13

سال چهاردهم یکشنبه 22مرداد 1396شماره3703

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي خبر داد؛

معاون وزير نفت با اشاره به تعيين فرصتي شش ماهه بين ايران و توتال فرانسه
براي نهايي كردن گفتوگوهاي ساخت طرحهاي جديد پتروشيمي در ايران،
اعالم كرد :با توافق انجامشده ،فرانسويها قرار است براي نخستينبار گريدهاي
خاص پلياتيلني در ايران توليد كنند.
مرضيه شاهدائي درباره آخرين وضعيت مذاكرات با شركت توتال فرانسه براي
سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي ايران گفت :مذاكرات با توتال طوالني شده
و علت زمانبر شدن گفتوگوها بيشتر اين است كه آنها ميخواهند از خوراك
اتان ،محصوالتي همچون اتيلن و پلياتيلن توليد كنند.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اعالم اينكه در مذاكرات به توتال
اعالم شده به دنبال توليد گريدهاي تكراري پلياتيلن كه پيشتر در ايران توليد و
عرضه شده ،نيستيم ،تصريح كرد :هدف از سرمايهگذاري شركتهاي خارجي به
ويژه توتال در صنعت پتروشيمي ايران توليد گريدهاي خاص محصوالت پليمري
است.اين عضو هيات مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه با توافق
انجام شده با توتال ،اين شركت فرانسوي با ارائه اليسنس و دانش فني جديدي
به دنبال توليد گريدهاي خاص محصوالت پليمري در ايران بوده كه تاكنون

همراهيهايشان در چهار سال گذشته
تشكر كردم و اينكه نمايندگان براي انجام
امور كشور از بنده و همكارانم توقع دارند،
پشتگرمي محسوب ميشود.
وزير پيشــنهادي نفــت در دولت
دوازدهم همچنين با بيان اينكه افزايش
ضريب بازيافت نفت ،اولويت وزارت نفت
خواهد بود ،گفت :تمام ميادين مشترك
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اداره اطالعــات انرژي آمريكا اخيرا
اعالم كرده بــود ذخاير نفت در هفته
منتهي به 4آگوست 6/5،ميليون بشكه
كاهش يافته و به  1/15ميليارد بشكه
رسيده است.
آژانس بينالمللي انرژي در گزارشي
كه روز جمعه منتشر شد ،اعالم كرد:
توليد اوپك در ژوييه  ۲۳۰هزار بشكه
در روز افزايش يافته و به  32/84ميليون
بشكه در روز رسيده كه ركورد جديدي
در سال  ۲۰۱۷محسوب ميشود .اين
آژانــس در گزارش خــود اعالم كرد:
ميزان پايبندي اوپك به توافق كاهش
توليد در ژوييه مجددا كاهش يافت و
به  ۷۵درصد در مقايسه با  ۷۷درصد
در ژوئن رسيد .ميزان پايبندي در ميان
كشــورهاي غيراوپك در ماه ميالدي
گذشــته  ۶۷درصد بود .مجموعا ۲۲
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كشــور حدود  ۴۷۰هزار بشكه در روز
بيشتر از ميزان تعهدشان نفت توليد
ميكنند.
آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني
خود از ميزان رشــد تقاضا براي نفت
در سال  ۲۰۱۷را بازنگري و اعالم كرد
انتظار دارد تقاضا به ميزان  1/5ميليون
بشــكه در روز افزايــش يافته و 97/6
ميليون بشكه در روز صعود كند.
به گفته تايلر ريچي ،يكي از دبيران
سون ريپورتس ،نگرانيها نسبت به باال
ماندن توليد اوپك و كاهش پايبندي
اعضاي اين ســازمان به توافق كاهش
توليد كه قرار اســت تا پايان سه ماهه
اول سال  ۲۰۱۸اجرا شود ،مانع صعود
قيمتنفتوستتگزاساينترمدييتبه
باالي  ۵۰دالر در كوتاهمدت ميشود اما
در بلندمدت روند رشد بدون وقفه توليد
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فراخوان ارزیابی و مناقصه
شماره مجوز1396.2156 :

