
 

 
 

 
   

 

 2000051201000043ستاد شماسٌ ساماوٍ  MM/20/1000 مىاقصٍ شماسٌآگُي فشاخًان ػمًمي اسصیابي کیفي مىاقصٍ گشان 

 دستگاٌ کاوکس ديطبقٍ مقايم دس بشابش باد شذیذ، سطًبت ي دمای باال1تأمیه مًضًع  مىاقصٍ 6 

یظ یظ ییط کیی  خطیط  ه ظییط      ییط کیی  خطیط  ه ظییط      تیا زض نایط فیط ت  ضیط    تیا زض نایط فیط ت  ضیط    یظ تولنیسی  زیذیی      یظ تولنیسی  زیذیی      ضی ضی   کیایی شیی   کیایی شیی     تیاخن  تیاخن  های نفتی  یییطی) هاییاخ  ذیاظ  زض نایط زیضز      های نفتی  یییطی) هاییاخ  ذیاظ  زض نایط زیضز        ضطکت پایانهضطکت پایانه

    ..ططیك ااخانه تسیضکا  یلکتط ننک  ز لت هاتاز ، ته غوض   طیذوی) عموخ  یضظیات  کنف   ته خنالػه فط  یخس ضطییط  یفصیض نمایسططیك ااخانه تسیضکا  یلکتط ننک  ز لت هاتاز ، ته غوض   طیذوی) عموخ  یضظیات  کنف   ته خنالػه فط  یخس ضطییط  یفصیض نمایس

پاکت ها یظ پاکت ها یظ   ی ی خنالػه فطی)   تاظفطاخنالػه فطی)   تاظفطا  نطنیازنطنیازیضیئه پیضیئه پ  ،،نتنتغال غال   یی یطات خنالػه فطی) زیضی یطات خنالػه فطی) زیضی  نهنهتیتییاناز  طیذوی) تا یاناز  طیذوی) تا   ی ی   تحو  تحو  یا تیا ت طیذوی) یظ زض طیذوی) یظ زض  ییخطی   تطفعیضخطی   تطفعیض  نهنهکیکی

یندام ذویهس ضس   یظم یات خنالػه فطی) زض غوض  عسم یندام ذویهس ضس   یظم یات خنالػه فطی) زض غوض  عسم     WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRR  ته آزضس   ته آزضس ز لت هاتازز لت هاتاز   ننک  ننک زضفاه ااخانه تسیضکا  یلکتطزضفاه ااخانه تسیضکا  یلکتط  یكیكطططط

ذاطط نطا) خ  ااظز ته خوخة ذاطط نطا) خ  ااظز ته خوخة ااظنس. ااظنس. ضی خیت ضطکت زض  طیذوی) خحمك ضی خیت ضطکت زض  طیذوی) خحمك   نک نک یخضاء یلکتط نیخضاء یلکتط ن    فویهفویه   ت تیایاخصکوض   زضخصکوض   زض  یتیت، خطی   ثثت نام زض اا، خطی   ثثت نام زض اا  لثیلثی  یتیتعضوعضو

  ترطناخه  ظیض  غمت یخکا) ثثت نام تط ذط ضییگا) زض یی  ااخانه خیت کینه خنالػه فطی)  طیهم خ  تاضس.ترطناخه  ظیض  غمت یخکا) ثثت نام تط ذط ضییگا) زض یی  ااخانه خیت کینه خنالػه فطی)  طیهم خ  تاضس.

ااخانه ااخانه   یتیت، زض اا، زض اایاتا) هایاتا) ها  یطیطیطالعا  تماس ز اتط ثثت نام زض اایطالعا  تماس ز اتط ثثت نام زض اا      02114560211456زض ااخانه زض ااخانه   یتیتزض تیطی) خیت یندام خطی   عضوزض تیطی) خیت یندام خطی   عضو  تماس ااخانه اتازتماس ااخانه اتاز  ضماضهضماضه

  ..خوخوز یاتخوخوز یات  ""کننسه/خنالػه فطکننسه/خنالػه فط  ن ن تاختاخ  ی ی پط  اپط  ا  ثثت نام/ثثت نام/""  ترص   ترص WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRهه

ض یاناز ض یاناز خطرػا  یعالم ضسه زخطرػا  یعالم ضسه ز  خطاتك تاخطاتك تا  مقايم دس بشابش باد شذیذ، سطًبت ي دمای باال  دستگاٌ کاوکس ديطبق1ٍ خشیذ     66خذماتخذماتششح مختصش ششح مختصش الف(  الف(  

