
 
 
 

 2000091645000084بٍ شمارٌ ساماوٍ ستاد  018/1400م.ع.پ/مىاقصٍ شمارٌ آگُي فراخًان عمًمي ارزیابي کیفي مىاقصٍ گران؛ 
شاشری  کیاا صیاش ز رص قشیام 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 ششری  زرفزرس نمایذ: 

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

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

ااقش نشا  یا ساصد ته یوجة تخشصایه زصرسم صمت ریکا  ثثت نا  تش ا  سریگا  سایت یزکوس ز دسیا ت فورها ریضاء رلکیشز نیکا سر جات ششکت دس  شراور  یحقم ساصنذ . 

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

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

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

 مرحلٍ ای  یکیصا ره عمویا رسصیاتا کیتا یصا ره فشر  /ب( وًع فراخًان: 

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

 نتیا ریشر  )ساایا اا  

 شاشکت پایاناه هاا  نقیاا ریاشر       هاا  یییشیصاآ آرس پااد ز رساکیه شاش ا      ت رساکیه شاش ا ، سااایما    اعمیشرم کیا رااق سشپشسیا  تاسفیش  نتا  مًضًع مىاقصٍ:د(

  دس جضیشه ااسگ

هاا  یییشیصاآ آرس پااد ز رساکیه      رم کیاا راااق سشپشسایا  تااسفیش  نتات رساکیه شاش ا ، سااایما         هذف رص رجاشر  ریا  پاشزطه ، اعمیاش     ٌ( شرح مختصر خذمات:

، رجاشر  دیاورس  تاا زسق هاا  ساانذزیل پانال هماشره تاا صیاش          خشیة ز رجشر  یجذد کاشا ز ساشریی  ساشزیه هاا  تاذرشایا     ز پصجشه ها ، ا بشش ا ، شایل اعویض دس

 هاا  نتیاا ریاشر  دس جضیاشه اااس  یبااتم تاا شاش          هاا  ساقتا سااایما  یییشیصاآ هاا  شاشکت پایاناه        سیم ، کاتل ز چشرغ ، اعویض ساص  ز شاسا کشا یشتوقه

 اشذ.کاس یا ت

رسجاان کااس تاه یثیاػ      یصاذ شاشکت دس  شآ  ی رسرئااه اضام   ي( وًع ي مبلغ تضمیه شررک  در فرآیىرذ ارعراع کرارم تضرمیه اوعرام توُرذات ي حمره اوعرام کرار:           

رنجااا  اعاااذرم دس صااوسم  ی ز همچصاای  اضاام یااشر یحیااش  زص یاا مه 22/09/94هااا یااوس   50659/م 123402نایااه شااماسه  ی ح ااة آئاا یررا ر 382ر441ر868

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

تاشاذ پاه    ارکاش یا   یا رشات. شاا  اراو ، نخورهاذ د   یا  دس ر  ز اعااذ  یتفوناه ی الول   یل وق تاشذ یعززس توده ز ها  ی ا ذ ششرکه   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 یدرص رنعقاد  شرسدر

و   ريز 120و مذت انجام قرارداد خارگ  پایاوٍ وفتي ایران در عسیرٌ شرک  محل اجراي خذمات موضوع مناقصه در م مذت زمان اعرای خذمات ي برآيرد کارفرما: ل(  محز

میلیارد ي ششصذ ي چُل ي َش  میلیًن ي َشتصذ ي سي ي َف  َف  )  7ر648ر837ر362کارفرما برابر با   ینیبرآورد تخم می باصذ . شمميماٌ  6به میزان دوره نگهذاري 

 می باصذ. یا ر( َسار ي سیصذ ي شص  ي دي

 یا تاشذ . ريز 180یذم رعیثاس پیشصااد یالا  رص ااسیخ رسرئه پیشصااد ته یذم  :یشىُاد( مذت اعتبار پح

 مًرد ویاز:ي مذارک ط( گًاَي َا

ساصیا  تشنایه ز تودجه کشوسرص   .  ابىیٍدر رشتٍ  5پایٍ فورهیصایه صالحیت پیمانکاس  حذر ل   (1

 تود  شخریت حقو ا.درسر  2 

   ارص زصرسم اعاز ، کاس ز س اه رجیماع یمصارص نظش ر یمانکاس پ یتصالح ییذنایه اا ارسرئه فوره 3 

 . یشرنار ارشخا  حقو  یهته کی انایه رایرا  شصاسه  یی یی آ 16ح ة  یاده  اشصاسه یی  رسرئه 4 

 صاحثا  یجاص ریضا اششکت ز کذ یی  کذ ر یراد یرذق یشارو رسرئه 5 

 زمانم مُل  ي وشاوي دریاف  اسىاد ارزیابي کیفي: (ی   

بیهارهیري  دبیهر محرهرم کهارهروه اهامانه تهذارکات انیررونییهی دونت اهراد( و تاکیهذ موکهذ بهر انهزام             11/05/1399مهور    140935/1با عنایت بهه ابغییهه صهماره    -1 

ان موظه  مهی   امضاي انیررونییی ااناد پاکت ههاي  (( و  (( و عهذم پهشیرس نفهز فیزییهی وااهناد فاقهذ امضهاي انیررونییهی  داراي مهرههرم( ق ک یهه مناقصهه ههر             

مانه اهراد بارههشاري نماینهذ در ییهر     باصنذ تمامی ااناد پاکت هاي  (( و ((مناقصه را بها امضهاا انیررونییهی ودر موعهذ مدهرر در ااهناد مناقصهه اس سریهس ایفهر  اها          

 اینصورت مناقصه هزار اس پشیرس نفخه فیزییی ااناد پیش هفره معشور خواهذ بود.  

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

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

م رلراق ی یصذرم یشتوقه ته همشره ساایش رساصاد، یاذرس  ز فورهیصایاه هاا  رکاش شاذه دس آفااا ن اثت تاه ا زیاه رساصاد پایش فتیاه دس ساایانه ااذرسکا                

 ،  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 

 آیی  نایه ها  رجشریا آ  یخیاس اورهذ تود.          م  انو  تشفضرس  یصا رام  زیبات کاس شیا دس سد ز یا  ثو  یذرس  دس اما  یشرحل-3 

ريابظ عمًمي                                                                                                                                                                                                             

 شركت ملي نفت ايران

 شركت پايانه هاي نفتي ايران ) سهامي خاص(

http://www.iotco.ir/