این سازمان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات انجام موضوع ذیل را
از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
الف) موضوع پروژه :ارائه خدمات شــهری سایتهای پنجگانه منطقه ویژه
اقتصادیپتروشیمی
ب) مبلغ برآورد پایه :در حدود  50/700/000/000ریال (پنجاه میلیارد و
هفتصد میلیون ریال)
ج) مدت انجام کار12 :ماه
د) محل اجرای کار :اســتان خوزســتان ،بندر امام خمینی (ره) ،منطقه ویژه
اقتصادیپتروشیمی
ه) مبلغ خرید اسناد ارزیابی و مناقصه :پانصد هزار ریال (به حساب شماره
 910170000002174662213006بانک ملی به نام ســازمان منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی با شناسه پرداخت )391000027
و) مبلغ تضمین 2/214/000/000 :ریال (تضامین مورد قبول یکی از تضامین
معتبر در آئیننامه تضمین معامالت دولتی میباشد).
ز) معیارهای ارزیابی کیفی:
 -1داشتن تجربه
 -2حسن سابقه در انجام خدمات مشابه
 -3داشتن توانایی مالی
 -4داشتن توان فنی و برنامهریزی
 -5داشتن توان تجهیزاتی
ح) حداقل شرایط پیمانکاران:
 -1داشتن شخصیت حقوقی ،کد اقتصادی و شناسه ملی
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نفتي در چهار ســال آينده ساماندهي
ميشوند.
وزير پيشــنهادي نفــت در دولت
دوازدهم تصريح كرد :يكي از اولويتهاي
مهم وزارت نفت در چهار ســال آينده،
ساماندهي تمام ميادين مشترك است.
البته بنده نگفتم كه كار توســعه همه
ميادين ،تمام ميشود بلكه اظهار كردم
گزارش 2

آمريكا همچنان مانعي براي بازار نفت
خواهد بود زيرا اين ميزان رشد توليد در
سال  ۲۰۱۷پيشبيني نشده بود.
بر اســاس گــزارش پايگاه خبري
ماركــت واچ ،جــدا از عرضه و تقاضا،
سرمايهگذاران به دقت تحوالت مربوط
به تنش در ميان آمريكا و كرهشمالي
را دنبــال ميكننــد .در حال حاضر
جنگ لفظي ميان دو كشــور به اقدام
عملي تبديل نشــده اما اين وضعيت
هر روز وخامت بيشتري پيدا ميكند.
به گفته ريك اسپونر ،تحليلگر شركت
«سيامســي ماركتس» ،جديدترين
تهديدات نسبت به كره شمالي سرانجام
به نقطهاي رسيده كه بازار ناچار شده
واكنش نشان دهد .بازار سهام آمريكا
هفته را در سطح پايينتري به پايين
برد و طال كه اغلــب بهعنوان دارايي
مطمئن مالحظه ميشود ،هفته را با
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نوبت اول

