باسمه تعالي

شركت پااليش نفت الوان (سهامي عام)

آگهي شناسائي پيمانكار ( نوبت ) ......

موضوع  :مناقصه شماره  MO-9915در مورد اجاره شناور  00333تنی جهت حمل خوراک میعانات گازی
ضشوت پااليص ًفت الٍاى دس ًظشداسد اجاره شناور  00333تنی جهت حمل خوراک میعانات گازی سا پس اص اًدام فشايٌذ اسصياتي
ويفي ٍ احشاص صالحيت اص طشيك هٌالصِ ػوَهي تِ پيواًىاس تا ساتمِ  ،هدشب ٍ ٍاخذ ضشايط ٍاگزاس ًوايذ .تذيٌَسيلِ اص وليِ ضشوتّاي
هؼتثش تا هَضَع فَق وِ هتماضي ضشوت دس ايي هٌالصِ هيتاضٌذ ،دػَت تؼول هي آيذ تا تَخِ تِ ضشايط ريل الزوش
دسيافت تائيذيِ اص طشيك 071-91009200
 -1هٌالصِ گش ًثايذ هطوَل لاًَى هٌغ هذاخلِ دس هؼاهالت ٍ هٌالصات تاضذ.
 -2تَاًوٌذي خْت حول هيؼاًات گاصي تِ همذاس سي ٍ پٌح ّضاس تي هتشيه اص هثادي ػسلَيِ  /خاسن تِ همصذ خضيشُ الٍاى تا ضٌاٍس تا حذاوثش آتخَس  18هتش ٍ
حذالل طَل  168هتش دس اسىلِ ًفتي فالت لاسُ الٍاى
 -3تَاًوٌذي دس اسائِ سپشدُ ضشوت دس هٌالصِ تِ هثلغ 600س541س907س 16سيال تِ صَست ضواًت ًاهِ هؼتثش تاًىي ٍ يا ٍاسيض ًمذي.
 -4اسٌاد ٍ پاوت ّاي هٌالصِ ،پس اص اسصياتي ويفي هذاسن وليِ هتماضياى ،تِ ضشوت ّاي تا وسة حذ ًصاب اهتياص تاييذ صالحيت فشٍختِ خَاّذ ضذ.
 -5هتماضي هيتايست هذاسن ٍ سصٍهِ ضشوتي خَد سا هطاتك تٌذ (ب) ايي آگْي حذاوثش تا پٌح سٍص تؼذ اص اًتطاس آگْي ًَتت دٍم ،تِ ًطاًي :ضيشاص ،ووشتٌذي
اوثشآتادً ،شسيذُ تِ صيشگزس صٌايغ ،خياتاى تَستاى ،دفتش ضشوت پااليص ًفت الٍاى ،اهَس لشاسدادّا اسسال ًوايذ( .تلفي تواس  071-91009200 :داخلي
)3206 -3203

ب -مدارک مورد نیاز
 -1دسيافت ،تىويل ٍ اسسال فشم ّاي اسصياتي ويفي اص طشيك سايت ضشوت پااليص ًفت الٍاى تِ ًطاًي ( WWW.LORC.IRتخص هٌالصِ ّا ٍ استؼالم
ّا ،پشسطٌاهِ ّا ٍ خذاٍل اسصياتي تَاًايي پيواًىاس خذهاتي)
 -2تشاي ضشوتّاي ثثت داخل وطَس يه ًسخِ اص اساسٌاهِ ضشوت (تشاتش اصل) ،آگْي تأسيس ضشوت (تشاتش اصل) ،آگْي تغييشات ضشوت تش اساس سٍصًاهِ
ّاي سسوي (تشاتش اصل) ٍ تشاي ضشوت ّاي ثثت خاسج اص وطَس يه ًسخِ (تشاتش اصل) اص اسٌاد ثثتي ٍ حمَلي ضشوت وِ تِ تأييذ ٍصاست اهَس خاسخِ سسيذُ
تاضذ.
 -3گَاّي اهضاء اص دفتش اسٌاد سسوي تشاي داسًذگاى حك اهضاء
 -4اسائِ سصٍهِ واسي وِ ضاهل ّوِ تخصّاي صيش تاضذ:
الف) سَاتك حول فشاٍسدُ ًفتي دس اًذاصُ ّاي هطاتِ
ب) گَاّي حسي اًدام واس اص واسفشهاياى پيطيي
ج) يه ًسخِ (تشاتش اصل) لشاسدادّاي اخاسُ ضٌاٍس تشاي سَاتك حول روش ضذُ دس تخطْاي الف ٍ ب
د) يه ًسخِ (تشاتش اصل) لشاسدادّاي اخاسُ ضٌاٍس (ّاي) دس اختياس خْت تخصص تشاي هَضَع هٌالصِ(دس صَست ٍخَد)
ُ) اسٌاد ضٌاٍسّاي تحت هالىيت (دس صَست هالىيت)
ٍ) صَست ّاي هالي ضشوت دس سِ سال اخيش
ص) سَاتك هذيشيتي اػضاء ّيات هذيشُ ٍ هذيشاى اسضذ ساصهاى
ح) هطخصات فشدي ٍ سَاتك واسي ًيشٍّاي هتخصص ٍ ػولياتي ضشوت
هٌالصِ گش تايذ ًسثت تِ هْش ٍ اهضاء تواهي اسٌاد فَق تَسط ضخص صاحة اهضاء الذام ًوايذ.
وليِ هذاسن تايذ دس هْلت همشس تصَست هٌظن ٍ دستِ تٌذي ضذُ تحَيل دادُ ضَد ٍ تِ هذاسن اسسالي هثْنً ،الص ،هخذٍش ٍ داساي هغايشت ٍ ّوچٌيي هذاسوي وِ
تؼذ اص هْلت همشس اسسال گشدد تِ ّيچ ػٌَاى تشتية اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
ًظش تِ اّويت هَضَع ،ضشوت پااليص ًفت الٍاى ًسثت تِ تاي يذ ٍ يا سد صالحيت ّش يه اص ضشوتّاي هتماضي هختاس تَدُ ٍ هٌالصِ گش اص ايي تاتت حك ّش گًَِ
اػتشاضي سا اص خَد سلة ٍ سالط ًوَد.
ضوٌاً آگْي فَق دس پايگاُ هلي هٌالصات وطَس تِ وذ فشاخَاى  14853779ثثت گشديذُ است.
وليِ هذاسن تٌذ (ب) تصَست هٌظن تٌْا هيتايست تِ صَست الىتشًٍيىي (دس لالة يىؼذد  )CDدس هْلت هَسد اضاسُ اسسال گشدد.
آدرس اينترنتی پااليش نفت الوان WWW.LORC.IR

