آگهي مىاقصٍ عمًمي شمارٌ 79-014
مًضًع  :پیمان تأمیه يسائط وقلیٍ سبک (آژاوس ) ي کمپرسي خاير

شطًت پتطيشيمي شاظوس( سُامي ػام ) زض وظط زاضز اوجام پيمان كًم الصًط ضا تٍ شطح مىسضج زض تىس (الق) اظ ططین تطگعاضی مىاهصٍ ػموًمي ي
طثن شطایط ذصًصي ي العامات تؼييه شسٌ  ،تٍ مست یي سال تٍ پيماوٌاض ياجس شطایط ياگصاض ومایس .لصا اظ شطًت َوای مؼتثوط ي زاضای ترصو

ي

تجطتٍ مليس ي مطتثط تا مًضًع مىاهصٍ زػًت مي گطزز  .اظ تاضید زضج آگُي لـایت مًضخ (97 /2/15تٍ ؿيط اظ ضيظَای تؼطيو))  ،ضومه مؼطكوي
ومایىسٌ مطلغ يآگاٌ ي َمطاٌ زاشته مساضى مًضز وياظ زض تىس ( ب ) جُت تحًی) مساضى ي تٌمي) كطم تواضا توٍ وشواوي اضاى ً ،يلوًمتط  22جوازٌ
تطيجووطز  ،مجتمووغ پتطيشوويمي شوواظوس  ،زكتووط امووًض پيماوُووا ي تووطآيضز مطاجؼووٍ ي زض صووًضت ويوواظ تووٍ اطیػووات تيشووتط تووا شووماضٌ تللووه
086-32633163-65تماس حاص) ومایىس.
الف) شرح کار :
ػثاضت است تأميه ذًزضيَای سًاضی جُت تطزز ي جاتجای ًاضًىان ،ياوت جُت جاتجایي تاض ي چُاض زستگاٌ ًاميًن ًمپطسي ذايض ي زي زستگاٌ
ياوت ًمپطسي تٍ َمطاٌ ضاوىسٌ جُت حم) تاض زض سطح زاذ) ي یا ذاضج اظ مجتمغ ي جمغ آيضی ظتالٍ ي ضایؼات مجتمغ ي حم) آن تٍ ذاضج اظ
مجتمغ زض مح) تؼييه شسٌ ي َمچىيه اوجام ًليٍ زستًض ًاضَایي ًٍ اظ ططف زستگاٌ وظاضت ًاضكطما تٍ پيماوٌاض اتیؽ ذًاَس شس
ب) مدارک مًرد ویاز:
 -1تصايیط اساسىامٍ ،آگُي تأسيس  ،ثثت شطًت ي آذطیه تصميمات ي تـييطات مىسضج زض ضيظوامٍ ضسمي
 -2كُطست سًاتن ًاضَای اوجام شسٌ یا زضحال اوجام ي یا مشاتٍ مًضًع مىاهصٍ تا اضائٍ گًاَي ي ضضایت وامٍ یا تشًین وامٍ اظ ًاض كطمایان هثلي.
 -3تصًیط گًاَي وامٍ ثثت وام مؤزیان مالياتي ( ًس اهتصازی ) ي شىاسٍ ملي  ،وشاوي ي ًس پستي ي شماضٌ تلله  /كاًس
 -4اضائٍ گطزش مالي شطًت  ،ملاصا حساب هطاضزازَای اوجام شسٌ ،گًاَي اضظش اكعيزٌ ً،پي ضماوت وامٍ َای اذص شسٌ طي یٌسال گصشتٍ
 -5تصًیط شىاسىامٍ ي ًاضت ملي ( پشت ي ضي ) صاحثان امضای مجاظ شطًت.
 -6گًاَي صیحيت ایمىي پيماوٌاضان تا اػتثاض ظماوي مطتثط اظ يظاضت ًاض  ،ضكاٌ ي امًض اجتماػي
 -7سایط مساضى ي گًاَي َای مؼتثط ي مطتثط تا مًضًع مىاهصٍ ًٍ زض اضظیاتي تًاومىسی ي تأیيس صیحيت متواضي مًثط تاشس
تًجٍ :زض صًضت وو

ي ػسم تٌمي) مساضى مصًًض اضظیاتي متواضيان هات) تطضسي ورًاَس تًز َ .مچىيه اضائٍ مساضى ي ػسم تأیيس صیحيت

َيچ گًوٍ حوي ضا تطای متواضيان ایجاز ورًاَس ًطز ي ایه شطًت زض ضز یا هثًل َط یي یا تمام پيشىُازات تسين آوٌٍ محتاج تٍ شًط زلي) تاشس
زض َط مطحلٍ اظ مىاهصٍ مرتاض مي تاشس.
ج) سایر شرایط مىاقصٍ :
 ياگصاضی اسىاز مىاهصٍ  :پس اظ اضائٍ مساضى مىسضج زض تىس (ب) زض موات) ياضیع مثلؾ  500/000/-ضیال تٍ حساب جاضی شماضٌ 0105763780000تٍ وام شطًت پتطيشيمي شاظوس وعز تاوي ملي شؼثٍ پتطيشيمي تحًی) شطًت ًىىسگان ذًاَس شس یاز آيض مي شًز مثلؾ
مصًًض زض صًضت ػسم تأیيس پيماوٌاض مستطز ورًاَس شس .
 مبلغ تضمیه سپردٌ شرکت در مىاقصٍ  %5 :مثلؾ ً) پيشىُازی هات) ياضیع تٍ صًضت ووسی تٍ حساب صسض االشاضٌ يیا اضائٍ چي تيه تاوٌي ي یا ضماوتوامٍ تاوٌي ثثت شسٌ زض ساماوٍ پيام ضساوي الٌتطيويٌي مالي تاوي مطًعی ( سپام) تا اػتثاض سٍ ماٌ تٍ وام شطًت پتطيشيمي شاظوس (اضائٍ چي
شطًتي ي یا شرصي مًضز هثًل ورًاَس تًز)
 پيماوٌاض تایس زاضای شرصيت حوًهي ،تًان كىي مىاسة تا تطوامٍ ضیعی ي تًاوایي مالي الظم جُت اضائٍ ضماوت وامٍ َای مًضز وياظ شطًت زضمىاهصٍ ي یا ػوس هطاضزاز ضا طثن موطضات ي ضًاتط ایه شطًت زاشتٍ تاشس .
 -پطزاذت َعیىٍ زضج آگُي تٍ ػُسٌ تطوسٌ مىاهصٍ مي تاشس .

ريابط عمًمي ي امًر بیه الملل شرکت پتريشیمي شازود

