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دعوت به مناقصه عمومی

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر «سهامی عام» در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی برای طراحی و
ساخت انبار محصول (  ) PRODUCT STORAGEاز پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید:
موضوع

شماره مناقصه

طراحی و ساخت انبار محصول ( ) PRODUCT STORAGE
GB-1400- 02
بصورت کامل ( ) EPC
شرح مختصر موضوع مناقصه :
 -1طراحی و اجرای کامل سوله انبار محصول به متراژ تقریبیی 0873مترمربی وانایام عماییات محوطیه سیازی
تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی.
 -2مشخصات فنی موضوع مناقصه توسط پیمانکار باید در پاکت (ب) قرار داده شود.
 -0الزم است کایه متقاضیان واجد شرایط نسبت به ارائه پیشنهاد های فنی و مالی خود به صورت کتبی حیداکرر
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1033/13/22به آدرس تهران ،خیابیان گانیدی جنیوبی ،کوچیه ه(یت (
شهید پالیزوانی) پالک  ،11کد پستی  1118511811 :با شرح مدارک پیوسیت در بیره هیای شیرایط مناقصیه،
پیشنهاد قیمت و ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به ن( مناقصه گزار ،یا فیش واریزی و یا چک تضمین شیده
بانکی ( چك شخصی و شرکتی قابل قبول نمی باشد) در وجه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر به مباغ

معادل 10

 %مباغ کل پیشنهادی اقدام نماید.

 -1نشانی دفتر مرکزی :تهران -خیابان گاندی جنوبی -کوچه شهید پالیزوانی ( کوچه ه(ت ) -شیماره  11شیرکت
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر -واحد تدارکات  -کد پستی 1118511811 :
نشانی ماتم  :گاپایگان – کیاومتر  13جاده گاپایگان به خمین – ماتم تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
 -5کایه پیمانکاران شرکت در مناقصه به جهت بررسی شرایط فرآیندی و همچنیین بیرآورد دقییق هزینیه انایام
موضوع مناقصه  ,باید از مکان موضوع مناقصه واق در ماتم پتروشیمی قائد بصیر بازدید به عمل آورند.

( به پیشنهاداتی که بدون بازدید از محل اجرای پروژه ارائه شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد )

شرايط مناقصه

شرایط مشروحة زیر در این مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت :
 .1پیشنهاد دهندگان بایستی قبل از محاسبه قیمت پیشنهادی از موضوع ،شرایط کار ،شرایط کارفرما و محل کار
مورد قرارداد بازدید و تحقیق بعمل آورند و نسبت به شرایط محای و کایه عوامای که ممکن است به نحوی در
کی(یت کار و در محاسبه قیمت پیشنهادی مؤثر باشد آگاهی کامل حاصل نموده و قبل از تسای پیشنهاد خود،
اسناد و مدارک مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و از م(هوم جزء به جزء آنها مطا گردند .چنانچه
هنگام مطالعه اسناد و مدارک مناقصه ،به نظر پیشنهاد دهنده نکات مبه  ،متناقض ،و یا نقصی وجود داشته
باشد که نیاز به شرح و توضیح بیشتری باشد پیشنهاد دهنده باید در آن مورد از واحد تدارکات شرکت تولیدات
پتروشیمی قائد بصیر کتباً و یا به وسیاه تا(ن است(سار نماید و چنانچه در نتیاه این است(سار اطالعات و
توضیحاتی بدست آید که در اسناد و مدارک مناقصه منعکس نباشد مراتب کتباً به اطالع است(سار کننده و
همچنین سایر پیشنهاد دهندگان خواهد رسید .هر نوع توضیح یا تادید نظر ،اضافه یا حذف مطابی به مدارک
مناقصه از طریق رسمی اناام می شود و طی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال و یا تسای می گردد و این
ضمائ جزء مدارک مناقصه منظور خواهد گردید.
 .2داوطاب اجرای این مناقصه باید پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانیه « الی » « ،ب » و « ج » بیه ترتییب
بندهای بعدی تنظی و در موعد مقرر به دستگاه مناقصهگزار (واحد تدارکات شرکت تولیدات پتروشییمی قائید
بصیر) تسای نماید.
در روی پاکتهای فوق الذکر باید موضوع مناقصه ،نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسای پیشنهاد نوشته شود
و قبل از پایان مهات مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به مناقصهگزار تسای گردد .
 .0منظور از پیشنهاد مناقصه ،تمام اسناد و مدارک مشروحه در بندهای  0، 0و 1زیر اسیت کیه حسیب میورد در
داخل یکی از سه پاکت « ال » یا « ب » و یا « ج » قرار داده میشوند .
 .0اسناد و مدارک مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار داده شیده
است باید بر طبق شرایط مناقصه ،تکمیل و تنظیی شیده و همراه سایر میدارک درخواسیتی در پاکیت هییای
«ال » و «ب» و «ج» به دستگاه مناقصهگزار تسای گردد .

