
 

 

 

 بسمه تعالی

 «سهامی عام»شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند 

 «فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گرانتجدید آگهی »

شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات ، انجام خدمات ذیل را از 

 طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 (موضوع مناقصه :1

 الف(شرح مختصر کاال

شماره  ردیف

 مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در  مدت زمان انجام کار شرح مختصر کاال

 فرآیند ارجاع کار )ریال(

01 15/98 

 

طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم 

 انوماتیک / دستی تزریق گاز کلر

 1،500،000،000 یکسال شمسی

 

 ب(شرایط اولیه متقاضی

 شناسه ملیداشتن شخصیت حقوقی ، شماره اقتصادی و -1

داشتن امکانات ، نیروی متخصص ، توانایی مالی ، تجربه کافی ، سوابق کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه مورد نظر -2

 و گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی.

 داشتن گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی ویژه پیمانکاران و سایر مجوزهای الزم در خصوص مناقصه مربوطه.-3

در مناقصه و همچنین ارائه تضمین انجام تعهدات مطابق آیین نامه تضمین برای معامالت  توانایی ارائه تضمین شرکت-4

 دولتی.

 ج( برآورد هزینه ها :

 )پنج میلیارد( ریال می باشد. 5،000،000،000برآورد هزینه انجام موضوع مناقصه معادل 

 

 



 

 

 

 : (نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار2

 جاده بروجرد 20کیلومتر -شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند واقع در استان مرکزی،اراک

 : فرمهای استعالم ارزیابی کیفی و تحویل  محل دریافت (مهلت ،3

الذکر میباشند  4ماده یک بوده و متقاضی شرکت در مناقصه فوق« ب»متقاضیانی که دارای شرایط اولیه مندرج در بند 

روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی )سه روز پس از درج آگهی نوبت اول چاپ می شود( طی  5د به مدت میتوانن

عصر ضمن ارسال تقاضای اعالم آمادگی ، فرمهای استعالم ارزیابی کیفی را از  15:30صبح لغایت  7ساعات اداری از 

دریافت و پس از تکمیل فرمها، بهمراه رزومه کاری  WWW.IKORC.IRطریق پایگاه اینترنتی این شرکت به آدرس : 

 –بروجرد جاده  20کیلومتر  –( حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت تقاضا به نشانی : اراک CDدر قالب لوح فشرده )

 -امور حقوقی و پیمانها -ه دومطبق -ساختمان مرکزی -شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند –سه راهی شازند 

آماده پاسخگویی می  086-33491085و تلفن شماره  086-33673701تحویل نمایند. ضمنا تلفکس شماره  232اتاق 

 باشد.

 محل، زمان و مهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان : (4

( حداکثر تا دو هفته پس از آخرین مهلت CDمهلت تحویل اسناد و مدارک متقاضیان )رزومه کاری( در قالب لوح فشرده )

ارسال تقاضای اعالم آمادگی می باشد. ضمنا محل نحویل مدارک درخواستی مورد نظر ، امور حقوقی و پیمانهای شرکت 

میباشد. بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از مهلت « 3»پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند به نشانی مندرج در ماده 

اثر داده نخواهد شد. ضمنا این شرکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده  مقرر ترتیب

را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه دارا میباشد و دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای 

ار حداقل تا یک ماه پس از وصول اسناد ارزیابی کیفی نسبت متقاضیان ایجاد نمیکند. الزم بذکر است دستگاه مناقصه گز

 به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.

  WWW.IKORC.IR                          WWW.SHANA.IRآدرس اینترنتی : 

 پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند روابط عمومی شرکت

 

 

 

 

http://www.ikorc.ir/
http://www.ikorc.ir/
http://www.shana.ir/

