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 بسمھ تعالی
 

 مدیر عامل محترم شرکت 

بازنگري استاندارد معیار مصرف « ه پروژهموضوع: دعوتنامه به منظور شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران واجد صلاحیت در زمین
 »هاي نفتی انرژي در خطوط انتقال نفت خام و فرآورده

 با سلام و احترام

به اطلاع می رساند؛ باتوجه به دستور مدیرعامل محترم شرکت مبنی بر برگزاري مجدد فراخوان خرید خدمات مشاور در زمینه هریک      
ذیل، نسبت به  ، این شرکت در نظر دارد به منظور انجام پروژه»تدوین و بازنگري استانداردها و معیارهاي مصرف انرژي«هاي از پروژه

 ) مشاوران واجد صلاحیت اقدام نماید:Short listشناسایی، ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه (

 عنوان پروژه : بازنگري استاندارد معیار مصرف انرژي در خطوط انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتی

o :حداقل شرایط 
بندي در زمینه مشاوره در گروه انرژي و با تخصص صلاحیت و رتبهقرار داشتن در فهرست مشاوران داراي گواهینامه تأیید  -

 بهینه سازي انرژي از سازمان برنامه و بودجه

o  :توجه 
سامانه تدارکات الکترونیکی در  2001001113000001) به شماره ثبت RFQجهت دریافت اسنـاد استعلام ارزیابی کیفی ( -1

روز چهارشنبه مورخ  19تا حداکثر ساعت  09/05/1401نبه مورخ صبح روز یکش 8توانید از ساعت ، میدولت (ستاد)
ها را پس مراجعه نموده و فرم www.setadiran.irبه نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به  12/05/1401

در سامانه  20/05/1401روز پنجشنبه مورخ  19:00ساعت از تکمیل، به همراه مدارك و  مستندات مربوطه، حداکثر تا 
 مذکور بارگذاري نمایید.

به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) کلیه مراحل استعلام ارزیابی کیفی مشاوران از طریق درگاه  -2
www.setadiran.ir ن شرکت در صورت عدم عضویت قبلی، نسبت به ثبت نام در سایت انجام خواهد شد و لازم است آ

 مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی اقدام نمایند. 

 می باشد.  22/05/1401مهلت بررسی استعلام ها حداکثر دو روز از تاریخ  -3
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کیفی متقاضیان، امضاء و مهر تمامی  باشد. تکمیل پرسشنامه ارزیابیمی 60حداقل امتیاز قابل قبول در مرحله ارزیابی کیفی  -4
صفحات تکمیل شده الزامی بوده و ارائه مستندات و مدارك مرتبط و درخواستی منضم به مهر شرکت، ملاك امتیازدهی به 

 پیشنهادات ارسالی خواهد بود.

 بود. در صورت عدم تکمیل یا ناقص و مخدوش بودن فرم ارزیابی کیفی، صلاحیت آن شرکت قابل بررسی نخواهد -5

 بارگذاري شده است، مورد بررسی قرارسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) تنها اسناد استعلام ارزیابی کیفی که در  -6
 خواهند گرفت و از تحویل گرفتن فیزیک اسناد استعلام ارزیابی کیفی معذوریم.

باشد و هیچ تعهدي براي شرکت احیت میاین دعوتنامه صرفاً جهت ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه مشاوران واجد صل -7
 کند.سازي مصرف سوخت ایجاد نمیبهینه

 آدرس و شماره تماس کارفرما جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام ارزیابی کیفی به شرح ذیل می باشد: -8

  23آدرس: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازي شمالی، خیابان دانشور شرقی، پلاك 
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