 .1مدارک و اسنادی که باید در پاکت «ال » قرار داده شوند ،عبارت است از  :فیش واریزی یا چک تضمین شده
بانکی ( چك هاي شخصی و شرکتی مورد تائيد نمی باشد) ویا ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصیه کیه
باید طبق نمونه مندرج در اسناد مناقصه ،ضمانتنامه بانکی صادر شده توسط یکیی از بانیک هیای میورد قبیول
مناقصه گزار و بصورت غیر مشروط – غیر قابل انتقال به غیر – قابل تمدید و بنا به نظر نماینده مناقصیه گیزار
وفق (نمونه) صادر و از تاریخ صدور حداقل به مدت سه ماه معتبر باشد.
 .5شماره حساب های شبا بنام شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
 جاری بانک صادرات شعبه گاندی جنوبی IR550190000000102625675007 سپرده بانک مات شعبه گاندی جنوبی IR060120020000003182709544 .8اسناد و مدارکی که باید در پاکت « ب » قرار داده شوند عبارتند از :
1-8

شرح فنی پیشنهاد ارائه شده

2-8

برنامه زمانی و گانت چارت پروژه

0-8

بره شرایط مناقصه که باید توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شود.

0-8

خالصه وضعیت و سوابق پیشنهاد دهنده در خصوص اناام پروژه های مشابه ( رزومه کاری )

1-8

نام و عنوان شغای اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و کسیانیکه حیق امضیاء دارنید( .بیرای اشیخاص
حقوقی کاربرد دارد)

5-8

تصوی ر اساسنامه شرکت که بایستی به مهر اداره ثبت شرکتها ممهیور شیده باشید ( .بیرای اشیخاص
حقوقی کاربرد دارد)

8-8

تصویر آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشیور ،حیاوی آخیرین تغیییرات شیرکت ،کیه در آن امضیاء
کنندگان مااز اسناد تعهد آور شرکت مشخص شده و ممهور به مهر مناقصه گر باشد( .برای اشخاص
حقوقی کاربرد دارد)

7-8

تسای کد پستی شرکت ،کد اقتصادی ،شماره شناسه مای ،در مورد اشخاص حقوقی شرکت کننده ،و
کد مای اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و کسانیکه حق امضاء دارند( .برای اشخاص حقیوقی کیاربرد
دارد)

9-8

صورتااسه بازدید حضوری از پتروشیمی قائد بصیر که به تائید کارفرما رسیده باشد.

9-7

الزم به ذکر است تمامی ص(حات اسناد مناقصه و همچنین پیش نویس قرارداد مربوطه بایستی به مهر و امضاء
شرکت کنندگان در مناقصه رسیده و در پاکت ب قرار داده شوند.

