پشٍطُ تاصسسی تش هثٌای سیسک ()RBI
ضشکت پتشٍضیوی ضاصًذ

آگهی شناسایی پیمانکار
پروژه بازرسی بر مبنای ریسک ()RBI
درخواست اطالعات و سوابق حرفه ای شرکت ها ()RFI
ضشکت پتشٍضیوی ضاصًذ ( اساک ) دس ساستای هذیشیت سیسک تجْیضات ٍ افضایص قاتلیت اطویٌاى خَد دس ًظش داسد ،
ساّکاس ٍ ساهاًِ تاصسسی تش هثٌای سیسک سا هستقش ًوایذ .اص ایي سٍ ،تِ هٌظَس تحلیل ٍ پیادُ ساصی  RBIتش پایِ استاًذاسد ،اقذام
تِ تشسسی ٍ اًتخاب هطاٍس ٍ کاسضٌاساى هجشب تا تجشتِ کاسی هشتثط ٍ ّوچٌیي صیشساخت ًشم افضاسی جْت پشداصش اطالعات
ًوَدُ است .لزا اص تواهی ضشکت ّای هعتثش ایشاًی ٍ یا ضشکت ّایی کِ تِ صَست هطتشک تا یکی اص ضشکت ّای هعتثش تیي الوللی
دس ایي صهیٌِ فعالیت ًوَدُ اًذ دعَت تِ عول هی آیذ تا اطالعات اٍلیِ ٍ خالصِ ای اص سَاتق حشفِ ای ضشکت خَد سا حذاکثش تا

یک هاُ پس اص اًتطاس ایي آگْی تِ دفتش هشکضی ایي ضشکت  ،تِ آدسس "تْشاى ،خیاتاى ٍلیعصش ،تاالتش اص هیشداهاد،
خیاتاى تاتاى غشتی ،ضواسُ  79هذیشیت فٌاٍسی اطالعات ٍ استثاطات تلفي "93233784 :اسسال ًوایٌذ.
دس ّویي ساستا تَجِ تِ ًکات صیش حائض اّویت است:
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تا تَجِ تِ ایٌکِ ساهاًِ هذیشیت داساییّای ساصهاى ( )EAMدس ضشکت پتشٍضیوی هستقش ضذُ ٍ تیص اص  6سال

دس دست تْشُ تشداسی هیتاضذ ،لزا اطالعات کلیِ داسائی ّا ٍ تجْیضات هذ ًظش دس ایي ساهاًِ ثثت هی ضًَذ ٍ استثاط
ًشم افضاس  RBIهعشفی ضذُ تا ایي ساهاًِ ضشٍسی است.
 -3تواهی هشاحل اجشای  RBIهی تایست هطاتق تا استاًذاسدّای هعتثش اص جولِ  ASME ٍ APIتاضذ ٍ .کلیِ هحاسثات
فٌی هی تایست تَسط تین هتخصص پیواًکاس ٍ تا ًظاست کاسفشها صَست گیشدّ .وچٌیي کلیِ خشٍجی ّای هَسد اًتظاس
اص ًشم افضاس تشای ّش تجْیض اص جولِ  )2سٍش ّای پیطٌْادی تاصسسی  )3گستشُ ٍ هکاى ٌّذسی تاصسسی  )4دٍسُ صهاًی
تاصسسی  )5سٍضْای پیطٌْادی کاّص سیسک  )6سیسک تاقیواًذُ
هی تایست تَلیذ گشدد.
ضایاى رکش است کِ تین کاسضٌاسی ایي ضشکت پس اص دسیافت اطالعات دسخَاستی ً ،سثت تِ تشسسی آًْا اقذام هی ًوایذ.
ًتیجِ ایي تشسسی ّا هحشهاًِ تَدُ ٍ ضشکت پتشٍضیوی ضاصًذ ( اساک ) ّیچگًَِ تعْذی ًسثت تِ اسائِ پاسخ تشسسی ّای اًجام
ضذُ ًذاسدّ .وچٌیي اسسال ایي اطالعات هَجة اٍلَیت دسیافت  ٍ RFPتشسسی پیطٌْاد ًخَاّذ ضذ.
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