    خط یه یی ز غوض  غوض      ته   ته   خنالػهخنالػه

هننسیتا)  هننسیتا)    ضیینس  دیت ایوضی   ضیینس  دیت ایوضی     ذناتا)ذناتا)  --تایتط یظ تطج افنستایتط یظ تطج افنس  --) پااسیضی)) پااسیضی)ذناتاذناتا  --ته نطان  تیطی)ته نطان  تیطی)  ضطکت پایانه های نفت  ییطی)ضطکت پایانه های نفت  ییطی)      66ب(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاسب(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گضاس

  1111  ننپالپال  --  هفتمهفتم

    ((سیالسیالیلیاسد یلیاسد مم  ي پىجي پىج  بیستبیست))سیال سیال   2121سس000000سس000000سس000000      بشآيسد تقشیبي کاسفشما6بشآيسد تقشیبي کاسفشما6  ج( ج( 

  6 6 مىاقصٍ گشانمىاقصٍ گشان  مؼیاسَای اسصیابي کیفيمؼیاسَای اسصیابي کیفي( ( دد

  یختناظیختناظ  3030توی) خال : توی) خال :   --11

  لانو) تطفعیضی خنالػا  لانو) تطفعیضی خنالػا    1212آین  ناخه یخطیی  تنس ج خازه آین  ناخه یخطیی  تنس ج خازه   2525ه سة خازه ه سة خازه   
  یختناظیختناظ  1515یاتانسیضزهای تولنس: یاتانسیضزهای تولنس:   --44

  یختناظیختناظ    1515یضظیات  خطتطیا) لثی     س  ضیط : یضظیات  خطتطیا) لثی     س  ضیط :   --22

  لانو) تطفعیضی خنالػا  لانو) تطفعیضی خنالػا    1212تنس ج خازه تنس ج خازه   آین  ناخه یخطیی آین  ناخه یخطیی   2626ه سة خازه ه سة خازه   
  یختناظیختناظ  1515زیضت  تدطته   زینص زض ظخننه خوضز ناط: زیضت  تدطته   زینص زض ظخننه خوضز ناط:   --55

  یختناظیختناظ  1515 س  ااتمه :  س  ااتمه :   --66  یختناظیختناظ    1010تضمن  کنفنت ذسخا    خحػوی : تضمن  کنفنت ذسخا    خحػوی :   --33

اایت ضطکت پایانه های نفت  اایت ضطکت پایانه های نفت    هاتاز   هاتاز     نک  ز لتنک  ز لتکینه خنالػه فطی) خکیفنس آفی   اضط   خسی ل خطتثط تا یضظیات  کنف  که زض اایت ااخانه تسیضکا  یلکتط نکینه خنالػه فطی) خکیفنس آفی   اضط   خسی ل خطتثط تا یضظیات  کنف  که زض اایت ااخانه تسیضکا  یلکتط ن

  یلػاق   یلػاق آفی   اضط  آفی   اضط    11--هتا زض ناط فط ت  توضنحا  تنس ظهتا زض ناط فط ت  توضنحا  تنس ظخوخوز خ  تاضس ضی زضیا ت   ضم  تکمن ، خیط   یخضای آ) ها خوخوز خ  تاضس ضی زضیا ت   ضم  تکمن ، خیط   یخضای آ) ها   WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRییطی) ته نطان  ییطی) ته نطان  

  هاتاز  تغصیه نماینس.هاتاز  تغصیه نماینس.  ن شکط ضسه زض یی  آفی  زض ااخانه تسیضکا  یلکتط ننک  ز لتن شکط ضسه زض یی  آفی  زض ااخانه تسیضکا  یلکتط ننک  ز لتخستنسی  خطتوطه ته همطیه اایط یاناز   خسیضخستنسی  خطتوطه ته همطیه اایط یاناز   خسیض

  ..مي باشذمي باشذ  2020حذاقل امتیاص کیفي قابل قبًل بشابش با حذاقل امتیاص کیفي قابل قبًل بشابش با   1166تزکش تزکش 

ادی بٍ سيص سساوي گشدیذٌ ادی بٍ سيص سساوي گشدیذٌ 6 بٍ مىظًس بشسسي مؼیاس تجشبٍ جُت مؼادل ساصی مبالغ قشاسدادی، با استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مبالغ قشاد6 بٍ مىظًس بشسسي مؼیاس تجشبٍ جُت مؼادل ساصی مبالغ قشاسدادی، با استفادٌ اص وشخ تًسم اػالمي اص مشاجغ قاوًوي، مبالغ قشاد22تزکشتزکش

  ي مالک سىجش قشاس خًاَذ گشفت.ي مالک سىجش قشاس خًاَذ گشفت.

