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سربیبنه درساضوبم   سربیبنه درساضوبم     اظ ططیرك اظ ططیرك شرطای  ویری شیر       شرطای  ویری 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(    شطوت پبیبنه هبی نفتی ایرطا   شطوت پبیبنه هبی نفتی ایرطا   

   اجس شطای   افصاض نمبیس:  اجس شطای   افصاض نمبیس:   ینبلصه فط ینبلصه فط    طاذوا  عمویی اضظیبثی ویفی ینبلصه فطا  ثه  طاذوا  عمویی اضظیبثی ویفی ینبلصه فطا  ثه   ،ثه صوضم ،ثه صوضم   )ستبز  )ستبز    الىتط نیىی ز لتالىتط نیىی ز لت

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

انجب  ذواهس شس   الظ  است ینبلصه فطا  زض   www. setadiran.ir  ثبظفشبیی پبوت هب اظ ططیك زضفبه سبیبنه دساضوبم الىتط نیىی ز لت )ستبز  ثه آزضس 

           طاذوا  یحمك سبظنس.ذبطط نشب  صوضم عس  عضویت لجیی، یطاح  ثجت نب  زض سبیت یصووض   زضیب ت فواهی ایضبء الىتط نیىی ضا جات شطوت زض  

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

ض سبیط استب  هب، زض سبیت سبیبنه   اطالعبم دمبس ز بدط ثجت نب  ز0211456شمبضه  دمبس  سبیبنه ستبز  زض داطا  جات انجب  یطاح  عضویت زض سبیبنه 

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

    یطحیه ای یه ینبلصه عمویی اضظیبثی ویفی ینبلصه فطا  /هٌع فراخٌان : هٌع فراخٌان :   ب(ب(

هربی  هربی    شرطوت پبیبنره  شرطوت 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   ( هام و هشاهي دستگاه مواقصى گزار :( هام و هشاهي دستگاه مواقصى گزار :جج

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

اهجام بخشي از عملیات تخلیى و بارگیری کاال و عملیات اهبارداری در اهبار ياا و اساهلى ياای ماتیریا تاتارکات و اماٌر کااالی شارکا  ایاهاى اهجام بخشي از عملیات تخلیى و بارگیری کاال و عملیات اهبارداری در اهبار ياا و اساهلى ياای ماتیریا تاتارکات و اماٌر کااالی شارکا  ایاهاى     مٌضٌع مواقصى:مٌضٌع مواقصى:د(د(

    ر ، ايٌاز و تًرانر ، ايٌاز و تًرانيای هفتي ایران در خارک، بٌشًيای هفتي ایران در خارک، بٌشً

خاار  ، بٌشاًر کاال و عملیات اهبارداری در اهبار ياا و اساهلى ياای ماتیریا تاتارکات و اماٌر کااال در اهجام عملیات تخلیى و بار گیری     ::ختماتختمات  شرح مختصرشرح مختصر( ( يي

سااعتى در  12تواي تلکاهٌ ي باا راهواته باى صاٌرت  45تگاه جراثفاا  سااعتى و یاک دسا 12توي با راهوته بى صٌرت  10، ايٌاز و تًران.تامین یک دستگاه لیفتراک

  .هجام ختمات مٌرد هیاز کارفرمابٌشًر بى موظٌر ا

  یجیر    یجیر    ثره  ثره    طآینرس اضجرب  وربض    طآینرس اضجرب  وربض    دضرمی  شرطوت زض    دضرمی  شرطوت زض    اضائرره  اضائرره    : : ،تضامین اهجاام تدًاتات و  کان اهجاام کاار،تضامین اهجاام تدًاتات و  کان اهجاام کاارفرآیوات ارجااع کارفرآیوات ارجااع کار( هٌع و مبلغ تضامین شارکا در ( هٌع و مبلغ تضامین شارکا در وو

انجب  دعاسام زض صوضم ثطنسه شس  ثره  انجب  دعاسام زض صوضم ثطنسه شس  ثره      همچنی  دضمی   همچنی  دضمی هیئت یحتط   ظیطا  هیئت یحتط   ظیطا    5454//0505//2222هر یوضخ هر یوضخ   5065550655/م /م 123402123402ت آئی  نبیه شمبضه ت آئی  نبیه شمبضه ح ح  یا ر6ر555ر395ر634

  دضربیینی دضربیینی ظ پصیطش ظ پصیطش نبیه یصووض اضائه فطزز؛ لصا ای  شطوت انبیه یصووض اضائه فطزز؛ لصا ای  شطوت ا  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   ده درصتییعا   ییعا   

عنروا   عنروا    دحرت دحرت ده درصت   ثطنسه ثطنسه   اظ هط صوضم  ععیت ینبلصه فطاظ هط صوضم  ععیت ینبلصه فط همچنی  همچنی  وه  بلس شطای   وق ثبشس یعص ض ثوزه   هیچگونه ی ئولیت   دعاسی زض ای  ذصو(، نرواهس زاشت.وه  بلس شطای   وق ثبشس یعص ض ثوزه   هیچگونه ی ئولیت   دعاسی زض ای  ذصو(، نرواهس زاشت.

