نوبت :

مناقصه شماره94/711 :
شركت پتروشيمي نوری (برزويه) -سهامی عام
آگهی شناسايی و ارزيابی کيفی مناقصه گران(دو مرحلهای)
رديف

عنوان

1

نام و نشاني دستگاه مناقصهگزار

2

موضوع مناقصه

3

تـــاري مهلـــت نشـــاني دريافـــت و
تحويل اسناد استعالم كيفي مناقصـه
گران

4
1

مدت اعتهار پيشنهاددا
نوع و مهلغ تضمي شركت در مناقصه
(پس از مرحله ارزیابی کيفی و دعوت
از مناقصه گران احراز صالحيت شده
دمراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد)

شرح
استـــان بوشهـر -عسلـویه -شرکت پتـروشيمی نوري (برزويه) -صندوق
 - 71131323217-4داخلــی
پســتی  /11351-111تلفنهــای تمــا
 2212-2211دور نگــــــار  /71131323211ســــــایت اینترنتــــــی
www.bpciran.com
خریـــد یـــا دســـتگاه  FLAT LAPPING MACHINEســـاخت شـــرکت
 LAMPLANمدل MM8100S
(بهمراه قطعات یدکی دو ساله و خدمات پس از فروش)
اســناد ارزيــابي كيفــي از امــور حیــوقی و پيمانهــا و یــا از ری ـ ســایت
اینترنتی شـرکت دریافـت شـده و بعـد از ت ميـل آنهـا بـه دمـراه مـدار
مربو ه حداکثر تا پایـان وقـت اداری روز دوشـنهه مـور  1354/71/11بـه
فــوق ارســال و یــا بــه امورحیــوقی و پيمانهــای ایــ شــرکت در
آدر
عسلویه تحویل گردد..
در اسناد مناقصه آورده خوادد شد
بصورت ضمانتنامه بـانيي معتهـر بـه مهلـغ  37707770777ريـال و یـا واریـز
وجه نید به حساب جاری شماره  2221722217نزد بانا تجـارت شـعهه
پتروشيمی برزویه به نام شرکت پتروشيمی نوری (برزویه)

شرایط متقاضی :
 -1داشــت شیصــيت حیــوقي شــماره شناســه ملــي و
شماره اقتصادي مؤديان مالياتي.
 -2داشــت تجربــه و دانــف فنــی کــافی مــرتهو بــا موضــوع
مناقصه و حس سابیه درکاردای قهلی.
 -3ارائه سواب کاری و دمچني مـدار و گوادينامـهدـای
مرتهو با استاندارددای ساخت توليد و غيـره متناسـب بـا
موضوع مناقصه.
 -4داشت توانایی مالی و ارایه ضمانتنامهدای بان ی.
 -1دارا بـــودن تدیيدیـــه دـــای مـــورد نيـــاز کســـب و کـــار از
مراجع ذیصالح از جمله گوادي صالحيت از اداره استاندارد.

شرکت پـس از بررسـی اسـناد و مـدار واصـله و ارزيـابي
توانمندي متیاضيان درچارچوب ضوابو و میررات نسهت به
توزیع اسناد مناقصه بي شرکت دای واجـد شـرایو اقـدام
خوادد نمود .ارایـه مـدار و سـواب مـ کور دـي حیـی را
برای متیاضيان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نیوادد کرد.
ضمناً به درخواست دا و مدار ارسالی بعد ازمدت مـ کور
ترتيـب ارــر داده نیوادــد شــد و ایـ شــرکت در رد یــا قهــول
دریا از شرکت دا اختيار دارد.

روابط عمومی شرکت پتروشيمی نوری