 -2داشتن صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1394
 -3داشتن صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی
ط) محل فروش و تحویل اسناد :متقاضیان میبایست با در دست داشتن
اصل مدارک ردیفهای 2و 3بند «ح» ،جهت دریافت اسناد به آدرس بندر امام
خمینی (ره) ،منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ،سایت یک ،میدان آزادی ساختمان
نخل زرین ،دفاتر مدیریت مهندسی ،امور پیمانها (تلفن)061-52110183 :
مراجعه فرمایند.
ی) مهلت فروش اسناد ارزیابی و مناقصه :در ساعتهای اداری از تاریخ
 96/5/24لغایت  96/5/31میباشد.
ک) زمان تحویل مدارک ارزیابی و مناقصه :از ســاعت  8صبح لغایت 16
روز سهشنبه مورخ 96/6/14
ل) مهلت انصراف پیشنهادات :از ساعت  8صبح لغایت  16روز چهارشنبه
مورخ  96/6/15میباشد.
م) مدت اعتبار پیشنهادات :شش ماه از تاریخ تحویل پاکات میباشد.
الزم به توضیح اســت که این سازمان پس از ارزیابی ،پاکات پیشنهاد قیمت
مناقصهگرانــی را که صالحیت آنها مورد تایید کمیتــه فنی بازرگانی قرار
گرفته است ،در ساعت  14:30عصر روز سهشنبه مورخ  96/6/21گشایش
مینماید.
اطالعات تکمیلی مناقصه فوق از طریق وبسایت «پایگاه ملی اطالعرسانی مناقصات
کشــور» بــه آدرس http://iets. mporg. irو http://www. petzone. irقابــل
دسترسیمیباشد.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
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بهعنــوان وزير پيشــنهادي نفت در
دولت دوازدهم گفت :بايد اشاره كنم
كه اصرار داشــتم در دولت دوازدهم
شخص ديگري عهدهدار سمت وزارت
نفت باشد .براي بنده همين قدر كافي
است كه صدايم براي كمك به توسعه
شنيده شود تا كمك كنم.
بيژن نامدار زنگنه در حاشيه نشست
فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي
در جمع خبرنــگاران گفت :نكته قابل
توجه در جلسه فراكسيون اميد ،مطالبه
تعداد قابل توجهي از نمايندگان عضو
اين فراكسيون مبني بر اين بود كه در
عقد قراردادهاي نفتي بايد تسريع شود،
همچنين نمايندگان اظهار داشتند كه
موضوع جذب سرمايهگذاري خارجي
را در صنعــت نفت كشــور پيگيري
ميكنند.
وي افزود :با توجه به نظر نمايندگان
فراكسيوناميدبايدتوسعهصنعتنفتبا
استفاده از سرمايهگذاري خارجي شتاب
گيرد و نمايندگان تاكيد داشــتند كه
نسبت به اين موضوع بيتفاوت نيستند.
زنگنه در نشســت فراكسيون اميد
مجلس ادامــه داد :درخصوص تقويت
مديريت نيروي انساني در وزارت نفت و
همچنين به كارگيري زنان و جامعه اهل
سنت كشور نيز نمايندگان نظرات خود
را بيان كردند و بنده نيز نظراتم را گفتم
و از تمــام نمايندگان مجلس به جهت

افزايش دكلهاي حفاري نفت آمريكا با وجود قيمتهاي پايين
آمار هفتگي كه روز جمعه از سوي
گروهصنعتيبيكرهيوزمنتشرشدنشان
داد شمار دكلهاي حفاري نفت آمريكا
در هفته گذشته سه حلقه افزايش يافته
و به ۷۶۸حلقه رسيده است .اين افزايش
اندك پس از كاهش شمار دكلها در
هفته پيش از آن حاصل شد.
اگرچــه افزايش شــمار دكلهاي
حفاري نفت آمريكا بــا وجود پايين
ماندن قيمتها ادامه يافته است اما با
روند آهستهتري رشد ميكند.
به گفته جيمز ويليامز ،اقتصاددان
انــرژي در شــركت WTRG
اكونوميكس ،رشد شــمار دكلهاي
حفاري تثبيت شده و در بهترين حالت
رشد ماليمي در ادامه سالجاري خواهد
داشت كه به معناي رشد آهستهتر توليد
آمريكاست.

پلياتيلن و محصوالت پليمري هر يك با ظرفيت توليد ساالنه ۵۰۰هزار تن توافق
كرده ضمن آنكه ظرفيت واحد اتان كراكر هم حدود يك تا  1/2ميليون تن در
سال برآورد ميشود.گفتني است سرجي لورك ،معاون مدير نفت و پتروشيمي
و ژان ژاك موسكوني ،معاون ارشد توتال در بخش پااليشگاهي توتال فرانسه
هفته گذشته به تهران آمده و با مرضيه شاهدائي ،مديرعامل شركت ملي صنايع
پتروشيمي و جمعي از مديران صنعت پتروشيمي دور جديد گفتوگوها براي
نهايي كردن قرارداد ساخت يك مجتمع پتروشيمي را انجام دادند.

