آگهی مناقصه عمومی شماره 81-801
(امور ترخیص محصوالت صادراتی پتروشیمی شازند در گمرکات کشور )
شطکت پتطيشیمی شاظوس (سُامی ػام) زض وظط زاضز اوجام مًضز مشطيح زض تىس الف ضا اظ ططیق تطگعاضی مىاقصٍ ػمًمی ي طثق
شطایط ذصًصی ي العامات تؼییه شسٌ تطای مست یکسال تٍ پیماوکاض ياجس شطایط ياگصاض ومایس لصا اظ شطکت َای زاضای
ترصص ي تجطتٍ مفیس ي مطتثط تا مًضًع مىاقصٍ زػًت می گطزز ضمه مؼطفی ومایىسٌ مطلغ ي آگاٌ ي تا َمطاٌ زاشته مساضک
مًضز ویاظ تٍ شطح مىسضج زض تىس ب جُت ت حًیل مساضک ي تکمیل فطم تقاضا تٍ وشاوی تُطان  ،خ يلیؼصط ،تاالتط اظ میطزاماز،
خ تاتان غـطتی ،پالک  68زفتط امًض حقًقی ي پیمـاوُا مطاجؼٍ ي زض صًضت ویاظ تٍ اطـالػات تیشتط تٍ شماضٌ تلفـه
 021- 82122543تماس حاصل ومایىس.
الف ) شطح کاض
ـ امًض تطذیص محصًالت صازضاتی پتطيشیمی شاظوس
ب) مساضک مًضز ویاظ
ـ اساسىامٍ  ،آگُی تاسیس ي ثثت آذطیه تصمیمات ي تغییطات مىسضج زض ضيظوامٍ ضسمی
ـ فُطست سًاتق کاضَای اوجام شسٌ ،زض حال اوجام ي یا مشاتٍ مًضًع مىاقصٍ تا گًاَی ي ضضایت وامٍ اظ کاضفطمایان قثلی ي
سایط مساضک ي اطالػات الظم کٍ زض اضظیاتی تًاومىسی متقاضی مًثط ذًاَس تًز «.ضمىاً زاشته حساقل سٍ سال ساتقٍ کاض مفیس
زض ظمیىٍ تطذیص محصًالت پتطيشیمی یا اوطغی العامی می تاشس»
ـ تصًیط گًاَی وامٍ ثثت مًزیان مالیاتی (کس اقتصازی) ي اضائٍ شىاسٍ ملی ،وشاوی ،کس پستی ي تلفه تماس .
ـ تصًیط شىاسىامٍ ي کاضت ملی (پشت ي ضي) صاحثان امضای مجاظ .
ـ اضائٍ گًاَی صالحیت ایمىی پیماوکاض مطتثط تا مًضًع مىاقصٍ اظ يظاضت کاض ضفاٌ ي امًض اجتماػی .
ـ اضائٍ گًاَی صالحیت فىی ي مؼتثطي مطتثط تا مًضًع مىاقصٍ اظ مطاجغ شی صالح .
ـ تٍ تقاضای شطکت َایی کٍ مساضک مًضز ویاظ ضا تٍ صًضت غیط حضًضی ي یا واقص اضائٍ ومایىس تطتیة اثط زازٌ ورًاَس شس.
ج ) سایط شطایط
ـ مُلت شطکت زض مىاقصٍ ذطیس ي زضیافت اسىاز مىاقصٍ اظ تاضید چاج آگُی لغایت  7ضيظ کاضی می تاشس اظ ساػت  9تا 16
(تٍ غیط اظ پىج شىثٍ َا ي جمؼٍ) َمچىیه متقاضیان زض صًضت قثًل شسن زض مطحلٍ فىی تایس پاکت پیشىُاز قیمت ذًز ضا تا
تاضیری کٍ متؼاقثاً اػالم ذًاَس شس امًض حقًقی ي پیماوُا اضائٍ ومایىس.
ـ تضمیه شطکت زض مىاقصٍ ضماوتىامٍ مؼتثط تاوکی مثلغ  5/000/000/000ضیال تا اػتثاض یک سالٍ می تاشس.
َ عیىٍ آگُی تط ػُسٌ تطوسِ مىاقصٍ می تاشس.
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