
 PIPE & FELANGEقطعات مناقصه عمومی خرید 

OKDC- TENDER NO.: 140010 

از طریق    خود  نیازمورد     PIPE & FELANGEاقالم  شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین و خرید  

اقدام نماید. بر این اساس کلیه اشخاص معتبر حقوقی که از توانمندی و امکانات الزم از حیث تدارکاتی   مناقصه عمومی

نسبت    11/10/1400 شنبه روز 15:00و مالی برخوردار بوده و مایل به همکاری هستند، دعوت می شود حداکثر تا ساعت 

(، ب فیش پرداخت  /های الف )ضمانتنامه بانکیپاکت  به تهیه اسناد ذیل و ارسال آن همراه با مدارک یادشده زیر در

و ج )پیشنهاد (    Cو    Bبندهای  شرکت بهمراه امضاء پیش نویس قرارداد استوان و  و تمامی اسناد ثبتی    فنی   )پیشنهاد

شمس به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت به نشانی تهران، خیابان ظفر، بین  الک و مهر شده  بسته  درمالی( در پاکت  

. در صورت هرگونه سوال و ابهام با دبیرخانه کمیسیون معامالت اقدام و رسید دریافت نمایند  148تبریزی و نفت، پالک  

 تماس حاصل فرمایید.   75406063بشماره  

 اقصه شرایط عمومی من 

 Aبند  

 به همراه تمامی اطالعات فنی   درخواست کاال شرح  -   1

و یا چک بانکی تضمین شده    ضمانت نامه بانکی  )دویست میلیون ریال(ریال  200،000،000 تضمین شرکت در مناقصه:  - 2

کیش استوان  حفاری  شرکت  بانکی  حساب  به  وجه  واریز  حساب:    یا  شماره  شبا   352860010316836به  شماره  و 

IR290570035286010316836101 

 قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر % مبلغ قرارداد پس از امضای  10تضمین انجام تعهدات:    -3  

 سپرده حسن انجام کار: ندارد   - 4

 گارانتی: ندارد- 5

% مبلغ قرارداد با درخواست پیمانکار در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر با متن مورد 25پیش پرداخت: معادل    -6

 تائید امور حقوقی و قراردادها 

  تهران  EXWORK  بر مبنای و یا  نحوه تحویل کاال: به صورت یکجا    - 7

 % مبلغ قرارداد 10و تا سقف  جهت کاالی تحویل نشده  % برای هر روز تاخیر  1خسارت دیرکرد در تحویل کاال:    - 8

 به عهده و هزینه خریدار )شرکت استوان(  Third Partyبازرسی پیش از حمل: توسط    - 9

 نحوه پرداخت وجوه: در قبال صورتحساب   - 10

 تحویل کاال: سه ماه مدت  -11



 

 Bبند  

 مدارک ثبتی معتبر شامل:

 فتوکپی اساسنامه / مجوز فعالیت -1

 فتوکپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس -2

 فتوکپی روزنامه رسمی آگهی اعضای هیات مدیره / صاحبان امضای مجاز )آخرین تغییرات( -3

 فتوکپی روزنامه رسمی آگهی آدرس )آخرین تغییرات(  -4

 Cبند  

 مدارک تجربی معتبر شامل: 

 رزومه شرکت تامین کننده  -1

 مدارک مالی شامل: 

 به اسناد مخدوش و فاقد مهر و امضاء تمامی صفحات هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. •

را به مهر و امضاء صاحبان امضاء شرکت   A.B.Cمناقصه گر باید تمامی صفحات اسناد مناقصه شامل بندهای   •

 برساند.

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.  •

 

 ANNEX. A-1  شرایط فنی مناقصه                                               

 
NO. 

ITEM DESCRIPTION P/N MAKE QTY UNIT 

PIPE AND FLANGES FOR SUBMERSIBLE PUMP 

1 
ASTM A105 10” BLIND FLANGE, CLASS 150, 
HDG,CIRCULE BOLT DIAMETER 362 MM 

…………. …….. 13 NO 

2 BLACK IRON SHEET , THICKNESS 20MM,2M X 1M …………. 
…….. 

2 
SH 

3 
ASTM A106 PIPE, API5L X42 PSL 1 , Gr B, BE , Hot Dip 
Galvanized OD 10” (DN250),SCHXS(60), LENGHT 6 M 

………… 
…….. 

7 
JT 

4 
ASTM A105 10” SLIP-ON FLANGE, CLASS 150 , HDG, 
CIRCULE BOLT DIAMETER 362MM 

 
 

30 
NO 

 


