آگهی هناقصه عووهی شواره 69-821
(پشتیبانی سخت افساری و نرم افساری کلیه سیستن ها ی کاهپیوتری ،شبکه و هخابرات )

ششوت پتشٍشیوی شاصًذ (سْاهی ػام) دس ًظش داسد اًجام هَسد هششٍح دس بٌذ الف سا اص طشیك بشگضاسی هٌالظِ ػوَهی ٍ طبك
ششایط خظَطی ٍ الضاهات تؼییي شذُ بشای هذت یىسال بِ پیواًىاس ٍاجذ ششایط ٍاگزاس ًوایذ لزا اص ششوت ّای داسای
تخظض ٍ تجشبِ هفیذ ٍ هشتبط با هَضَع هٌالظِ دػَت هی گشدد ضوي هؼشفی ًوایٌذُ هطلغ ٍ آگاُ ٍ با ّوشاُ داشتي هذاسن
هَسد ًیاص بِ ششح هٌذسج دس بٌذ ب جْت تحَیل هذاسن ٍ تىویل فشم تماضا بِ ًشاًی تْشاى  ،خ ٍلیؼظش ،باالتش اص هیشداهاد ،خ
تاباى غشبی ،پالن  68دفتش اهَس حمَلی ٍ پیواًْا هشاجؼِ ٍ دس طَست ًیاص بِ اطالػات بیشتش بِ شواسُ تلفي 021- 82122543
تواس حاطل ًوایٌذ.
الف ) ششح واس
ـ ًگْذاسی  ،تؼویش ،تاهیي لطؼات ٍ لَاصم هظشفی چاپگشّا ،اسائِ خذهات سخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی هَسد ًیاص دس خظَص ولیِ
سیستن ّای واهپیَتشی  ،تجْیضات جاًبی  ،صیشساخت ٍ هخابشات هَسد استفادُ دس ششوت پتشٍشیوی شاصًذ .
ب ) اسٌاد ٍ هذاسن هَسد ًیاص
 -1تظاٍیش اساسٌاهِ  ،آگْی تاسیس ٍ ولیِ آگْی ّای تظویوات  /تغییشات ٍ  ....بؼـذی شـشوت هتماضـی ٍ هٌـذسج دس
سٍصًاهِ سسوی .
 -2فْشست واسّای اًجام شذُ یا دس حال اًجام هشتبط با ششح واس ششوت با تائیذات هشبَطِ(گَاّی پایاى وـاس – هفاطـا
حساب ٍ  ) ...بِ ّوشاُ هشخظات تواس با واسفشها.
 -3اسایِ هذاسن ٍ سَابك واسی اًجام شذُ هشابِ هَضَع هٌالظِ .
 -4سضایت ًاهِ یا تشَیك ًاهِ اص واسفشهایاى لبلی .
 -5اسایِ سایشهذاسن ٍاطالػات الصم وِ دساسصیابی تَاًوٌذی هتماضی هؤثش خَاّذ بَد.
 -6اسایِ گَاّیٌاهِ ثبت ًام هؤدیاى هالیاتی جْت اػالم وذ التظادی ٍ اسائِ شٌاسِ هلی.
 -7ستبِ ششوت.
 -8فشم ػضَیت دس طٌَف سایاًِ ای.
 -9وپی واست هلی (پشت ٍ سٍ ) ٍ شٌاسٌاهِ طاحباى اهضای هجاص
هذاسن هٌالظِ بیي پیواًىاساى ٍاجذ ششایط وِ بِ تشخیض واسفشهااص بیي هتماضیاى اًتخاب خَاّذ شذ ،تَصیغ هی گشدد .
* صهاى ششوت دس هٌالظِ دٍشٌبِ  96/05/09لغایت ( 96/05/15بِ غیش اص پٌج شٌبِ ّا ٍ جوؼـِ) ٍ بـِ طـَست حضـَسی
خَاّذ بَد ٍ اسائِ هذاسن فَق الزوش بخظَص اسسال با پست یا بِ طشیك دیگش غیش اص تحَیل حضَسی ّیچگًَِ حمی سا جْت
هتماضیاى بشای ششوت دس هٌالظِ ایجاد ًخَاّذ وشد  .ضوٌاً هذت یاد شذُ تحت ّیچ ششایطی لابل توذیذ ًویباشذ .
* دس طَست تاییذ شذى تَسط دستگاُ ًظاست هشبَطِ هْلت تحَیل پاوت ّا اص شٌبِ  96/05/21تا چْـاس شـٌبِ 96/05/25
هی باشذ.
ج ) سایش ششایط :
 -1هحل اجشای واس ٍخذهات هَسد ًیاص دس هجتوغ پتشٍشیوی شاصًذ ٍالغ دس ویلَهتش  22جادُ اسان– بشٍجشد ً ،احیِ غیش
طٌؼتی ٍالغ دس شْشهْاجشاى  ،دفتش هشوضی تْشاى  ،هجتوغ تفشیحی تَسىا(بیي شْشستاى ًَس ٍ ًَشْش)،هخاصى
جٌَب (بٌذس هاّشْش) ،تلوبِ خاًِ اطفْاى ٍواسخاًِ فیلن (اسان ) هی باشذ.

 -2پیواًىاساى بایذ تَاًایی الصم جْت تْیِ ضواًت ًاهِ ّای هَسد ًیاص ششوت دس هٌالظـِ ٍ یـا ػمـذ لـشاسداد سا طبـك
همشسات ٍضَابط ایي ششوت داشتِ باشٌذ .
 -3ششوت دس سد یا لبَل ّش یه یا توام پیشٌْادّا بذٍى آًىِ هحتاج بِ روش دلیل باشذ هختاس است .
ـ لیوت خشیذ اسٌاد هٌالظِ بِ هبلغ  500/000سیال لابل ٍاسیض بِ حساب ً 0200270223000ضد باًه هلی ایشاى شؼبِ اسىاى بِ
ًام ششوت پتشٍشیوی شاصًذ.
 هسینه آگهی بر عهده برندة هناقصه هی باشد.

روابط عووهی و اهور بین الولل شرکت پتروشیوی شازند

