
  

   دو مرحله اي مناقصه عمومیآگهی 

AK-BID-G-1400-45شماره 
طراحی و انتخاب بهینه، تهیه، خرید و ساخت، حمل و نصب، تست و راه اندازي یک انجام شرکت پتروشیمی امیرکبیر در نظردارد پروژه 

  واجد شرایط واگذار نماید. پیمانکاربه  دو مرحله اي مناقصه عمومیمجتمع خود را از طریق برگزاري تن  4به ظرفیت حداقل  دستگاه باالبر
  

  شرایط حضور در مناقصه به شرح ذیل می باشد:مبانی ارزیابی کیفی و 

  بازرگانی این شرکت به شرح ذیل می باشد:–آیتمهاي مورد ارزیابی توسط کمیته فنی 

میزان حسن شهرت-1

میزان پشتوانه مالی-2

اجراي کار میزان توانایی-3

سوابق همکاري با شرکت هاي مشابه-4

کار مشابه در دست اقدام-5

میزان تعهد به توافقات فی مابین-6

پاسخگویی مناسب و بموقع و انعطاف پذیري-7

کیفیت انجام کار-8

)وضعیت نیروي انسانی از نظر تحصیالت و تجربه (اعضاء هیئت مدیره و کارشناسان فنی و اجرایی-9

میزان شناخت پیمانکار از نظر تکمیل اسناد مناقصه-10

وضعیت مالکیت ماشین آالت مرتبط-11

انفورماتیک و غیره، رتبه بندي گواهینامه-12

مایل به شرکت در مناقصه می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ نشر  سوابق مشابه کهلذا از کلیه شرکتهاي حقوقی داراي 

آخرین گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش  ،اساسنامه، آگهی تاسیس و تغییراتآگهی نوبت دوم نسبت به تحویل مدارکی از قبیل 

) اب هاي بیمه الزامی می باشدسارائه تصوبر قراردادها و مفاصاحسال اخیر(  5 جاري و خاتمه یافته افزوده، کپی قراردادهاي مشابه منعقد شده

) به همراه مدارك تحصیلی کلیدي لیست نیروي انسانی کلیدي فعلی( اعضاء هئیت مدیره و کارشناسانسوابق همکاري با شرکتهاي مشابه،  ،

ه توسط جامعه حسابداران رسمی ایران مربوط به سه سال آخر آنان ، لیست امکانات و تجهیزات تحت تملک ، گزارش حسابرسی تایید شد

را به همراه درخواست شرکت در  غیره ، گواهینامه هاي مرتبط وبا ذکر نام و شماره تماس ناظر پروژه  کارفرمایان قبلی شرکت، رضایتنامه از

قدام نمایند :مناقصه به دفتر امور حقوقی و پیمانهاي این شرکت واقع در یکی از آدرس هاي ذیل ا

آدرس محل ارسال اسناد ارزیابی :

  .امور قراردادها -طبقه دوم -21پالك  -خیابان نفیسی شرقی -خیابان صرافهاي جنوبی –بلوار دریا –خیابان سعادت آباد –تهران -1

  .امور قراردادها -طبقه دوم–ساختمان اداري –شرکت پتروشیمی امیرکبیر  -  4سایت  -منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی–ماهشهر -2

ست ارسال مدارك براي شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارك واصله در چارچوب ا بدیهی

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

گردد   تحویلارســالی که بعد از تاریخ مذکور  اســنادمی باشــد . بدیهی اســت به  07/12/1400مورخ  شــنبه روز ســوابق تحویلآخرین مهلت 

  .ترتیب اثر داده نخواهد شد

  

  :شرح کلی پروژه

ست و راه اندازي           صب، ت ساخت، حمل و ن سب و انتخاب نمونه بهینه، تهیه، خرید و  ضاي منا سی محل و موقعیت و ف این پروژه به منظور برر

تن از معتبرترین و مناسب ترین برندهاي مورد تایید دستگاه نظارت این کارفرما(جهت کلیه قطعات و     4یک دستگاه باالبر به ظرفیت حداقل  

ــول واحد    تجهیزات مورد ــته بندي محص ــاختمان بس ــتفاده) در س ــورت دو مرحله اي برگزار    LDPEاس ــیمی امیرکبیر و بص   مجتمع پتروش

    می گردد.

  

  
شرکت پترو شیمی امیرکبیر



  

  

  مدت انجام پروژه :

  ماه شمسی 6

  

  نوع و میزان تضمین شرکت در مناقصه :

کی در وجه شرکت چک تضمین شده باننامه بانکی و یا ، بصورت ضمانتریال000/000/250/1مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل 

.پتروشیمی امیرکبیر

  تماس حاصل نمایند.  298و 231داخلی  021-87750توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  متقاضیان می


