
 

 

 

 بسمه تعالی

 آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق شرکت 

مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت 

 در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

 FLS-9830021/FL-JM.شماره مناقصه : 1

تن تبرید و دو عدد  60. موضوع مناقصه : خرید دو دستگاه کندانسر چیلر یونیت کامل همراه با هشت عدد کمپرسور 2

 اواپراتور مربوطه به سیستم تهویه سکو

 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 5. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 3

 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می باشد. 14مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان . آخرین 4

ماهه و قابل  3ریال با اعتبار  1،500،000،000. توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 5

 یا واریز نقدی مبلغ مذکور تمدید برای یک دوره مشابه در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول/

. متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی 6

WWW.IOOC.CO.IR .بخش مناقصات تهیه نمایند 

 تماس حاصل نمایند. 021-23942614اس پرونده به شماره . متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشن7

. محل ارسال پیشنهادات : تهران ، خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از مسجد بالل ، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، 8

 ، کمیسیون مناقصات.9-16، اتاق 9، طبقه 12پالک 

مشابه ) در حدود مناقصه حاضر( توسط شرکت نفت فالت قاره در مناقصات  1396. مناقصه گرانی که از ابتدای سال 9

ایران ارزیابی و حداقل امتیاز الزم را کسب نموده اند، دنیازی به ارائه مجدد مدارک نداشته و صرف تکمیل جداول ارزیابی 

 و اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت می کند.

 ی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.تکمیل جداول ارزیاب -

 روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران

http://www.iooc.co.ir/

