آگُی مىاقصٍ عمًمی شمارٌ 69-111
(حمل دریایی محصًالت شرکت بٍ بىادرمُم چیه ،پاکستان َ ،ىد ،امارات ي اريپا)
شطکت پتطيشیمی شاظوس (سُامی عام) زض وظط زاضز اوجام مًضز مشطيح زض تىس الف ضا اظ ططیق
تطگعاضی مىاقصٍ عمًمی تٍ پیماوکاض ياجس شطایط ياگصاض ومایس .لصا اظ کلیٍ شطکت َای زاضای
صالحیت زعًت می شًز جُت زضیافت اسىاز مىاقصٍ تٍ زفتط مطکعی ایه شطکت تٍ آزضس شیل
مطاجعٍ ومایىس.
ـ شطایط متقاضی ي معیاضَای اضظیاتی :
1ـ اوجام مًفقیت آمیع ذسمات مشايضٌ زض  5سال اذیط.
2ـ زاضا تًزن تًان فىی ي امکاوات مًضز ویاظ .
3ـ زاضا تًزن تجُیعات ي امکاوات مًضز ویاظ .
4ـ زاضا تًزن کس اقتصازی ي شىاسٍ ملی .
5ـ زاضا تًزن تًان مالی کافی .
6ـ ضظمٍ کامل فعالیت.
الف ) مًضًع ي شطح کاض :حمل کاوتیىط اظ تىسض شُیس ضجایی (زضیایی)
ب ) اسىاز ي مساضک مًضز ویاظ جُت اضظیاتی تًان مىاقصٍ گط.
1ـ تصايیط اس اسىامٍ ،آگُی تاسیس ي کلیٍ آگُی َای تصمیمات ،تغییطات شطکت متقاضی مىسضج زض
ضيظوامٍ ضسمی ،گًاَی وامٍ ثثت وام مًزیان مالیاتی جُت اعالم کس اقتصازی ،شىاسٍ ملی ( اشراص
حقًقی)
 2ـ پطياوٍ کسة یا مجًظ اظ اتحازیٍ مطتثط تا مًضًع مىاقصٍ ،کپی کاضت ملی ي شىاسىامٍ ي اضائٍ
کسپستی تطای اشراص حقیقی .
3ـ ضظمٍ کامل فعالیت.
ج) شطایط مىاقصٍ
 1ـ پیماوکاض تایس تًاوایی الظم جُت تُیٍ ضماوت َای مًضز ویاظ شطکت زض مىاقصٍ ي یا عقس قطاضزاز
ضا طثق مقطضات ي ضًاتط ایه شطکت زاشتٍ تاشىس.
2ـ شطکت زض ضز یا قثًل َط یک یا تمام پیشىُازَا تسين آوکٍ محتاج تٍ شکط زلیل تاشس مرتاض
است.

 3ـ شطکت کىىسگان زض مىاقصٍ می تایست مثلغ یک میلیًن ضیال تاتت ذطیس اسىاز مىاقصٍ 96-110
تٍ حساب شماضٌ  0103966637000تاوک ملی شعثٍ اسکان زض يجٍ پتطيشیمی شاظوس ياضیع ي فیش آن
ضا تٍ َمطاٌ زاشتٍ تاشىس.
4ـ َعیىٍ چاج آگُی تٍ عُسٌ تطوسِ مىاقصٍ می تاشس کٍ تایستی پس اظ اعالم قثًلی آن ضا تٍ حساب
شطکت پتطيشیمی شاظوس ياضیع ومایس.
متقاضیان می تًاوىس اظ تاضخ زضج آگُی تا ( 96/02/24ساعت  9تا )16جُت زضیافت اسىاز مىاقصٍ (تٍ
جع ضيظَای پىج شىثٍ ي جمعٍ) َمطاٌ تا معطفی وامٍ کٍ مًضًع مىاقصٍ زض آن قیس شسٌ تاشس تٍ
آزضس تُطان ،خ يلیعصط(عج) ،تاالتط اظ میطزاماز  ،خ تاتان غطتی ،پالک  68طثقٍ سًم ياحس حقًقی ي
پیماوُا مطاجعٍ وماییس ي زض صًضت ضطيضت تا شماضٌ تلفه  021-82122543تماس حاصل فطمایىس.
مُلت تحًیل اسىاز مىاقصٍ اظ تاضید  96/02/25لغایت ( 96/02/31ساعت  9تا  )16ذًاَس تًز.

ريابط عمًمی ي امًر بیه الملل شرکت پتريشیمی شازود

