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  ،سالم با
خط لوله و کانکشن هاي ع عبور از موانعملیات در نظر دارد  مهندسی و توسعه نفتدر راستاي قرارداد اصلی با شرکت پترو شر کت دانیال     . 1

ن بازدید از محل پروژه به مناقصه بگذارد. لذا از شما دعوت می شود تا ضم 2گوره / جاسک ـ گستره  نچیا 42احداث خط لوله پروژه در  را
  و مطالعه اسناد مناقصه، قیمت پیشنهادي خود را طبق جدول پیوست و شرایط زیر ارائه نمائید.

شهید قع در خیابان به شرکت دانیال پترو وا 05/07/99   مورخ  شنبه روز از نامه معرفی و دعوتنامه این داشتن دست در با . 2
 را مناقصه داركم و اسناد از نسخه یک و مراجعهدبیر کمیسیون معامالت ، 39بهشتی، خیابان صابونچی(مهناز)، کوچه پنجم، پالك 

 شماره فاکس ویا ایمیل شما ارسال میگردد.ه ویا ب نمایید دریافت

یال در وجه ر )یک میلیارد( 1،000،000،000 یا چک، شرکت در مناقصه به مبلغضمانت نامه بانکی  بایست می دهنده پیشنهاد . 3
 ماه و قابل تمدید تهیه نماید و در پاکت الف پیشنهادي قرار دهد.سه با اعتبار  شرکت دانیال پترو

 دانیال شرکت ای اهواز میثاق نصر شرکت از الذکر فوق میزان به شده قطعی مطالبات داشتن صورت در است ذکر به تبصره: الزم . 4
 .کند می کفایت نامه ضمانت جهت مالی امور نامه، پترو

مل شده باشد این دعوتنامه ع هايبند کلیه پیشنهاد آن شرکت با ضمیمه بودن تضمین شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج در . 5
لیم و رسید دریافت شرکت دانیال پترو تس کمیسیون معامالتدبیر به  09/07/99  مورخ  چهارشنبهروز  14بایستی حداکثر تا ساعت 

 گردد.

شرح مندرج  حاوي تضمین، مطابق "الف"پیشنهاد هاي آن شرکت می بایستی در سه پاکت جداگانه الك و مهر شده شامل پاکت   . 6
اده شود. شایان دیمت قرار پیشنهاد ق "ج"حاوي مدارك ارزیابی کیفی پیمانکاران و پاکت  "ب"این دعوتنامه، پاکت  هايدر بند 

 ذکر است که همه پاکت ها بایستی در یک بسته با لفافی مناسب الك و مهر شده و تحویل گردد.

  کلیه اسناد و مدارك مناقصه، اصالحیه ها که تماماً مهر و امضاء گردیده عودت داده شود. . 7
 5قرر مذکور در بند میرت داشته باشدد و یا بعد از مدت به پیشنهاد هاي مالی ناقص، مبهم و مشروط که با شرایط ایم مناقصه مغا . 8

 این دعوتنامه تسلیم گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ه شرکت دانیال پترو به وسیلپیشنهاد قیمت قبول تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعالم کتبی قبولی  مورد هیچ یک از پیشنهادهاي واصله . 9
 فرستاده شده باشد.
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مه) متعلق به او به سود این دعوتنا 4مناقصه از امضاي پیمان خودداري نماید، تضمین شرکت در مناقصه (مندرج در بند چنانچه برنده  .10
 شرکت دانیال پترو ضبط خواهد شد.

 ابالغ شده تلقی خواهد نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در این دعوتنامه ذکر شده. هر مکاتبه اي که به نشانی مذکور ارسال شود .11
 .گردید مگر آنکه هر گونه تغییري در نشانی قبالً به صورت کتبی به شرکت دانیال پترو اطالع داده شده باشد

 ده، مهر و امضاء گردد.کلیه اوراق اسناد مناقصه میبایست مطابق شرایط مندرج در اساسنامه آن شرکت و آخرین تغییرات ثبت ش .12

 .تماس حاصل نمائید  برزخیمهندس آقاي   09356706414جهت بازدید از محل پروژه با تلفن شماره  .13

 با تلفن شماره  ای ارسال  021- 88744440پرسش مراتب بصورت مکتوب به نمابر شماره  ایدر صورت وجود هرگونه ابهام  .14
 .دیل نمائتماس حاص )یانیمهندس هم يآقا (پترو  الیشرکت دان واحد امور قراردادهاي  303داخلی   021- 43984000

                                                                                     
 
 

 
 


