َٕبت ألَٕ /بت دٔو
شركت َفت خسر

(ضٓايي خاص)

آگٓي شُاضايي پيًاَكار (دٔ يرحهّاي)
يٕضٕع :عًهيات پشتيباَي ٔ تعًيرات َروافساري/ضختافساري ضيطتىْاي كُترل  ٔ PLCاتٕياضيٌٕ صُعتي َأگاٌ،
شايم ضكٕي َيًّ شُأر ايراٌ اييركبير  ،شُأرْاي كاضپيٍ  ٔ 3 ٔ 2 ٔ 1اضکهّ پشتيباَي َکا
شركت َفت خسر در َظر دارد شركتْاي داراي صالحيت ٔ تٕاًَُذ رادر زييُّ فٕق شُاضايي ًَايذ تّ ايٍ يُظٕر شركت

ْاي

ٔاجذ صالحيت يذارن ٔ يطتُذات خٕد را تّ شرح ريم تّ يذيريت يُٓذضي ٔ ضاختًاٌ شركت َفت خسر ٔالغ در تٓراٌ -خياتاٌ
خانذ اضاليثٕني -خياتاٌ پُجى  -پالن  20تحٕيم دُْذ  .زياٌ تحٕيم يذارن از تاريخ اَتشار آگٓي َٕبت دٔو (كّ ضّ رٔز پص
از اَتشار َٕبت أل خٕاْذ بٕد) بّ يذت  7رٔز كاري ييباشذ.
انف) يذارك يٕرد َياز:
.1

كپي اضاضُايّ شركت.

.2

كپي آخريٍ تغييرات ثثتي شركت ٔ اشخاص صاحة ايضاء يُتشرِ در رٔزَايّ رضًي.

.3

كپي آگٓي تاضيص.

.4

ارايّ يذارن يرتثظ تا تجرتّ ٔ ضاتمّ شركت در زييُّ يٕرد َظر در  5ضال اخير تّ ًْراِ ًََّٕ لراردادْا.

.5

رزٔيّ افراد كهيذي شركت.

.6

ارايّ حطٍ ضاتمّ از كارفرياياٌ لةني.

.7

ارايّ يذارن يرتٕط تّ تٕاٌ تجٓيساتي.

.8

ارايّ يذارن يرتٕط تّ تٕاٌ فُي ٔ ترَايّ ريسي.

.9

ارايّ صٕرتْاي ياني حطاترضي شذِ يُتٓي تّ ضال.1395

.10

ارايّ گٕاْيَايّ يؼتثر تاييذ صالحيت ايًُي يغاتك تا آييٍ َايّ ايًُي ايٕر پيًاَكاراٌ يصٕب .1388/12/03

.11

ارايّ گٕاْي صالحيت يؼتثر در زييٌِ كاري از يراجغ ريصالح (از ٔزارت كار ،ضازياٌ ترَايّ ٔ تٕدجّ ٔ)...

ب) يحم اجراي كار:
شكٕي حفاري َيًّ شُأر ايراٌ اييركثير  ،شُأرْاي كاضپيٍ  3 ٔ 2 ٔ1در درياي خسر ٔ اضکهّ پشيثاَي َکا.
ج) خالصّ يٕضٕع:
 .1تازرضي دٔرِ اي ٔ اَجاو تؼًيرات اضغراري ضيطتىْاي كُترل ضكٕي حفاري َيًّشُأرايراٌاييركثير  ،شُأرْاي كاضپيٍ 3ٔ2ٔ1
ٔاضکهّ پشتيثاَي َکا ،ايٍ ضيطتىْا از عريك شثكّْاي اتٕياضيٌٕ صُؼتي يرتثظ ٔ لاتم كُترل ْطتُذ.
 .2ػيةياتي ٔ رفغ ػية ،تحهيم خراتي ٔ اَجاو ػًهياتْاي ترٔزرضاَي إَاع ْ PLCا در صٕرت نسٔو.
 .3ايكاٌ تٓيّ لغؼات يذكي الزو.
 .4اَجاو تًايي انسايات ايُيتي فأا .
َ .5كتّ يٓى :1ضيطتىْاي كُترل ضكٕ ٔ شُأرْا داراي تُٕػي از  PLCرا دارا ييتاشذ.
َ .6كتّ يٓى  :2تًايي شركت ْا تايذ يجٕز حراضت شركت يهي َفت را داشتّ تاشُذ ٔ يا لثم از اَؼماد لرا

رداد يتعْذ تّ دريافت آٌ

ييتاشُذ.

اَتشار آگٓي يسبٕر تُٓا براي شُاضايي پيًاَكاراٌ ٔ شركتْاي ٔاجذ شرايط بٕدِ ٔبّ ْيچ عُٕاٌ شرٔع رَٔذ برگساري
يُاقصّ ٔ تٓيّ فٓرضت بهُذ يُاقصّگراٌ يحطٕب ًَيگردد ٔ ارايّ يذارك از ضٕي شركتْا ْيچگَّٕ حقي را براي شركتٓا
ايجاد َخٕاْذ كرد.
در صٕرت َياز بّ اطالعات بيشتر با شًارِ تهفٍ 88555880تًاش حاصم فرياييذ.

رٔابط عًٕيي شركت َفت خسر

