
آگهی مناقصه
RKP-7700144461-KM/MD

خرید الکتروپمپ سانتریفیوژ
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه )سهامی عام(

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه در نظر دارد یک قلم کاال را با مشخصات زیر از طریق مناقصه عمومی و از تأمین کنندگان ذیصالح خریداری نماید.

ردیفشماره طبقه بندیواحدشرح کاالتعداد
NO 31.00.00.000.101الکتروپمپ سانتریفیوژ جهت پمپاژ نرمال پنتان مطابق DATA SHEET بپیوست:2

توضیحات:
1- ارائه DATA SHEET تکمیل شده به همراه پیشنهادات فنی ارسالی، الزامیست.

2- ارائه قطعات یدکی مطابق با جدول پیوست به همراه کاال الزامیست.
3- ارائه نقشه برشی پمپ پیشنهادی به همراه پیشنهاد فنی الزامیست.

استانداردهای  مبنای  بر  طراحی   PLAN شامل  پیشنهادی  پمپ  سیل  مکانیکال  مشخصات  ارائه   -4
API682 ،  API610 در پیشنهاد فنی ارسالی الزامیست. )با توجه به شرایط فرایندی سیال، مکانیکال 

سیل بایستی از نوع DOUBLE در نظر گرفته شود(
5- ارائه دفترچه های تعمیرات، نگهداری و نقشه های تفکیکی و انفجاری پمپ )شامل .PART NO( به 

همراه کاال در 3 سری به صورت مکتوب و لوح فشرده، به همراه کاال الزامیست.
6- گارانتی الکتروپمپ به مدت یک سال پس از نصب و یا 18 ماه پس از تحویل کاال و همچنین ارائه 

خدمات پس از فروش به مدت 10 سال از سوی فروشنده الزامیست.

نوبت دوم

شرایط مناقصه:
1- کلیه شرکتها می بایست پیشنهادات خود را در سربرگ رسمی شرکت 
مربوطه تکمیل با مهر و امضاء، شماره اقتصادی شرکت و کد پستی و ایران 

کد ارسال نمایند.
2- پیشنهاددهندگان ملزم به ارسال ضمانت نامه بانکی حضور در مناقصه به 
با درج کلمه  بایستی در پاکت جداگانه  مبلغ 150،000،000 ریال بوده و 

سپرده همراه با پیشنهادات فنی و مالی به این شرکت ارسال نمایند.
3- مهلت ارسال پیشنهاد 15 روز پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه 

می باشد.
از  آنالین  به صورت  تاریخ چاپ آگهی  از  اسناد مناقصه  4- مهلت دریافت 

آدرس ذیل تا پایان ساعت اداری اعالم شده می باشد.
5- آخرین مهلت تحویل پاکات 92/5/3

6- زمان و محل بازگشایی پاکات 92/5/14 اتاق جلسات کمیسیون
اداره  کرمانشاه  نفت  پاالیش  شرکت  پیشنهادات  پاکات  تحویل  محل   -7

تدارکات کاال از طریق پست یا حضوری
8- مدت اعتبار پیشنهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده می بایست به 

مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات فنی معتبر باشند.
9- تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادات فنی ساعت 15 اولین دوشنبه پس از 

تاریخ سررسیدارسال پیشنهادات خواهد بود.
10- پیشنهاد فنی )مهر و امضاء شده و درج تاریخ اعتبار قیمتهای پیشنهادی 
این صورت  بوده، در غیر  الزامی  مالی  پاکات  و روی  فنی  پیشنهادات  ذیل 

اعتبار  قیمتها نامحدود تلقی می گردد.(
11- پیشنهاد مالی )مهرو امضاء شده( در یک پاکت جداگانه با درج شماره 

استعالم و کلمه »مالی« ممهور و تاریخ اعتبار روی پاکات درج شود.
12- پاکات مالی/ فنی، به صورت جداگانه تهیه و در یک پاکت نهاده و پس 

از درج شماره استعالم ارسال گردد.
13- محل تحویل کاال شرکت پاالیش نفت کرمانشاه می باشد. لذا سازندگان 

می بایست کلیه هزینه های متصوره را در پیشنهاد قیمت لحاظ نمایند.
14- کلیه موارد مندرج در فرم پیشنهاد فنی و مالی آن شرکت، شامل زمان 
تحویل، محل تحویل، کشور سازنده )کارخانه سازنده(، نحوه حمل و غیره 

