آگهی مناقصه عمومی شماره 79-601
(مذیریت عملیات تخلیه ،انبارش ،بارچینی و نگهذاری محصوالت در اسکله شهیذ رجایی بنذرعباس)

شزکت پتزيشیمی شاسوس (سُامی ػام) زر وظز زارز اوجام مًرز مشزيح زر تىس الف را اس عزیق تزگشاری مىاقصٍ ػمًمی ي عثق
شزایظ ذصًصی ي الشامات تؼییه شسٌ تزای مست یکسال تٍ پیماوکار ياجس شزایظ ياگذار ومایس لذا اس شزکت َای زارای
ترصص ي تجزتٍ مفیس ي مزتثظ تا مًضًع مىاقصٍ زػًت می گززز ضمه مؼزفی ومایىسٌ مغلغ ي آگاٌ ي تا َمزاٌ زاشته مسارک
مًرز ویاس تٍ شزح مىسرج زر تىس ب جُت ت حًیل مسارک ي تکمیل فزم تقاضا تٍ وشاوی تُزان  ،خ يلیؼصز ،تاالتز اس میززاماز،
خ تاتان غزتی ،پالک  68زفتز امًر حقًقی ي پیماوُا مزاجؼٍ ي زر صًرت ویاس تٍ اعالػات تیشتز تٍ شمارٌ تلفه
 021- 82122543تماس حاصل ومایىس.
الف ) شزح کار
ـ مسیزیت ػملیات ترلیٍ ،اوثارش ،تارچیىی ي وگُساری محصًالت زر اسکلٍ شُیس رجایی تىسرػثاس
ب) مسارک مًرز ویاس
ـ اساسىامٍ  ،آگُی تاسیس ي ثثت آذزیه تصمیمات ي تغییزات مىسرج زر ريسوامٍ رسمی
ـ فُزست سًاتق کارَای اوجام شسٌ ،زر حال اوجام ي یا مشاتٍ مًضًع مىاقصٍ تا گًاَی ي رضایت وامٍ اس کارفزمایان قثلی ي
سایز مسارک ي اعالػات السم کٍ زر ارسیاتی تًاومىسی متقاضی مًثز ذًاَس تًز «.ضمىاً زاشته حساقل سٍ سال ساتقٍ کار مفیس
زر سمیىٍ مزتًط تٍ مًضًع مىاقصٍ»
ـ تصًیز گًاَی وامٍ ثثت مًزیان مالیاتی (کس اقتصازی) ي ارائٍ شىاسٍ ملی ،وشاوی ،کس پستی ي تلفه تماس .
ـ تصًیز شىاسىامٍ ي کارت ملی (پشت ي ري) صاحثان امضای مجاس .
ـ تٍ تقاضای شزکت َایی کٍ مسارک مًرز ویاس را تٍ صًرت غیز حضًری ي یا واقص ارائٍ ومایىس تزتیة اثز زازٌ ورًاَس شس.
ج ) سایز شزایظ
ـ مُلت ارائٍ رسيمٍ ي اسىاز اس تارید چاج آگُی لغایت  97/02/10می تاشس اس ساػت  9تا ( 16تٍ غیز اس پىج شىثٍ َا ي جمؼٍ)
َمچىیه متقاضیان زر صًرت قثًل شسن زر مزحلٍ فىی تایس پاکت پیشىُاز قیمت ذًز را تا تاریری کٍ متؼاقثاً اػالم ذًاَس
شس امًر حقًقی ي پیماوُا ارائٍ ومایىس.
ـ تضمیه حسه اوجام کار زر صًرت تزوسٌ شسن مىاقصٍ ضماوتىامٍ مؼتثز تاوکی مثلغ  5/000/000/000ریال تا اػتثار یک سالٍ
می تاشس.
ـ تضمیه شزکت زر مىاقصٍ 5زرصس مثلغ پیشىُازی می تاشس.
َ شیىٍ آگُی تز ػُسٌ تزوسِ مىاقصٍ می تاشس.
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