 .7اسناد و مدارکی که باید در پاکت « ج » قرار داده شود عبارت است از  :بره پیشنهاد قیمت کیه طبیق فیرم
ارائه شده تکمیل و مهر و امضا شده باشد .عدد پیشنهاد قیمت باید بصورت حروفی نیز نوشته شود ،در صیورت
تناقض بین پیشنهاد نوشته شده با اعداد و حروف ،پیشنهاد نوشته شده به حروف پذیرفته می شود .این پاکت
باید در بسته و بدون خدشه تحویل گردد.
 .9پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر ،حذف و یا قیرار دادن شیرط در آن ،تکمییل،
تنظی  ،مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصهگزار تسای نماید .
 .13پیشنهادها باید از هر حیی کامیل و بیدون قیید و شیرط بیوده و هییی نیوع ابهیام ،خدشیه ،عییب ،نقیص و
قا خوردگی نداشته باشد .در صورت وجود خدشه یا نقص در اسیناد و میدارک مناقصیه ،ییا ارائییه پیشینهاد
مشروط ،مبه و بر خالف شرایط مناقصه و یا در صورت نداشتن تضمین کافی ،آن پیشنهاد مردود است و عیناً
به پیشنهاد دهنده مسترد میشود.
 .11در صور تیکه توسط هر یک از پیشنهاد دهندگان در اسناد و مدارک مناقصه بیا ابهیام ،اشیتباه و دیگیر نیواقص
مواجه شوند ،باید پس از دریافت اسنیاد و مدارک مناقصه و تا ( 07ساعت) قبل از تاریخ بازگشائی پاکت هیای
پیشنهادها ،مراتب را کتباً به دستگاه مناقصهگزار اطالع داده و تقاضای رف ابهام و یا نواقص نماید.
 .12هرگونه توضیح یا تادید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوة تغییر و تسای آنها ،بنا بر
اختیار مناقصه گزار اناام می شود و مراتب کتباً از سوی دستگاه مناقصهگزار به اطالع کایه شیرکت کننیدگان
رسیده و جزء جدائی ناپذیر اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد شد.
 .10مناقصه گزار حق تغییر ،اصالح یا تادید نظر در اسناد و مشخصات موضوع مناقصه را قبیل از انقضیای مهاییت
تسایی پیشنهیادهیا بیرای خود مح(یوظ می دارد و اگر چنیین موردی پیش آید ،مراتب به شرکت کننیدگان
در مناقصه ابالغ میشود و در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسای شده باشد پیشنهاد دهنیده
حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید ،بدون اینکه این عمل قصوری از جانب وی بحساب بیاید.
 .10از آناا که ممکن است تادید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستازم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ،در این
صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهات دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به
تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تادید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

