نوتات دز  ن اثت تاه دسیا ات رساصاد ز یعیاسهاا ز جاذرزل رسصیااتا کیتاا رص           سزص  رص  صیاا  دسس   7کییه یصا ره فشر  زرجذ ششریظ یا اورنصذ ته یاذم  -2 

سزص پا  رص رنقضاا  یایات دسیا ات رساصاد، عام   اکمیال، یااش ز ریضاا  آ  هاا ز            14عشیم سایانه اذرسکام رلکیشزنیکا دزلت )سیاد  ر ذر  ز ظاش  یایات   

صایاه هاا  رکاش شاذه دس آفااا ن اثت تاه انزیاه رساصاد پایش فتیاه دس ساایانه ااذرسکام              رلراق ی یصذرم یشتوعه ته همشره ساایش رساصاد، یاذرس  ز فورهی   

 ،  WWW. SHANA. IRهااا   اورنصااذ جااات سزیاات آفاااا تااه سااایت رلکیشزنیکااا دزلاات )ساایاد  ر ااذر  نمایصااذ. همچصاای  یصا رااه فااشر  یااا  

HTTP://IETS.MPORG.IR  زWWW.IOTCO.IR .یشرجعه نمایصذ 

       یا آ  یخیاس اورهذ تود.      کاس شیا دس سد ز یا  ثول یذرس  دس اما  یشرحل یغاتم  انو  تشفضرس  یصا رام  ز آیی  نایه ها  رجشر-3 

ريابظ عمًمي                                                                                                                                                                                                                                

http://www.iotco.ir/