دستور احمدينژاد پاي قرارداد

CH2=CH2

گروه انرژی -وزير پيشــنهادي
دولــت دوازدهم روز گذشــته ضمن
تشريح برنامههاي خود براي نمايندگان
اصالحطلب مجلس حرفهاي مهمي
درخصوص مافياي دكل زد.
بيژن نامدارزنگنه با اشاره به پرونده
دكلهاي نفتي در دولتهاي نهم و دهم
گفت :قرارداد  ۳۰دكل شامل  ۲۰دكل
خشكي و  ۱۰دكل دريايي در يك شب
با ترك تشريفات مناقصه منعقد شد كه
پرونده مفصلي درباره اين دكلها تشكيل
شده است تا خسارت و ميزان ضرر و زيان
اين پرونده مشخص شود.
توگو
عضوكابينهدولتيازدهمدرگف 
با خانه ملت با بيان اينكه دكل گمشده
يك پرونده جداگانه دارد ،افزود :انعقاد
قرارداد تمام اين دكلها توسط يك فرد
انجام شده است كه اين فرد سه كار انجام
داده است؛ نخست اينكه يك ميليارد دالر
قرارداد خريد لوله از خارج از كشور منعقد
كرده ،دوم اينكه ۳۰دكل نفتي خريداري
كرده و سوم پرونده دكل نفتي گمشده
را منعقد كرده است كه در هر سه اقدام
تخلف رخ داده است.
وزير نفت دولت يازدهم و پيشنهادي
كابينه دوازدهم با بيان اينكه اين فرد با
سفارش احمدينژاد برخي اقدامات را
انجام داده كه سوابق آن موجود است،
تصريح كرد :دفتر احمدينژاد به صورت
مكتوب دســتور داده كه اين اقدامات
توسط اين فرد انجام شود.
 تاكيد بر لزوم انعقاد قراردادهاي
خارجي
همچنيــن بيــژن نامدارزنگنه در
نشست فراكسيون اميد مجلس شوراي
اســامي درخصوص برنامههاي خود

يك قدم تا توسعه ميدان نفتي چنگوله

زنگنه جزييات خرید  ۳۰دكل نفتي در دولت دهم را تشريح كرد؛
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نخست

فرصت  6ماهه توتال براي نهاييكردن مذاكرات

توليد نشده است ،افزود :هماكنون مذاكرات با توتال در مراحل نهايي قرار دارد
و به زودي وارد فاز بررسي اقتصادي و فني خواهيم شد.
به گزارش انجمن صنفي پتروشيمي ،شاهدائي با اشاره به تعيين فرصتي شش
ماهه بين ايران و توتال فرانسه براي نهايي كردن مذاكرات تاكيد كرد :پيشبيني
ميشود مجتمعهاي جديد پتروشيمي مورد مذاكره با اين شركت فرانسوي در
صورت توافق در منطقه كنگان احداث شود.
معاون وزير نفت با اشاره به امضاي قرارداد توسعه فاز  ۱۱پارس جنوبي با توتال
فرانسه خاطرنشان كرد :با توجه به اينكه بخشي از توسعه فاز  ۱۱پارسجنوبي
در منطقه كنگان بوده ،اين احتمال وجود دارد كه واحدهاي پتروشيمي هم در
اين منطقه احداث شود اما هنوز به جمعبندي نهايي نرسيدهايم.
براساس آخرين دور از گفتوگوها ،دو طرف روي ساخت مجتمع پتروشيمي
در مجموع با ظرفيت توليد ساالنه حدود دو ميليون و  ۲۰۰هزار تن محصول
پتروشيمي و پليمري به توافق دست يافتهاند.بر اين اساس شركت ملي صنايع
پتروشيمي و توتال فرانسه روي ساخت دو مجتمع توليد يك گريد ويژه و خاص
پلياتيلن و يك مجتمع اتان كراكر با هدف تبديل اتان به اتيلن توافق كرده و
پيشبيني ميشــود در صورت توافق توتال فرانسه بين  1/5تا  ۲ميليارد دالر
سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي ايران انجام دهد.
مطابق گفتوگوهاي انجام شــده ،دو طرف روي ساخت دو مجتمع توليد