  ..و ط یی فطززو ط یی فطززح   انجب  وبض ح   انجب  وبض   ی ی دضمدضم

  یجیر    کارفرماا کارفرماا   ینیینیبرآورد تخمبرآورد تخمو و   شمکيشمکي  ماه ماه   2424خذمات  خذمات  و مذت انجام و مذت انجام در خار  ، بٌشًر ، ايٌاز و تًران در خار  ، بٌشًر ، ايٌاز و تًران   خذماتخذماتمحل اجراي محل اجراي ختمات و برآورد کارفرما  :ختمات و برآورد کارفرما  :متت زمان اجرای متت زمان اجرای   ،،محل محل     ((زز

  باشذ.باشذ.  ییمم یا ر (چًار و بیکاو  يفتصتيزار و يفتصت و يشتاد و یک و  یلیٌنم شصا و هىو  يفتصتو  یلیاردم و دو يصت و سیه) 132ر769ر781ر724

  مٌرد هیاز :مٌرد هیاز :    گٌايي يا،  مجٌز ياومتارکگٌايي يا،  مجٌز ياومتارک( ( حح

  ) ذسیبم عمویی  ) ذسیبم عمویی    44وس وس ی زض ذصو( ی زض ذصو(   ض به اجتمبع  ض به اجتمبع  ،وبض ،وبض 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 وبض اظ ازاضه و   وبض، دعب     ض به اجتمبعی اضائه یعط ی نبیه اجبظه وبض اظ ازاضه و   وبض، دعب     ض به اجتمبعی       --22

  ییس صالحیت پیمبنىبضی اظ نظط ایمنی اظ  ظاضم دعب  ،وبض   ض به اجتمبعیییس صالحیت پیمبنىبضی اظ نظط ایمنی اظ  ظاضم دعب  ،وبض   ض به اجتمبعیاضائه فواهینبیه دأاضائه فواهینبیه دأ    --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

  ..یی ثبشسیی ثبشس    روز 180یسم اعتجبض پیشنابز اظ دبضید اضایه پیشنابز یبلی ثه یسم یسم اعتجبض پیشنابز اظ دبضید اضایه پیشنابز یبلی ثه یسم   متت اعتبار  یشوًاد :متت اعتبار  یشوًاد :  ((طط

  مان ،مًلا و هشاهي دریافا اسواد ارزیابي کیفي: مان ،مًلا و هشاهي دریافا اسواد ارزیابي کیفي: زز((کک

 یطییووس ثط الرعا  ثىربضف   یسز لت)ستبز    دبو یىییحتط  وبضفط ه سبیبنه دساضوبم الىتط ن یطزث 11/05/1355یوضخ  140535/1شمبضه  یهثه اثالغ یتثب عنب -1

 یفطا  یوظر  یر   بلصهین یهیاطفط   ، وی ی)زاضا یىیالىتط ن ی بلس ایضب اسنبز  یعیىین د   یطش)ة    )س    عس  پص یاسنبز پبوت هب یىیالىتط ن یایضب

 یطزض غ ینسنمب یسبیبنه ستبز ثبضفصاض ی تمس یك زض یوعس یمطض زض اسنبز ینبلصه اظ طط یىی)ة   )س ینبلصه ضا ثب ایضبء الىتط ن یاسنبز پبوت هب یثبشنس دمبی

 ففته یعص ض ذواهس ثوز.   یشاسنبز پ یعیىین ره   یطشینبلصه فعاض اظ پص ینصوضما

 یكاسنبز   یعیبضهب   جسا ل اضظیبثی ویفی اظ طط یب تنوثت ز   ن جت ثه زض  یض ظ  اظ  ظیب  زضس آفا 7دواننس ثه یسم  یی ی ینبلصه فطا   اجس شطا وییه -2

نبز، عرم   دىمیر ، یارط   ایضربی آ  هرب   الصربق       اسر  یب تیایت زض یض ظ پس اظ انمضب 14ز لت )ستبز  السا    ظطف یایت  یىیسبیبنه دساضوبم الىتط ن

ز لرت   یىری ففته زض سبیبنه درساضوبم الىتط ن  یشاسنبز پ یهی تنسام یطثوطه ثه همطاه سبیط اسنبز، یساضن   فواهینبیه هبی شوط شسه زض آفای ن جت ثه دغص
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 آ  یرتبض ذواهس ثوز.           ییاجطا ینبیه هب یی ینبلصبم    آ یزض ضز   یب لجول یساضن زض دمب  یطاح  یطبثك لبنو  ثطفعاض وبض طیب -3
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