نوبت :

تجدید مناقصه شماره94/169 :

تجدید آگهی شناسایی و ارزیابی کيفی مناقصه گران (دو مرحلهای)
رديف

شرح

عنوان

استان بوشهر -عسلويه -شرکت پتروشیمي نوري (برزويه)
1

نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار

2

موضوع تجديد مناقصه

صندوق پستي 75391-115 :تلفنهاي تماس07737323250-4 :
داخلي  2256-2257دور نگار07737324775 :
سايت اينترنتيwww.bpciran.com :
طراحي ،خريد ،نصب و راهانددازي سدامانه پدايح ه

دهاي آالينددههداي کدوره

 H 3001-4به همراه تأمین قطعات يدکي دو سداهه و تعمیدرات و کاهیاراسدیون
دوساهه آن
اسناد ارزيابي کیفي از امور حقدوقي و پیمدانهدا و يدا از طريدا سدايت اينترنتدي

3

تاريخ ،مهلت ،نشاني دريافت و ت ويل

شرکت دريافت شده و بعد از تکمیل آنها به همراه مدارک مربوطه حداکثر تدا

اسناد استعالم کیفي مناقصه گران

پايان وقت اداري روز دوشناه مورخ  1394/07/06به آدرس فوق ارسال و يا به
امورحقوقي و پیمانهاي اين شرکت در عسلويه ت ويل گردد.

4
5

مدت اعتاار پیشنهادها

در اسناد مناقصه آورده خواهد شد.

نوع و مالغ تضمین شرکت در مناقصه

بصورت ضمانتنامه بانکي معتار به مالغ  100.000.000ريال (يکصد میلیون

(پس از مرحله ارزيابي کیفي و دعوت از مناقصه گران

ريال) و يا واريز وجه نقد به حساب جاري شماره  2661026610نزد بانک

احراز صالحیت شده ،همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد) تجارت شعاه پتروشیمي برزويه به نام شرکت پتروشیمي نوري (برزويه)

شرایط متقاضی :

 -1داشتن شخصیت حقوقي ،شماره شناسده ملدي و شدماره  -6ارائه صورت سابهداي مداهي حسابرسدي شدده توسد
حسابرسان مستقل مربوط به آخرين سال ماهي.
اقتصادي مؤديان ماهیاتي.
 -2داشتن تجربه و داندح فندي کدافي مدرتا
مناقصه و حسن سابقه درکارهاي قالي.

بدا موضدوع شرکت پس از بررسي اسدناد و مددارک واصدله و ارزيدابي
توانمندي متقاضیان درچارچوب ضواب و مقدررات ،نسدات

 -3داشتن توانايي ماهي و ارايه ضمانتنامههاي بانکي.

به توزيع اسناد مناقصه بدین شدرکت هداي واجدد شدراي

 -4ارائه سوابا کاري و همچنین مدارک و گواهینامدههداي اقدام خواهد نمود .ارايده مددارک و سدوابا مد کور هدی
مددرتا بددا سیسددتم هدداي مددديريتي ن یددر  HSE ،IMSو  ...حقي را براي متقاضدیان جهدت شدرکت در مناقصده ايجداد
متناسب با موضوع مناقصه در صورت وجود.

نخواهد کرد .ضمناً به درخواست ها و مدارک ارساهي بعدد

 -5دارا بددودن تأيیديددههدداي مددورد نیدداز کسددب و کددار از ازمدت م کور ترتیب اثر داده نخواهد شد و اين شدرکت
در رد يا قاول هريک از شرکت ها اختیار دارد.
مراجع ذيصالح.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی نوری