خبر

در همه ميادين برنامههاي توســعهاي
شروع ميشود و اينگونه نخواهد بود كه

شركتمليپخشفرآوردههاينفتيایران
منطقهاروميه

رسيدگي به ميادين بدون سامان بماند.
نكته ديگر اينكه بايد از سوختن گازهاي
همراه نفت جلوگيري شود.
زنگنه گفت :راهاندازي بندر نفتي
در درياي عمان ،گازرساني روستايي
و تكميل شــبكه گاز كشور ،به اتمام
رساندن كار پارسجنوبي در فاز تخليه
طبيعي و توجه به بحث بهبود ساختار
مديريتي و نيروي انساني و رسيدگي
به موضــوع پرســنل وزارت نفت و
اشــتغالزايي نيز از ديگــر برنامههاي
مدنظــر وزارت نفت در چهار ســال
آينده است كه البته انجام اين مهم در
ذيل اقتصاد مقاومتي است كه بايد با
همدلي و همكاري تمام قوا و سازمانها
تحــت هدايت مقام معظم رهبري به
توسعه كشور دست يابيم.
در همين حال با توجه به اينكه وزارت
نفت يكي از وزارتخانههايي بود كه در
دوران پسابرجام عملكرد خوبي داشت
و بهويژه با افزايش سهم توليد ايران در
اوپــك و در اختيار گرفتن مجدد بازار
از دســت رفته ايران در دولت روحاني
و همچنين ترغيــب و ايجاد تمايل در
ســرمايهگذاران بــزرگ خارجي براي
انعقاد قرارداد با كشــورمان موفق شد
كارنامه قابل قبولــي ارائه كند ،انتظار
ميرود زنگنه يكي از وزرايي باشــد كه
با درصد راي بااليي راهي اين وزارتخانه
خواهد شد.

شركت ملي نفت ايران و شــركت نروژي  ۲۶ ،DNOآبانماه سال
 ۱۳۹۵يادداشت تفاهمي ( )MOUامضا كردند كه بر مبناي آن ،مطالعه
ميدان نفتي چنگوله در دستور كار اين شركت نروژي قرار گرفت .اكنون
بعد از گذشت حدود  ۹ماه ،اين شركت نروژي نتايج طرح مطالعاتي اين
ميدان را به شركت ملي نفت ايران ارائه كرد.
به گزارش وزارت نفت ،ميدان چنگوله از ميادين مشترك نفتي است
كه قرابت زيادي با ميدان آذر دارد و تاكنون با محوريت مطالعه اين ميدان،
سه تفاهمنامه بين شركت ملي نفت ايران و شركت گاز پرومنفت روسيه،
شــركت ملي نفت تايلند ( )PTTEPو شركت دياناو ( )DNOنروژ
امضا شده است و از بين اين سه تفاهمنامه شركت نروژي  DNOامروز
نتايج طرح مطالعاتي خود را ارائه كرد.يرون رگتين ،مدير عمليات شركت
 DNOدر نشست مشتركي كه صبح روز گذشته ميان نمايندگان اين
شركت و شركت ملي نفت ايران برگزار شد پس از ارائه طرح جامع توسعه
ميدان چنگوله گفت پس از امضاي تفاهمنامه مطالعاتي ميدان چنگوله
با شركت ملي نفت ايران در نوامبر سال  ،۲۰۱۶گروه منسجمي تشكيل
داديــم و با بهرهمندي از تجربيات و توانمنديهاي خود ،تالش كردهايم
طرحي جذاب و نوآورانه براي توسعه اين ميدان نفتي ارائه دهيم.
علي عباسي لركي ،مجري طرح توسعه ميدان نفتي چنگوله پيش از اين
اعالم كرده بود عملياتي شدن اين ميدان در دو فاز تعريف شده است.