می بایست دقیقا و صریحا مشخص شده باشد.
15- در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق الذکر به پیشنهاد ارسالی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد و در مناقصه منظور نمی گردد.
16- وجه کاال تنها در قبال دریافت کامل و تأیید فنی، قابل پرداخت است 
)در صورت نیاز و اعالم کتبی برنده مناقصه حداکثر 25٪ از مبلغ کل سفارش 
سازنده  به  پیش پرداخت  عنوان  به  بانکی  معتبر  ضمانت نامه  اخذ  قبال  در 

پرداخت خواهد شد.(
17- بنابر تشخیص خریدار ضمانتنامه معتبر حسن انجام تعهدات از سازنده 

اخذ می گردد.
18- شرکت پاالیش نفت کرمانشاه این حق را برای خود محفوظ می دارد 
که تمام و یا تعدادی از پیشنهادات را بدون ذکر علت رد نماید و به هیچ وجه 
با  سفارش  صدور  بر  مبنی  تعهدی  نیز  و  نبوده  خاصی  پیشنهاد  به  مقید 
کمترین قیمت ندارد و مجاز به صدور سفارش هر قلم که صالح بداند به هر 

یک از فروشندگان می باشد. 
19- شرکت ها می بایست رزومه کاری مرتبط با نصب دستگاه ها در صنایع 
مرتبط و همچنین شماره تلفن و آدرس شرکت را به همراه نام نفر پاسخگو 

به این شرکت ارسال نمایند.
ضمنا در سایت اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.KORC.IR سایر 

تقاضاهای خرید قید و قابل دسترس عموم می باشد.
آدرس: کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- روبروی پارک شاهد- شرکت پاالیش 

نفت  کرمانشاه- اداره تدارکات کاال
تلفن: 4497598- 0831 و فاکس 8362336- 0831

روابط عمومی 30002323
ساماهن  پيام كواته  كيهان و خوانندگان

طب��ق صورتجلس��ه هیئ��ت 

 92/2/24 م��ورخ  مدی��ره 

ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 

92/3/6 واص��ل گردید موارد 

ذی��ل ب��ه تصوی��ب مجم��ع 

ثابتی  محسن  رس��ید:  مزبور 

 0380924536 ک.م  ب��ه 

بج��ای کاوه ش��اهرخی ب��ه 

ک.م 0060801484 بسمت 

مدیرعام��ل خ��ارج از اعضاء 

ب��رای بقیه م��دت تصدی تا 

انتخ��اب گردی��د.   93/4/21

کلی��ه اس��ناد و اوراق بهادار 

و تعه��دآور ش��رکت از جمله 

چک و سفته و برات به امضاء 

2نفر از 3نفر شامل مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره و نایب 

رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر ش��رکت و اوراق عادی و 

داخلی با امضاء رئیس هیئت 

مدیره و یا مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر است.

بارکد: 1292811

اداره 
ثبت شرکت ها 
و موسسات 

غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور
م الف 38425

آگهی تصمیمات 
شرکت ماشینهای 
اداری البرز تابان 
تهران سهامی 

خاص به شماره 
ثبت 165541 
و شناسه ملی 
10102081023

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران در نظر دارد نسبت به خرید:
 P/F «SOLAR» GAS TURBINE MODEL MDG-1200 
مورد نیاز جهت اس��تفاده در صنعت نفت از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید. بدینوس��یله از شرکتهایی که 
س��ابقه و توانایی تهیه این نوع کاال و ارائه پیش��نهاد را دارند جهت ش��رکت در این مناقصه با توجه به شرایط ذیل دعوت 

به عمل می آید.
92N46 :1- شماره مناقصه

 P/F «SOLAR» GAS TURBINE MODEL MDG-1200 2- موضوع مناقصه: 30 قلم
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید به مبلغ 123/063/356 ریال.

4-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: 15 روز پس از انتشار آگهی دوم.
مناقصه گران می توانند پس از هماهنگی از طریق 82015421 و 82015427 جهت دریافت اسناد مناقصه صبح از ساعت 
9 الی 12 و بعدازظهر از س��اعت 14 الی 15/30 به آدرس تهران- خیابان س��پهبد قرنی- نبش خیابان ش��هید کالنتری 

شماره 226- طبقه 7 اتاق 705- گروه N خرید داخلی مراجعه نمایند.
5- مهلت ارائه پیشنهاد: 30 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد.