  

  66متقاضيمتقاضيمىاقصٍ گشان مىاقصٍ گشان   ششایطششایط( ( َـَـ
  ، زیضت  تدینعی ، یخکانا ، ترػع یظم، توینای   ن    خال  یندام کاض خطاتك یاتانسیضزهای ضییح غنعت نفت.، زیضت  تدینعی ، یخکانا ، ترػع یظم، توینای   ن    خال  یندام کاض خطاتك یاتانسیضزهای ضییح غنعت نفت.  ناظناظزیضت  تدطته زض یندام ذسخا  خوضز نزیضت  تدطته زض یندام ذسخا  خوضز ن  --11

  ناخیه ضیماضه     ناخیه ضیماضه   یین یین  سیة آ  سیة آ   ((سیـال سیـال   ي ديیست ي پىجـاٌ میلیـًن  ي ديیست ي پىجـاٌ میلیـًن    میلیاسدمیلیاسد  یکیک) ) سیال سیال   11سس212100سس000000سس000000تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس بٍ مبلغ تضمیه ششکت دس فشآیىذ اسجاع کاس بٍ مبلغ ه ه یییضییضیتوینای  توینای    --22

دسصذ وشخ پیشىُادی بشوـذٌ  دسصذ وشخ پیشىُادی بشوـذٌ    1010تضمیه اوجام تؼُذات دس صًست بشوذٌ شذن بٍ میضان تضمیه اوجام تؼُذات دس صًست بشوذٌ شذن بٍ میضان   همچنین     همچنین   أ  خحتطم  ظیطی) أ  خحتطم  ظیطی) هنهن  9494//0909//2222هی خوضخ هی خوضخ   5065950659/  /  123402123402

ه فطزز؛ لصی یی  ضطکت یظ پصیطش تضاخنن  که  الس ضیطییط  یوق   ه فطزز؛ لصی یی  ضطکت یظ پصیطش تضاخنن  که  الس ضیطییط  یوق   ناخه خصکوض یضییناخه خصکوض یضیی  های نمونه پنوات آین های نمونه پنوات آین   ست خطاتك  طختست خطاتك  طختتایتای  تضاخن  غازضه خ تضاخن  غازضه خ زض ضم  زض ضم    صٍصٍمىاقمىاق

فط تطنسه زه زضغس فط تطنسه زه زضغس یظ هط غوض   ضعنت خنالػه یظ هط غوض   ضعنت خنالػه پس یظ ینعماز لطیضزیز پس یظ ینعماز لطیضزیز تاضس خعص ض توزه   هنچ فونه خسئولنت   تعیسی زض یی  ذػوظ نرویهس زیضت. همچنن   تاضس خعص ض توزه   هنچ فونه خسئولنت   تعیسی زض یی  ذػوظ نرویهس زیضت. همچنن   

  کسط خ  فطزز.کسط خ  فطزز. س  یندام کاض  س  یندام کاض   ن ن عنوی) تضمعنوی) تضم  تحتتحت
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    خطتثط تا ذسخا  خوضز ناط  خطتثط تا ذسخا  خوضز ناط  نسنسزیضت  ااتمه کاض خفزیضت  ااتمه کاض خف  --33

  زض غنعت نفت.زض غنعت نفت.  یحیحضیضی  ییخنااة خطاتك تا یاتانسیضزهاخنااة خطاتك تا یاتانسیضزها  نعی نعی تدیتدی  ن ن   همچن  همچن  یطیت یطیت ، خس، خسیی، یزیض، یزیضیعییعی، تطناخه ض، تطناخه ض  یییخطییخطی  ییخترػع زض  وظه هاخترػع زض  وظه ها  نط هاینط هایزیضت  نزیضت  ن  --44

  توز) ضرػنت  مول توز) ضرػنت  مول   زیضیزیضی  --55

  یطین یطین یی    یضراظ  مولیضراظ  مول  نهنهته کیته کی    ناخه یذتػاظ ضنااه  خیناخه یذتػاظ ضنااه  خی  ین ین آآ  1616 سة  خازه  سة  خازه     ه  ضنااه خیه  ضنااه خییییضییضی  --66

  غا ثا) خداظ یخضاغا ثا) خداظ یخضا    ضطکت   کس خیضطکت   کس خی  ییخػسق کس یلتػازخػسق کس یلتػاز  یطیطه تػوه تػویییضییضی  --77

  یضیئه غوض  های خال   ساتطا  ضسه تواط ااظخا)  ساتطا    یا یعضای خاخعه  ساتطاا) ضام یضیئه غوض  های خال   ساتطا  ضسه تواط ااظخا)  ساتطا    یا یعضای خاخعه  ساتطاا) ضام --88

    تاضس.تاضس.خ  خ    سيص سيص   5050خس  یعتثاض پنطنیاز یظ تاضید یضییه پنطنیاز خال  ته خس  خس  یعتثاض پنطنیاز یظ تاضید یضییه پنطنیاز خال  ته خس        66مذت اػتباس پیشىُادمذت اػتباس پیشىُاد  ي( ي( 

  مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیابي کیفي6 مُلت ي وشاوي دسیافت اسىاد اسصیابي کیفي6   صمان،صمان،  ((صص
تاکنس خوکس تیط یلیعیم تکیاضفنطی    تاکنس خوکس تیط یلیعیم تکیاضفنطی      زتنط خحتطم کاضفط ه ااخانه تسیضکا  یلکتط ننک  ز لتهاتاز   زتنط خحتطم کاضفط ه ااخانه تسیضکا  یلکتط ننک  ز لتهاتاز     13991399//0505//1111خوضخ خوضخ   11//140935140935تا عنایت ته یتالغنه ضماضه تا عنایت ته یتالغنه ضماضه   --11

  فیطی) خوفی    فیطی) خوفی      خنالػیه خنالػیه یاناز  الیس یخضیای یلکتط ننکی  هزیضیی خیطفیطم ، کینیه      یاناز  الیس یخضیای یلکتط ننکی  هزیضیی خیطفیطم ، کینیه        یخضای یلکتط ننک  یاناز پاکت های هب    هج    عسم پصیطش نسد  نعیک   یخضای یلکتط ننک  یاناز پاکت های هب    هج    عسم پصیطش نسد  نعیک   

یظ یظ   خنالػیه، خنالػیه،   زض خوعس خمیطض زض یایناز  زض خوعس خمیطض زض یایناز  ، ،  طآینس یضخاع کاض طآینس یضخاع کاض  کپ  ضمانتناخه ضطکت زضکپ  ضمانتناخه ضطکت زضته همطیه ته همطیه خ  تاضنس تماخ  یاناز پاکت های هب   هج  ضی تا یخضاء یلکتط ننک  خ  تاضنس تماخ  یاناز پاکت های هب   هج  ضی تا یخضاء یلکتط ننک  

  ..خعص ض ذویهس توزخعص ض ذویهس توز  هته خع یغ  ضمانتناخه هته خع یغ  ضمانتناخه پنص ففته پنص ففته   فعیض یظ پصیطش نسره  نعیک  یانازفعیض یظ پصیطش نسره  نعیک  یاناز  خنالػهخنالػهزض غنط یینػوض  زض غنط یینػوض    ..ططیك انستم ااخانه اتاز تاضفصیضی نماینسططیك انستم ااخانه اتاز تاضفصیضی نماینس

  ییك ییك یظ ططیظ طط    خعناضها   خسی ل یضظییات  کنفی     خعناضها   خسی ل یضظییات  کنفی     یانازیاناز  یا تیا تنسثت ته زضنسثت ته زض  ی لی لنوتت نوتت     زضج آفیزضج آفی  یظ  ظخا)یظ  ظخا)  ض ظض ظ  77  تویننس ته خس تویننس ته خس     خخ  یطیطخنالػه فطی)  یخس ضطیخنالػه فطی)  یخس ضطی  نهنهکیکی  --22

هتا ضعاییت  هتا ضعاییت    یخضای آ) ها   یخضای آ) ها   ططتکمن ، خیتکمن ، خی  ضم ضم   ،،یانازیاناز  یا تیا تخییت زضخییت زض  ییپس یظ ینمضاپس یظ ینمضا  ض ظض ظ  4141ز لت هاتاز  یلسیم    سیکثط فطف خییت ز لت هاتاز  یلسیم    سیکثط فطف خییت   نک نک ااخانه تسیضکا  یلکتط نااخانه تسیضکا  یلکتط ن

ففته زض ااخانه تسیضکا  ففته زض ااخانه تسیضکا    نصنصیاناز پیاناز پ  یهیهته همطیه اایط یاناز، خسیضن   فویهنناخه های شکط ضسه زض آفی  نسثت ته تغصته همطیه اایط یاناز، خسیضن   فویهنناخه های شکط ضسه زض آفی  نسثت ته تغص  یلػاق خستنسی  خطتوطه   یلػاق خستنسی  خطتوطه خفاز تنس  وق  خفاز تنس  وق  

      WWWWWW..SSHHAANNAA..IIRR ، ،HHTTTTPP::////IIEETTSS..MMPPOORRGG..IIRR  هیای هیای   آفیی  تیه ایایت   آفیی  تیه ایایت     ییت ییت . همچنن  خنالػه فطی) خی  تویننیس خییت ض    . همچنن  خنالػه فطی) خی  تویننیس خییت ض    ینسینسز لت یلسیم نماز لت یلسیم نما  نک نک یلکتط نیلکتط ن

WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRR  .خطیخعه نماینس.خطیخعه نماینس            

 .  بًدخًاَذ  مطابق قاوًن بشگضاسی مىاقصات ي آییه وامٍ َای اجشایي آن مختاسمىاقصٍ گضاس دس قبًل ي یا سد مذاسک مىاقصٍ گشان دس تمام مشاحل  6تزکش 
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