معاون وزير نفت:

بنزينهاي وارداتي استاندارد است
معاون وزير نفت با بيان اينكه ميزان توليد بنزين يورو  ۴به روزانه ۲۷
ميليون ليتر رسيده است ،گفت :همه محمولههاي بنزين وارداتي كشور،
استاندارد است و در صورت غيراستاندارد بودن ،از گمرك ترخيص نشده
و اجازه ورود به كشور داده نميشود.عباس كاظمي درباره ادعاي عرضه
بنزين غيراســتاندارد وارداتي در برخي شــهرها ،بيان داشت :در هشت
كالنشهر كشور ،بنزين يورو  ۴و پاك عرضه ميشود كه البته در برخي
شهرها مانند شيراز و مشهد ،بخشي از نياز سوخت با بنزين يورو ۴و بخشي
نيز توسط بنزين معمولي تامين ميشود.مديرعامل شركت ملي پااليش
و پخش فرآوردههاي نفتي افزود :البته بنزين معمولي كه توزيع ميشود،
غيراستاندارد نيست و از همه استانداردهاي الزم برخوردار است.
وي درباره ميزان توليد بنزين كشور گفت :اكنون ميانگين توليد روزانه
بنزين كشــور به  ۶۷ميليون ليتر رسيده كه  ۲۷ميليون ليتر آن بنزين
يورو ۴است.كاظمي افزود :ميانگين مصرف روزانه بنزين در سال جاري
 ۷۹ميليون ليتر بوده اما در روزهاي اخير به علت سفرهاي تابستاني به
 ۸۴ميليون ليتر افزايش يافته است.
چندي پيش برخي رسانههاي منتقد دولت ادعاي توزيع بنزين وارداتي
غيراستاندارد را در يك كالنشهر مطرح كرده بودند.
ايران ،بخشــي از نياز به بنزين را از محل واردات ،تامين ميكند اما
با برنامهريزيهاي انجام شــده پس از راهاندازي كامل پااليشگاه ستاره
خليجفارس ،نهتنهــا واردات بنزين متوقف خواهد شــد بلكه ايران به
صادركننده بنزين نيز تبديل ميشود.
چندي پيش ،فاز نخست اين پااليشگاه به بهرهبرداري رسيده و توليد
بنزين از آن آغاز شده است.

آگهي مناقصه عمومي يكمرحلهاي تهیه ،طبخ و توزیع غذای گرم
کارکنان عملیاتی انبار نفت ارومیه و سوختگیری هواپیمایی ارومیه
(با کد فراخوان  1/494/462و شماره مجوز وزارت نفت )1396/2181
نوبت اول