6-زمان گشایش پیشنهادات فنی: یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.
7- مدت اعتبار پیش�نهادات مالی: پیشنهادات مالی ارائه شده میبایست به مدت 2 ماه از تاریخ گشایش پیشنهادات 

فنی معتبر باشند.
8-محل ارس�ال پیش�نهادات: تهران- خیابان سپهبد قرنی- نبش خیابان ش��هید کالنتری شماره 226- طبقه- دفتر 

گشایش پیشنهادات از طریق پست سفارشی.
9- برنده مناقصه میبایس��تی ضمانتنامه حس��ن انجام کار بانکی معتبر و قابل تمدید معادل 10٪ مبلغ قرارداد را هنگام 

انعقاد ارائه نماید.
10- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران

فراخوانمناقصهدومرحلهای
مرحله اول شرکت ملی نفت ایران

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران )سهامی خاص(

م الف 1622

مجل��ه هفتگ��ی کیه��ان 
مطالب  ح��اوی  ورزش��ی 
خواندنی، گزارش، تحلیل، 
مصاحب��ه و آخرین اخبار 
از ورزش ای��ران و جه��ان 
امروز )ش��نبه- 22 تیرماه 
کش��ور  سراس��ر  در   )92

منتشر شد.
ش�ماره  ای�ن  در 
روی��ای  می خوانی�م: 
)چش��م انداز  واقع��ی... 
هفت��ه(، گزارش، ش��رح 
ب��ا  مصاحب��ه  و  ح��ال 

امی��ر قلعه نویی مرب��ی موفق فوتبال ایران در پرون��ده ویژه، گفت و گو 
با مصطفی ش��جاعی مهاجم مس در نگاه چن��د بعدی، به خاطر یک 
مشت دالر، برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران، برنامه کامل اللیگای 
اس��پانیا، گزارش عملکرد ملی پوش��ان والیبال ایران در لیگ جهانی، 
تحلیل کشتی به همراه تصاویر رنگی مسعود شجاعی، هاشم بیک زاده، 
رحم��ان احمدی از جمل��ه بازیکنان موفق تیم ملی، پاری س��ن ژرمن 

قهرمان فرانسه، عکس های دیدار ایران و کوبا در والیبال و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو دوم q  شماره q 20540  تکشماره 5000 ریال12صفحه ) به اضافه نیازمندي های ویژه تهران(  شنبه 22 تیر q  1392 4 رمضان q  1434 13جوالی2013

خبر ویژه
یادداشت روز

* تظاهرکنن��دگان آمریکایی: اوبام��ا به حمایت از 
تروریست ها در سوریه پایان دهد.

* 51 ش��هید و 115 مجروح در سلسله انفجارهای 
عراق.

* آدم ربایی در ش��هرهای عربس��تان برای سرکوب 
مخالفان آل سعود.

* انقالبی��ون بحرین در جلس��ه دادگاه؛ به جای ما 
آل خلیفه باید محاکمه شود.               صفحه آخر

در گفت وگو با روزنامه البعث

بشار اسد: برکناری اعضای حزب بعث
برای مبارزه با فساد بود

با حضور رئیس جمهور

4 پروژه عمرانی و صنعتی در هرمزگان به بهره برداری رسید

محفل انس با قرآن در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم  حسنی

صفحه2صفحه2

* مطلبی: میوه و تره بار در سطح واحدهای صنفی شهر 
ته��ران به دلیل نب��ود هیچگونه کنترل��ی با قیمت های 

متفاوت و سرسام آور عرضه می شود.
* وزیر نفت: اروپایی ها فرصت سرمایه گذاری در ایران را 

از دست ندهند.

* وزیر کار و تعاون: تعاونی ها تاکنون توانسته اند حدود 12 
هزار میلیارد تومان س��رمایه از صندوق توسعه ملی دریافت 
کنند و 6 هزار میلیارد تومان نیز خودشان سرمایه داشتند.

* نیکزاد: قیمت س��اخت مس��کن مهر در دولت جدید 
افزایش نمی یابد.                                     صفحه4

رئیس اتحادیه بارفروشان:

هیچگونه کنترلی بر بازار
میوه و تره بار وجود ندارد

همزمان با راهپیمایی میلیونی طرفداران مرسی انجام شد

استقرار واحدهای نظامی مصر
در دروازه های قاهره

در خانه ملت صورت گرفت

نخستین جلسه رایزنی روحانی
با نمایندگان درباره انتخاب وزیران

* ش��جاعی کیاسری: براس��اس نوع تعاملی که برقرار خواهد شد برای هر 
وزارتخانه س��ه کاندیدا معرفی ش��وند تا کمیس��یون های تخصصی مجلس 

درباره این افراد نظر دهند.
* اگر رئیس جمهور منتخب به نظرات کارشناس��ی کمیسیون های مجلس 
توجه کند، وزرای پیشنهادی با رأی باال انتخاب می شوند.             صفحه2

صفحه2

* میلیون ها نفر از طرفداران محمد مرسی با شعار »جمعه پیشروی« علیه 
دولت کودتا تظاهرات کردند.

