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 بسمه تعالي 

 
 99-43 شماره دو مرحله ای عمومیمناقصه 

 عدد  120به تعداد  خرید،نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته در سطح مجتمع

 
 

 خريد،نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته در سطح مجتمع خود را  پتروشیمي آبادان در نظر دارد شرکت             
تامین کنندگان/شرکت هايي که در اين  از لذاواجد شرايط واگذار نمايد . کنندگان/شرکت هاتامین به  عمومي از طريق مناقصه  

-مجتمع پتروشیمي آبادان-زمینه دارای اسناد و مدارک زير مي باشند، دعوت به عمل مي آيد رزومه فني خود را به آدرس:آبادان

 ارسال نمايند.  06153260021-2207اداره حراست به شماره تماس 

 مورد تائید واقع گردد.  شرکت پتروشیمي آبادانمي بايست از سوی تامین کنندگان/شرکت ها صالحیت فني 

 در رد يا قبول يک يا تمامي پیشنهادات ارسالي مختار است.  پتروشیمي آبادان

 الزامات ارزیابی 

 داخلي.)تجهیزات پیشنهادی مي بايست ساخت ايران باشد( رعايت بخشنامه های دولت مبني بر استفاده از حداکثر توان -1

گرفته -2 قرار  استفاده  مورد  گذشته  سال  دو  طي  دولتي  سازمانهای  در  مشابه  های  پروژه  در  بايست  مي  پیشنهادی  برند 

 شد(قرارداد دولتي و کپي قراردادهای منعقده که مشخصات و نام برند پیشنهادی در آن ذکر شده با 4حداقل باشد)ارسال 

دستگاه باشد و اطالعات و شماره تماس کارفرمايان مربوطه   500تعداد دوربین های هر قرارداد ارسالي الزاماً مي بايست باالی  -3

 جهت استعالم نوشته شود. 

تولید کننده محصول پیشنهادی مي بايست دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت،معدن و تجارت در زمینه تولید دوربین -4

کارگاهي و صنفي،مونتاژ يا جواز تاسیس مورد تائید نمي باشد و پروانه بهره برداری تولید دوربین  های مدار بسته باشد.)گواهینامه 

مد نظر مي باشد( کپي پروانه بهره برداری ضمیمه گردد و تولید کننده بايد در لیست شرکت های تائید شده در وب سايت وزارت  

 صمت باشد.

ان داخلي مي بايست دارای کارخانه ،خط تولید و ماشین آالت قابل بازديد داشته باشند)ارائه مستندات مربوطه( و  تولید کنندگ-5

 صرفاً مونتاژ محصوالت خارجي در ايران به عنوان محصول داخلي مورد تائید نمي باشد. 

 عدد.  2ارائه رضايت نامه از کارفرمايان دولتي بابت برند پیشنهادی به تعداد حداقل -6

استانداردهای  -7 مبنای  بر  استاندارد  سازمان  از  تائیديه  و  استاندارد  دارای  بايست  مي  پیشنهادی   EN IEC CISPRمحصوالت 

اسناد گردد( )نمونه گزارش تست   )استاندارد های محصوالت ضمیمه  از محصوالت پیشنهادی    TEST REPORTباشد،  از يکي 

 ضمیمه گردد( 

پیشنهادی  -8 دارای  بايد  محصول  تولید محصوالت،تاريخ   5حداقل  زمان  و مالک سنجش مدت  باشد  داشته  تولید  سال سابقه 

 پروانه بهره برداری تولید در خصوص سیستمهای حفاظت الکترونیک مي باشد. 

 کلیه تجهیزات و دوربین ها مي بايست از يک برند باشد. -9

 

 امور حقوقی و قراردادها 


