
 فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار 
 مناقصه عمومی یکمرحله اي مناقصه خرید خدمات حمل و نقل

طبق شرایط و مدارك مربوطه از طریق برگزاري مناقصه عمومی به صورت یک مرحله خرید خدمات حمل و نقل ساختمانهاي این شرکت راشرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههاي نفتی ایران در نظر دارد ارائه 
تصاویر صفحات مربوطه را از طریق 09/09/1399 روز یکشنبه مورخ 14:30اي به شرکتهاي ذیصالح و واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیانی که داراي شرایط ذیل می باشند، درخواست می گردد تا ساعت 

 تکمیل و در نشانی اینترنتی یادشده بارگزاري نمایند . 09/1399/ 24 روز  دوشنبه مورخ 14:30 دریافت و مدارك درخواستی را تا ساعت ( ستاد )www.setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
   براي پاسخگویی به متقاضیان اعالم می گردد.61639104ضمناً شماره  تلفن  

 الف- شرایط مناقصه گران
 - داشتن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهاي رایج در صنعت نفت 2داشتن شخصیت حقوقی مستقل                                                            -1
 - ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات 4-داشتن توانایی مالی و فنی کافی جهت اجراي موضوع پیمان                              3
 - انطباق موضوع مناقصه با موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه 6ارائه شناسنامه مالی و شماره اقتصادي                                                   -5
 -ارائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات 7

 توجه : الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق نمایند . 

 ب- شرایط و مشخصات کار و شرکت در مناقصه
 مدت اجراي قرارداد یکسال شمسی میباشد.       -1

  درصد مالیات بر ارزش افزوده)9ریال ( بدون احتساب 41,107,536,587برآورد اولیه اجراي کار  -2
 ریال ( به صورت نقدي یا ضمانت نامه بانکی)2060000000مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  -3

 ( ستاد )www.setadiran.irاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  1399 /10/ 02روز سه شنبه مورخ 14:30زمان دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت  -4

 ( ستاد ).www.setadiran.irاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 14/10/1399 روز یکشنبه 14:30تحویل پاکت پیشنهاد قیمت:  تا ساعت رینمهلتآخ -5
  روز 90مدتاعتبارپیشنهادها:  -6
.                                                                                                                                   2. طبقه چهارم، سالن جلسات شماره 4 در آدرس خیابان استاد نجات اللهی، خیابان ورشو، ساختمان غدیر، پالك 10/1399/ 20زمان و محل بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت: روز شنبه مورخ  -7

 ( ستاد ) به مناقصه گران اطالع داده خواهد شد. )www.setadiran.irاز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (الزم به ذکر است در صورت هر گونه تغییر زمان دقیق جلسه بازگشایی مراتب 
 ج- مدارك مورد نیاز 

 ارائه صورتهاي مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی      -1
 ) درج گردیده است. RFQسایر موارد در اسناد ارزیابی ( -2

پس از بررسی مدارك و اسناد ارزیابی تکمیل شده واصله از سوي مناقصه گران و انجام ارزیابی، اسناد مناقصه بین شرکتهاي واجد شرایط توزیع خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم انطباق موضوع فعالیت شرکت با 
موضوع مناقصه و همچنین عدم رضایت کارفرما از عملکرد مناقصه گران، مدارك شرکت مزبور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ارائه مدارك و فرم هاي استعالم ارزیابی تکمیل شده از سوي مناقصه گران هیچگونه حقی را 

 جهت متقاضیات براي شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 
 WWW.NIORDC.IRشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران                                                                                                                                            

WWW.SHANA.IR 
HTTP://IETS.MPORG.IR 
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