* طرفداران اخوان المسلمین: تا مرسی برنگردد در خیابان ها می مانیم.
* مخالفان مرسی هم همزمان دست به تظاهرات زدند.

* انبوهی از نیروهای نظامی ارتش و پلیس مصر در نقاط حس��اس قاهره و 
دیگر شهرهای این کشور مستقر شده اند.

* پ��س از کمک های میلیاردی عربس��تان، امارات و کویت به دولت جدید 
مص��ر، آمریکا نیز اعالم ک��رد جنگنده ه��ای اف 16 در اختیار ارتش مصر 

می گذارد.

* س��ردبیر روزنام��ه القدس العرب��ی 
بالفاصله پس از استعفا: همان طرحی 
که در عراق و سوریه در جریان است 

در حال پیاده شدن در مصر است.
* اوضاع امنیتی در مصر غیرقابل 
کنترل شده و مسئولیت تنش های 

خونین مصر بر عهده ارتش است.
* رویت��رز: ای��االت متحده ب��ا بحرانی 
شدن اوضاع امنیتی در مصر دو کشتی 
جنگی به ساحل این کشور گسیل کرد.

* قاهره سفیر خود را از ترکیه فرا 
خواند.                    صفحه آخر

حضوراصحابفتنهدرکابینه
ظلمبهمردماست

کارشناسان و فعاالن سیاسی مطرح کردند

* احم��د نجاب��ت نماینده مجلس: مش��ارکت، مجاهدین، مل��ی مذهبی ها، 
س��لطنت طلب ها در فتنه 88 دس��ت در دس��ت هم دادند تا نظام را ساقط 
کنند و از این رو از افراط هم عبور کردند. افراطیون، تندروهای اصالح طلب 

و لیبرال اصال به اعتدال اعتقاد ندارند.
* استفاده از افرادی که علیه فتنه 88 موضع گیری نکردند در دولت آینده مصداق 
افراط و تفریط اس��ت و اگر بخواهیم از نیروهایی که در آن ایام س��کوت کردند و 

مقابل فتنه ایستادگی نکردند، استفاده کنیم، به مردم و رهبری ظلم کرده ایم.
* محمدحسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی: نباید جریان هایی مانند 
مشارکت، کارگزاران و جریاناتی که تجربه خود را در دولت های گذشته نشان 

داده اند، مجدداً روی کار آیند و حسن روحانی شرمنده مردم شود.
* همت بیک مرادی عضو شورای مرکزی جامعه اسالمی نمایندگان ادوار: روحانی 
از اصالح طلبانی که نظام، رهبری و قانون اساسی را قبول داشته باشند در دولت 

یازدهم استفاده خواهد کرد.
* محمدصالح جوکار عضو کمیس��یون امنیت ملی: اگر بخواهیم در مس��یر 
اعتدال حرکت کنیم، کسانی که با فتنه 88 ارتباط داشتند و به نوعی نظام را 

به چالش کشاندند، قطعاً در کابینه روحانی جایی نخواهند داشت.
* مدیر سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: افرادی بودند که در سال 88 
از فتنه گران حمایت کرده و رسما علیه نظام، انقالب، قانون اساسی و والیت فقیه 

موضع گیری کردند که طبیعتا استفاده از این افراد شرعا و قانونا جایز نیست.
* هش��دار کیهان درباره نفوذ وطن فروشان در دولت آینده با حمله شدید و 
بدون استدالل اصحاب فتنه مواجه شد.                                     صفحه10

به مناس��بت ماه مبارک رمضان محفل انس با قرآن و جزءخوانی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم  حسنی همه روزه 
برگزار می گردد. این مراسم با حضور قاریان، دلدادگان و عاشقان کالم  الهی در ماه بهار قرآن و استقبال گسترده مردم 

روزه دار طبق سنوات گذشته از ساعت 14/30 الی 15/30 در مصالی آستان مطهر آن حضرت برگزار می شود.  

* درخواست فتنه گران از آمریکا برای افزایش تحریم ها
* عبدی: اصالح طلبان می خواستند با یک برد مجانی گذشته خود را پاک کنند

* 1+5 دچار شکاف شده و قادر به مذاکره با ایران نیست

آخرین شیرین کاری آقای به هر قیمت مخالفم! عروس 
هزار داماد


