
 

 

 

 بسمه تعالی

 شرکت پایانه های نفتی ایران

 آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

 (AA/01/98)مناقصه شماره 

شرکت پایانه های نفتی ایران )سهامی خاص( در نظر دارد زنجیر مربوط به ضربه گیر اسکله را با شرایط ذیل از طریق 

 مناقصه عمومی )دو مرحله ای( از تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید.

 در اسناد مناقصهموضوع مناقصه : زنجیر مربوط به ضربه گیر اسکله مطابق مشخصات فنی اعالم شده -1

 -باالتر از برج سفید –خیابان پاسداران  –نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت پایانه های نفتی ایران به نشانی تهران -2

 11خیابان شهید حجت سوری )نیستان هفتم( پالک 

ر و ششصد و هشتاد )ده میلیارد و نهصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و ده هزا 10،952،610،684برآورد مناقصه : -3

 و چهار( ریال

 معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران:-4

 امتیاز 35توان مالی: -1

قانون  12آیین نامه اجرایی بند ج ماده  25)حسب ماده 

 برگزاری مناقصات(

 امتیاز 10استانداردهای تولید: -5

 امتیاز  15ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت : -2

قانون  12نامه اجرایی بند ج ماده آیین  26)حسب ماده 

 برگزاری مناقصات(

 امتیاز 20: داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر -6

 امتیاز 10حسن سابقه : -7 امتیاز 10تضمین کیفیت خدمات و محصوالت : -3

 امتیاز 7ارایه نمونه گواهی اصالت کاال مربوط به تجربیات مشابه مناقصه گر: -4

 می باشد. 60کیفی قابل قبول برابر با حداقل امتیاز 

 تاریخ،مهلت و نشانی دریافت و تحویل استعالم ها و مدارک ارزشیابی-5

فرمهای  www.iotco.irروز با مراجعه به سایت  14مناقصه گران می توانند از تاریخ انتشار آگهی دوم به مدت -1-5

شده  PDFکیفی را دریافت و پس از تکمیل به همراه سایر اسناد، مدارک و مستندات به صورت یک فایل استعالم ارزیابی 

 تحویل نمایند.« 2»( در موعد مقرر به نشانی مناقصه گزار در بند CDبر روی یک لوح فشرده )

 

http://www.iotco.ir/


 

 

 

روز پس از  14ز تقاضای آخرین رو 16مناقصه گران باید مدارک تکمیل شده ارزیابی کیفی را حداکثر تا ساعت  -5-2

 (22590026انتشار آگهی نوبت دوم به کمیته بازرگانی تحویل دهند. )تلفن کمیته فنی بازرگانی 

پس از بررسی فرم های ارزشیابی و مدارک دریافتی، اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد -5-3

 شد.

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.به مدارکی که به صورت ناقص ارائه گردد -5-4

 مناقصه گزار در قبول و یا رد مدارک مناقصه گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.-5-5

 شرایط مناقصه گران-6

داشتن تجربه، سابقه کار مفید، داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم، توانایی فنی و مالی جهت انجام کار مرتبط -6-1

 ناقصه مطابق استانداردهای رایج صنعت نفتبا خدمات موضوع م

)پانصد و پنجاه  550،000،000توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به مبلغ -6-2

نرخ پیشنهادی برنده مناقصه  %10میلیون( ریال و همچنین تضمین حسن انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان 

مصوب  22/9/94خ مورخ  50659ت/123402شیدی حسب آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره جهت یک سال خور

 هیات محترم وزیران

ضمانتنامه های صادره می بایست مطابق فرمت های نمونه پیوست آیین نامه مذکور ارائه گردد لذا این شرکت از پذیرش 

 هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.ضمانتنامه هایی که فاقد شرایط فوق می باشد معذور بوده و 

 آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی 16ارائه شناسه ملی حسب ماده -6-3

 ارائه تصویر مصدق کد اقتصادی اقتصادی شرکت و کد ملی صاحبان امضاء مجاز-6-4

 ی ذیل مراجعه نمایند.مناقصه گران جهت رویت فراخوان می توانند به سایت ها

www.iotco.ir  وwww.shana.ir  

 روابط عمومی 
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