
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت پاالیش نفت آبادان

 فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران )عمومی دو مرحله ای(

 L/98/20شماره آگهی مناقصات : 

پاالیش نفت آبادان در نظر دارد کاالی موضوع مناقصات جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلی مشروحه از شرکت 

 طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبر خریداری نماید.

تعداد  شرح کاال شماره مناقصه ردیف

 اقالم

مبلغ ضمانتنامه 

 به ریال

حداقل 

امتیاز 

ارزیابی 

 کیفی

ساعات 

بازگشایی 

پاکات 

 فنی

تاریخ گشایش پاکات 

)الف و ب( شرکتهای 

تایید شده در ارزیابی 

 کیفی

1 07P/01-90-9831048 13/11/1398 15:30 70 697،780،000 92 بالبرینگ 

2 10G/40-90-9844000001 16/11/1398 15:30 70 335،000،000 3 رایانه، پرینتر، اسکنر 

3 19G/48-90-9812045  یونیت ترانس به همراه

تابلوهای ورودی و 

 خروجی

3 672،750،000 65 15:45 16/11/1398 

از کلیه شرکتهای واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام موضوع مناقصه / مناقصات مذکور را دارند دعوت می شود اسناد 

و معیارهای ارزیابی کیفی( بانضمام سایر اسناد مناقصه )متن  2استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران )دفترچه شماره 

و فرم معیارهای ارزیابی  PMRی و شرایط شرکت در مناقصه، فرم تقاضا قرارداد شامل موافقتنامه شرایط عمومی و خصوص

را دریافت، پس از مطالعه  ref.ir-http://www.abadanفنی( موجود در شبکه اطالع رسانی این شرکت به نشانی 

بوطه، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، اسناد مناقصه مر

 شرکت پاالیش نفت آبادان تحویل نمایند.

سالن جلسات  –طبقه دوم  –ساختمان دفتر مرکزی )جنرال آفیس(  –محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات : آبادان -

 کمیسیون مناقصات

فی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کی -

 مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل )مصدق شده( که به امضای صاحبان امضاء 

http://www.abadan-ref.ir/


 

 

 

د مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متقاضی باشد. در پاکت سربسته الزامی است، در صورت عدم تکمیل و ارسال اسنا

 استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.

نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست اسناد استعالم ارزیابی کیفی  -

 مناقصه گران فوق الذکر می باشد.

هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایر اسناد و مدارک در صورت عدم  ارائه مدارک و سوابق مزبور -

 تایید در هر کدام از مراحل مناقصه بصورت سربسته عودت میگردد.

پس از ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه / مناقصات مذکور، به شرکتهای تایید شده در خصوص ارسال  -

 تا موعد مقرر در آگهی و اسناد مناقصه اطالع رسانی خواهد شد.پاکات الف ب ج 

 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 10آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه / مناقصات از سامانه اینترنتی پاالیشگاه  -

روز پس  10 بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل مورد نیاز : 2آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره  -

 از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه

 ( و بر اساس فرم معیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال  گرددPMRپیشنهاد فنی میبایست مطابق با فرم تقاضا ) -

نرخ پیشنهاد دهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده )بطور  -

در پیشنهاد مالی درج گردد( و هزینه حمل باشد. همچنین در برگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ )سه ماه(، محل مجزا 

 تحویل کاال )پاالیشگاه آبادان( و مدت زمان تحویل کاال )با استناد به اسناد مناقصه( درج گردد.

الم خواهد شد و شرکتهایی که پیشنهاد فنی آنها تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقبا  در جلسه بازگشایی پاکات فنی اع -

ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصالحی اقدام نمایند.  72حائز حداقل امتیاز فنی گردد میتوانند 

 ضمن اینکه مراتب تایید / عدم تایید از طریق نمابر اطالع رسانی خواهد شد.

و همچنین پایگاه اطالع رسانی این  www.shana.irع رسانی شانا به نشانی ضمنا آگهی این شرکت در شبکه اطال -

 IETS.MPORG.IRو نیز پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی  ref.ir-http://www.abadanشرکت به نشانی 

درج و قابل مشاهده  WWW.TENDER.BAZRESI.IRو سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاه های اجرایی 

 میباشد.

 شرکت پاالیش نفت آبادان –روابط عمومی 
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