مناقصهگزار:شركتمليپخشفرآوردههاينفتيايران-منطقهاروميه
موضوعوشرحمختصر:تهیه،طبخوتوزیع(سرو)غذایگرمکارکنانعملیاتیانبارنفتمرکزیومرکزسوختگیریهواپیمایی
ارومیه ،در آشپزخانه انبار نفت ارومیه ،در روزهای اداری (شنبه الی چهارشنبه ) حدود 65پرس ،در روزهای پنج شنبه ،جمعه و
س و در ماه مبارک رمضان (سحری) 7پرس و (افطار) 7پرس ،مطابق شرایط اعالم شده در اسناد
تعطیل رسمی حدود 45پر 
مناقصه.
شرایطمتقاضیانشرکتدرمناقصهومدارکالزم:شرکتهایخدماتیباصالحیتودارایکدشماره( 3امورآشپزخانهو
رستوران)/.ارائهتصویرگواهيصالحيتودارایاعتبارزمانیمرتبطباموضوعمناقصهازادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستان/
ارائه تصاویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت ،آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ،کد اقتصادی و شناسه
ملی /ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی مرتبط از اداره کل تعاون ،کار و امور اجتماعی استان/ ،ارائه رضایتنامه از شركت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي -منطقه ارومیه برای شرکتهای پیمانکاری که طی سالهای گذشته با این شرکت قرارداد داشتهاند.
کلیه مستندات ارائه شده باید اصل یا کپی برابر اصل و ممهور به مهر مراجع ذیصالح باشند (مدارک درخواستی
باید در پاکت << ب >> قرار گیرند).
اسنادمناقصه:شرایطاختصاصی/نمونهقراردادوپیوستهایآن/شرحکار/الزامات/HSEفرمهایمبارزهباقانونپولشویی/
فرماطالعاتشرکتهایحاضردرمناقصه/فرماعالمآمادگیدرمناقصه/دستورالعملتعییندامنهقیمتهایمتناسبپیشنهادی
در مناقصات یک مرحلهای و دو مرحلهای صنعت نفت.
مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه :حداکثر پنج( )5روز پس از تاريخ انتشارآگهي نوبت اول در روزنامه ،اسناد از سایتهای
 http://iets.mporg.irو http://monaghese.niopdc.irقابل برداشت ميباشند.
مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه :تحویل پاكت تضمين(الف)،پاكت اسناد و مدارک(ب) و پاکت آناليز پیشنهاد قیمت (ج)،
به صورت الك و مهر شده ،در یک پاكت یا لفاف الك و مهر شده حداكثر ظرف مدت ده( )10روز پس از آخرین تاریخ مهلت
دریافت اسناد ،به آدرس اروميه :خيابان كاشاني ،روبهروي سازمان اقتصاد و دارايي ،شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه
اروميه ،طبقه اول ،دبيرخانه منطقه اروميه ،کد پستی.57156-63373
نــوع و مبلغ تضمين شــركت در مناقصه :يكــي از تضامين معتبــر در آييننامه تضمين معامالت دولتي به شــماره
/122402ت 50659/مورخ  1394/09/22مورد تصويب هيات محترم وزيران يا ضمانتنامه بانکی(از بانکهای معتبر به جز
پست بانک با تاریخ اعتبار سه ماهه) یا واریز نقدي مبلغ تضمین به میزان(120,895,000یکصدو بیست میلیون و هشتصد و نود و
پنج هزار) ریال به حساب شماره 4120020900008با شناسه 14200000017بانك ملي شعبه شركت نفت به نام شركت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي منطقه اروميه (تحویل فیش بانکی به امور مالی و دریافت رسید وجه و قرار دادن در پاکت الف)
جلسهتوجیهی:جلسهتوضیحوتشریحاسناد،براساسبرنامهزمانبندیاعالمشدهدراسنادمناقصهدراتاقجلساتستادمنطقه
ارومیهتشکیلمیشود.
شــرايط مناقصه :مدت زمان اجراي قرارداد یکســال شمسي ميباشــد /.روش ارزيابي مالی پيشنهادات :مناسبترین
پیشنهاد براساس قیمتهای ارائه شده از سوی مناقصهگران واجد شرایط /براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن منطقه
 044-33475924-27داخلی ،110دبير كميسيون مناقصات تماس حاصل فرماييد/.جلسه توجیهی مطابق برنامه زمانبندی ارائه
شده در اسناد مناقصه تشکیل میشود /.تعداد پيشنهادهای واصل براي گشایش پاكتهای مناقصه و انتخاب پيمانكار واجد شرایط
حداقل()3پيشنهادميباشد.
مهلتاعتبارپیشنهادها)3(:سهماهازتاریخگشایشپاکتپیشنهادهایمالیمناقصهگرانمیباشد.
زمانجلسهگشایشپاکتهایالف،بوجمناقصهگران:راسساعت 10صبحیکروزپسازآخرینمهلتتحویلاسناد
مناقصه ،در محل اتاق جلسات ستاد منطقه ارومیه واقع در خيابان كاشاني ،روبهروي سازمان اقتصاد و دارايي ،شركت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه اروميه خواهد بود .از مناقصهگران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی
(پاکتهای«ج») ،با ارائه معرفينامه رسمی دارای مهر ،امضاء مجاز و تعهدآور دعوت میشود.
تاریخ انتشارنوبت اول1396/05/22:
تاریخ انتشارنوبت دوم1396/05/25:

روابطعموميشركتمليپخشفرآوردههاينفتيمنطقهاروميه

