آگهي مناقصه عمومي شماره 79-041
موضوع  :بازرسي کاالهای ورودی از مبادی مختلف و بازرسي و شستشو سیلنذرهای حمل کاتالیست
شطوت پتطٍشيوي شاظًس( سْاهي عام ) زض ًظط زاضز اًجام پيواى فَق الصوط ضا اظ ططیقك تطزقعاض هٌالصقِ عوقَهي ٍ طثقك شقطایخ ذصَ قي ٍ
العاهات تعييي شسُ  ،تِ پيواًىاض ٍاجس شطایخ ٍازصاض ًوایس  .لصا اظ شطوت ّا هعتثط ٍ زاضا ترصص ٍ تجطتِ هفيس ٍ هقطتثخ تقا هَوقَم هٌالصقِ
زعَت هي زطزز .اظ تاضید زضج آزْي لغایت هَضخ  ( 97/06/18تِ غيط اظ ضٍظّا تعطيل )  ،ووي هعطفي ًوایٌسُ هطلع ٍ آزاُ تقا ّوقطاُ زاشقتي
هساضن هَضز ًياظ زض تٌس ( الف ) جْت تحَیل هساضن ٍ تىويل فطم تماوا تِ ًشاًي اضان -ويلَهتط  22جازُ تطٍجطز– هجتوع پتطٍشقيوي شقاظًس-
زفتط اهَض پيواًْا ٍ تطآٍضز هطاجعِ ٍ زض َضت ًياظ تِ اطالعات تيشتط تا شواضُ تلفي 086-32633163-65تواس حا ل ًوایٌس.

الف) مذارک مورد نیاز:
 -1تصاٍیط اساسٌاهِ ،آزْي تأسيس  ،ثثت شطوت ٍ آذطیي تصويوات ٍ تغييطات هٌسضج زض ضٍظًاهِ ضسوي .
 -2فْطست سَاتك واضّا اًجام شسُ یا زضحال اًجام ٍ یا هشاتِ هَوَم هٌالصِ تا اضائِ زَاّي ٍ ضوایت ًاهِ یا تشَیك ًاهِ اظ واض فطها یاى لثلي.
 -3تصَیط زَاّي ًاهِ ثثت ًام هؤزیاى هالياتي ( وس التصاز ) ٍ شٌاسِ هلي ً ،شاًي ٍ وس پستي ٍ شواضُ تلفي  /فاوس .
 -4اضائِ زطزش هالي شطوت  ،هفا ا حساب لطاضزازّا اًجام شسُ ،زَاّي اضظش افعٍزُ ،وپي وواًت ًاهِ ّا اذص شسُ طي یىسال زصشتِ .
 -5تصَیط شٌاسٌاهِ ٍ واضت هلي ( پشت ٍ ضٍ ) احثاى اهضا هجاظ شطوت .
 -6زَاّي الحيت ایوٌي پيواًىاضاى تا اعتثاض ظهاًي هطتثخ اظ ٍظاضت  ،واض  ،ضفاُ ٍ اهَض اجتواعي ( زض َضت عسم اضائِ ایقي زَاّيٌاهقِ اظ پقصیطش
هتماوي هعصٍضین )
 -7سایط هساضن ٍ زَاّي ّا هعتثط ٍ هطتثخ تا هَوَم هٌالصِ وِ زض اضظیاتي تَاًوٌس ٍ تأیيس الحيت هتماوي هَثط تاشس .
توجه :زض َضت ًمص ٍ عسم تىويل هساضن هصوَض اضظیاتي هتماوياى لاتل تطضسي ًرَاّس تَز ّ.وچٌيي اضائقِ هقساضن ٍ عقسم تأیيقس قالحيت
ّيچ زًَِ حمي ضا تطا هتماوياى ایجاز ًرَاّس وطز ٍ ایي شطوت زض ضز یا لثَل ّط یه یا توام پيشٌْازات تسٍى آًىقِ هحتقاج تقِ شوقط
زليل تاشس زض ّط هطحلِ اظ هٌالصِ هرتاض هي تاشس.
ب) سایر شرایط مناقصه :
 ٍازققصاض اسققٌاز هٌالصققِ  :پققس اظ اضائققِ هققساضن هٌققسضج زض تٌققس (ب) زض هماتققل ٍاضیققع هثل ق  500/000/-ضیققال تققِ حسققاب جققاض شققواضُ 0105763780000تا شٌاسِ ٍاضیع  280598تِ ًام شطوت پتطٍشيوي شاظًس ًعز تاًه هلي تحَیل شطوت وٌٌسزاى ذَاّس شس یاز آٍض هقي شقَز
هثل هصوَض زض َضت عسم تأیيس پيواًىاض هستطز ًرَاّس شس .
 مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه  %5 :هثل ول پيشٌْاز لاتل ٍاضیع تقِ قَضت ًمقس تقِ حسقاب قسض ارشقاضُ ٍ یقا اضائقِ چقه تقيي تقاًىي ٍ یقاوواًت ًاهِ تاًىي ثثت شسُ زض ساهاًِ پيام ضساًي الىتطًٍيىي هالي تاًه هطوع ( سپام ) تا اعتثقاض سقِ هقاُ تقِ ًقام شقطوت پتطٍشقيوي شقاظًس
( اضائِ چه شطوتي ٍ یا شرصي هَضز لثَل ًرَاّس تَز )
 پيواًىاض تایس زاضا شرصيت حمَلي  ،تَاى فٌي هٌاسة تا تطًاهِ ضیع ٍ تَاًایي هالي رظم جْت اضائِ وواًت ًاهِ ّا هَضز ًياظ شطوت زضهٌالصِ ٍ یا عمس لطاضزاز ضا طثك همطضات ٍ وَاتخ ایي شطوت زاشتِ تاشس .
 -پطزاذت ّعیٌِ زضج آزْي تِ عْسُ تطًسُ هٌالصِ هي تاشس .
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