
 

 مناقصه عمومیآگهی 

 AK-BID-G-1400-22شماره 

جديد جهت واحدهاي  Gas Detection Systemانجام طراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازي شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه 

 مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومی به مشاور واجد شرايط واگذار نمايد. کولینگ پلی الفین و الفین مجتمع پتروشیمی امیرکبیر.
 

 شرايط حضور در مناقصه به شرح ذيل مي باشد:
مايل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاريخ نشر  سوابق مشابه کهلذا از کلیه شرکتهاي حقوقی داراي 

آخرين گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش  ،اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییراتنسبت به تحويل مدارکی از قبیل آگهی نوبت دوم 

لیست نیروي  سابقه ( ،ارائه تصوبر قراردادها و مفاصاحاب هاي بیمه الزامی می باشدسال اخیر)  5افزوده، کپی قراردادهاي مشابه منعقد شده 

( به همراه مدارک تحصیلی آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ،  کلیدي انسانی کلیدي فعلی) اعضاء هئیت مديره و کارشناسان

با ذکر نام و  کارفرمايان قبلی گزارش حسابرسی تايید شده توسط جامعه حسابداران رسمی ايران مربوط به سه سال آخر شرکت، رضايتنامه از

و غیره را به همراه درخواست شرکت در مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهاي اين شرکت واقع در يکی از آدرس ماره تماس ناظر پروژه ش

 هاي ذيل اقدام نمايند :

 

 آدرس محل ارسال اسناد ارزيابي :

 .طبقه دوم -21پالک  -خیابان نفیسی شرقی -خیابان صرافهاي جنوبی  –بلوار دريا  –خیابان سعادت آباد  –تهران  -1

 .طبقه دوم –ساختمان اداري –شرکت پتروشیمی امیرکبیر  -  4سايت  -منطقه ويژه اقتصادي پتروشیمی –ماهشهر  -2

ست ارسال مدارک براي شرکت کنندگان هیچگونه حقی ايجاد نکرده و اين شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ا بديهی

 ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهاي واجد شرايط دعوت بعمل خواهد آورد.

گردد  تحويلارسووالی که بعد از تاريخ مذکور  اسوونادمی باشوود . بديهی اسووت به  10/07/1400مورخ  شوونبه روز سوووابق تحويلآخرين مهلت 

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد

 

 :شرح كلي پروژه
جهت کولینگ ها با درنظر گرفتن ريسک ها و خطرات احتمالی هر کولینگ مطابق  GAS Detectorطراحی، تهیه، حمل، نصب و راه اندازي 

سیستم  طراحی و اجرايهمچنین بهینه سازي با الزامات و استانداردهاي کولینگ هاي واحد پلی الفین و الفین و شرايط آب و هواي منطقه و 

Gas Detection  واحدها به نحوي که  از بروز مخاطرات احتمالی جلوگیري به عمل آيد و واحدهاي کولینگ در شووورايط ايمن تري فعالیت

 داشته باشند.

 

 مدت انجام پروژه :
 ماه شمسی 12

 

 نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه :
کی در وجه شرکت بانکی و يا چک تضمین شده باننامه ريال، بصورت ضمانت000/000/650/2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 

 .پتروشیمی امیرکبیر

 تماس حاصل نمايند.  298 و 233داخلی  021-87750توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  متقاضیان می

 
 شرکت پترو شیمی امیرکبیر


