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  اجزای خدهات درهاًی بیوِ تکویلی کارکٌاى پیواًکاری ٍ قزارداد هستقین شزکت پاالیش ًفت شیزاس : مًضًع مىاقصه _1

 ، 71365-1445صررٌدٍپ پسررتی  اصررفْاى _جررادُ شرریزاس  22کیلررَهتز  _شرریزاس :  بررِ ًنرراًی)شررزکت پرراالیش ًفررت شرریزاس : گههص زمىاقصههه  -2
 (73419-91475کدپستی 

 بِ صَرت ضواًتٌاهِ هعتبز باًکی ٍ یرا ٍاریرش ٍجرِ برِ  سراك براًکی شرزکت       ریال   1ر274ر400ر000/-هبلغ بِ  تضميه شسمت دز مىاقصه: -3
  ) پس  ش تایيد  زشیابی ميفی ي هىگام  ز ئه پيشىهاد مالی ( .م دریافت پاکت هالی اخذ خَاّد شدکِ در ٌّگا شیزاسپاالیش ًفت 

   هی باشد. آگْی پس اس اًتناریک ّفتِ  هدت داکثز بِ  :ثبت واممهلت  -4
 .گسدید پيشىهاد ت ي تازیخ گشایش پامت هاي مالی دز  سىاد مىاقصه ذمس خً هد مد زك  زشیابی، مهلت  زسال -5

یهل  در قالب  در هدت سهاى پذیزُ ًَیسی جْت شزکت در هٌاقصِکِ در ایي سهیٌِ فعالیت دارًد دعَت بِ عول هی آید  ًوایٌدگی ّای بیوِاس کلیِ 

 شرایاى ککرز   .اعرمم آهرادگی ًوایٌرد    ٍ با تَجِ بِ شرزای  سیرز   )mdkala@sorc.ir( یا ایویلٍ ( 071-38215630) دٍرًگاراس طزیق  ٍ وامه زسمی

 باشد.باشد پذیزفتِ شدى اعمم آهادگی هٌَط بِ ارسال هستٌدات ارسیابی کیفی هیهی

 لف : د ز  بًدن سابقه خدمات بيمه تنميلی دزمان با سایس  زگان ها ي ساشمان ها با  ز ئه مستىد ت قس زد دي ي حسه 

 سال گرشته (  5سابقه ماز ) 

 s.o.sب : د ز  بًدن تً وگسي مالی جهت پسد خت هصیىه هاي دزمان مستقل  ش 

 ج : د ز  بًدن تً وگسي مالی سطح یل ي دي  .       

سال گذشته که به صورت  5صورت حضور نمایندگی و یا سزپزستی ، می بایست مستندات قزاردادی و حسن سابقه مزتبط در  در -6
 د . ومستقیم ) با نمایندگی یا سزپزستی ( منعقد گزدیده است ارائه ش

 گسدد: یهمی بایست تًسط شسمتها  ز  شیسمد زك  زشیابی   -

فزم ارسیابی کیفی تکویل شدُ

 

 جْت دریافت فزم ّای ارسیابی ٍ آگْی هٌاقصِ   www.sorc.ir شیزاسسایت شزکت پاالیش ًفت 
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