فراخوان
شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الکترونیک دولت برگزار نمايد ،كلیه مراحل برگزاری تشريفات مناقصه از دريافت اسناد ارزيابی كیفی و ساير مراحلل بدلدی مناقصله از
طريق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد .الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت ،نسبت به ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گلواهی امضلاا الکترونیکلی
جهت شركت در مناقصلات اقلدام نماينلد .ضلمنا آگهلی مناقصلات ايلک شلركت بصلورت همزملان در روزنامله هلای كریراالنتشلار و وب سلايت شلركت پلااليش نفلت آبلادان بله آدرس WWW.ABADAN- REF.IR
درج و قابل مشاهده می باشد.
 از مناقصه گران واجد شرايط كه آمادگی و توانايی انجام هر يک از مناقصه های ذيل را دارند دعوت بدمل می آيد جهت شركت در مناقصه به سامانه تداركات الکترونیکی دولت (سلتاد بله آدرس صدراالشلاره مراجدله و پلز ازدريافت اسناد مربوط به ارزيابی كیفی (دفتر چه شماره يک و مدیارهای ارزيابی كیفی بصورت رايگان و مطالده و تکمیل آن به همراه كلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه ،نسبت به بارگذاری اسلناد ملذكور در
سامانه اقدام نمايند.
 تکمیل كلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزيابی كیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات ،سوابق كاری و مالی و همچنیک ارائه صورت های مالی حسابرسلی شلده توسلط سلازمانحسابرسی و يا اعضای جامده ح سابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب مدامالت متوسط الزامی است( ،عدم ارايه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم اندقاد قلرارداد بلا برنلده مناقصله ملی شلود
در صورت عدم تکمیل و بارگذاری كامل اسناد استدالم ارزيابی كیفی و ساير مدارک فوق االشاره ،صالحیت شركت كنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونله حقلی را بلرای متقاضلیان ايجلاد
نخواهد كرد .ضمنا مناقصه گران می بايست عالوه بر بارگذاری اسناد(حاوی رزومه ،سوابق شركت بهمراه تصوير مصدق شده آخريک تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره يک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچله ملذكور و
همچنیک در صورت نداشتک رزومه و يا جهت به روز رسانی رزومه در كمیته فنی بازرگانی ايک شركت  ،نسبت به ارسال مدارک به آدرس كمیسیون مناقصات شركت پااليش نفت آبادان – صندوق پستی  111اقدام نماينلد .الزم بلذكر
است از مناقصه گرانی كه در ارزيابی كیفی تائید شوند از طريق سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بدمل خواهد آمد.
 مناقصه گرانی كه در ارزيابی كیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بايست تصوير تضمیک شركت در مناقصه را در پاكت الف سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد بارگذاری كرده و اصل آن را در يک پاكت سربسلتهتا قبل از زمان گشايش پیشنهادها به دبیر خانه كمیسیون مناقصات واقع در دفتر مركزی شركت پااليش نفت آبادان تسلیم نمايند.
 اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد :آبادان -حاشیه اروند رود -جنب دروازه اصلی پااليشگاه -امور پیمانهای شركت پااليش نفت آبادانتلفک  061-53183338و شماره نمابر 061-53264476 :
رديف

شماره مناقصه در دستگاه
مناقصه گزار

شماره مناقصه در سامانه ستاد

1

00/108

2001092179000231

(به روش مسباره بالسینگ و رنگ
آمیزی مخزن  303واقع درN.T.A

مناقصه به ريال

الف -مهلت دريافت اسناد ارزيابی كیفی از سامانه

مربوط به اجرای عملیات زنگ زدايی

مناقصه عمومی يک
مرحله ای شماره

موضوع

محل اجرا

مدت

مبلغ برآورد پايه به ريال

مبلغ تضمین شركت در

برنامه زمان بندی مراحل مناقصه

آبادان

3ماه و
7روز

900ر571ر352ر17

000ر000ر868

ستاد از تاريخ  1401/6/5لغايت 1401/6/15
ب-آخريک مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزيابی
كیفی توسط مناقصه گران :مورخ 1401/6/30

رديف

شماره مناقصه در دستگاه
مناقصه گزار

شماره مناقصه در سامانه ستاد

مناقصه عمومی
2

شماره

2001092179000232

00/103

الف -مهلت دريافت اسناد ارزيابی كیفی از سامانه ستاد

تدمیرات اساسی مخزن
414 B

آبادان

180روز

240ر293ر663ر46

000ر000ر334ر2

از تاريخ  1401/6/5لغايت 1401/6/15
ب-آخريک مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزيابی كیفی
توسط مناقصه گران :مورخ 1401/6/30
الف -مهلت دريافت اسناد ارزيابی كیفی از سامانه ستاد

مناقصه عمومی يک
3

موضوع

مناقصه به ريال

ارائه خدمات مورد نیاز

01/42

مرحله ای شماره

محل اجرا

مدت

مبلغ برآورد پايه به ريال

مبلغ تضمین شركت در

برنامه زمان بندی مراحل مناقصه

2000092179000602

تدمیرات اساسی ديگ بخار
 54نیروگاه شماره 2

آبادان

95روز

169ر882ر201ر65

000ر000ر261ر3

از تاريخ  1401/6/5لغايت 1401/6/15
ب-آخريک مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزيابی كیفی
توسط مناقصه گران :مورخ 1401/6/30

روابط عمومی شركت پااليش نفت آبادان