 .11مدت اعتبار پیشنهاد قیمت تسای شده توسط پیشنهاد دهندگان ،یک ماه از تاریخ آخرین مهات تعییین شیده
برای تسای پیشنهاد مالی خواهد بود.
 .15پیشنهاد دهنده باید فقط یک پیشنهاد ،براساس اسناد و مدارک مناقصه ،به مناقصه گزار تسای نماید؛ در غییر
اینصورت پیشنهادات مذکور باطل شده و به پیشنهاد دهنیده مسیترد و سیپرده وییا ضیمانت نامیه شیرکت در
مناقصه وی به ن( مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
 .18پیشنهاد ها در این مناقصه بر پایه کی(یت و قیمت پیشینهادی ارزییابی میی شیود .پیشینهاد هیای واصیاه در
کمیسیون معامالت مناقصهگزار در تاریخ ( متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد) به ترتیب زیر بازگشائی و قرائت و
حداکرر تا تاریخ ( متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد) اسامی برندگان اعالم خواهد شد .ابتدا پاکت  ال  حاوی
ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی و یا چک تضمین شده بانکی شیرکت در مناقصیه بیاز شیده و در صیورت
احراز صحت سپردة مذکور ،پاکت  ب  م(توح و ارزیابی فنیی پیشینهاد هیا انایام خواهید گرفیت .چنانچیه
پیشنهاد دهنده امتیاز فنی قابل قبول را کسب نماید و مورد تایید مناقصه گزار قرار گییرد پاکیت  ج  بیاز
خواهد شد .
چنانچه به تشخیص اعضای کمیسیون ،سپردة شرکت در مناقصه طبق شرایط مناقصه تهیه نشیده باشید و ییا
پیشنهاد فنی ارائه شده امتیاز فنی مورد نظر را کسب ننماید ،پیشنهاد مورد بح مردود شناخته شده و پاکت
 ج  عیناً و بدون خدشه به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد .
 .17مناقصهگزار در رد و یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
 .19هرگاه قبل از افتتاح پاکت ها اطالع حاصیل شیود کیه پیشینهاد دهنیدگان بیا هی تبیانی کیرده انید دسیتگاه
مناقصهگزار ،ضمن مردود نمودن پیشنهاد آنها ،حق خواهد داشت اسیامی شیرکتهای میذکور را جهیت درج در
فهرست شرکتهای ممنوع المعاماه به مراج ذیصالح اعالم نماید .منظور نماید و چنانچه پس از افتتاح پاکیت
ها و تعیین برنده مشخص شود که شرکت کنندگان با ه تبانی کرده اند ،عالوه بر مراتب بیان شده نسبت بیه
ضبط سپرده شرکت در مناقصه پیشنهاد دهنده اقیدام خواهید نمیود  .مناقصیه گیذار جهیت معرفیی شیرکت
کنندگان متخا به مراج قانونی مخیر است .
 .23برندة مناقصه باید حداکرر تا ده روز پس از ابالغ خریدار ،بییراساس قیمییت پیشنهییادی خییود  ،بییه انعقیاد
قرارداد مبادرت نمیایید .در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصة او  ،بدون نیاز به هیی تشیری(ات قضیایی
به ن( مناقصه گزار ضبیط میشود و در این صورت وی حق هیچگونه اعتراض ،ادعا و شکایتی ندارد .

 .21در صورتیکه برندة مناقصه در مهات پیشبینی شده  ،حاضر به انعقاد قیرارداد نشیود ضیمانت نامیه شیرکت در
مناقصه یا سپرده وی ضبط می گردد و ن(ر دوم بعنوان برندة مناقصه اعالم میشود و چنانچه او نیز با توجه به
موارد یاد شده باال ،حاضر به انعقاد قرارداد نشود  ،تضمین شیرکت در مناقصیه او نییز بیه ن(ی خرییدار ضیبط
میشود و مناقصه تادید خواهد شد.
 .22پس از تعیین ن(رات اول و دوم وسوم مناقصه ،تضمین شرکت در مناقصه ن(رات بعدی مسترد میشود .
 .20کسورات قانونی شامل حق بیمه تامین اجتماعی و کایه کسور قانونی دیگر ناظر به موضوع قیرارداد در صیورت
تعاق بر عهده برنده مناقصه بوده و پس از عقد قرارداد ،در زمان پرداخت ،درصدهای تعیین شده وفیق مواعیید
مندج در قانون مربوطه از صورتحساب ها کسر و خالص مطالبات به حساب مربوطه منظور خواهد شید .در هیر
صورت بدینوسیاه برنده مناقصه ،مناقصه گزار را از هر گونه هزینه ،اعتراض ،ادعا و شکایتی مصون و مبیرا میی
دارد یا حق هر گونه اعتراض ,ادعا  ,درخواست هزینه را از خود ساب و ساقط مینماید.
 .20کایه هزینه های شرکت کنندگان در مناقصه ،صرفا و من(رداً بر عهده هر شرکت کننده اسیت و مناقصیه گیزار
تحت هی شرایطی هزینه ای از این بابت تقبل نخواهد کرد.
 .52الزم به ذکر است هزينه چاپ آگهی شرکت در مناقصه در يكی از روزنامه هاي معتبر کشوور بوراي
يك نوبت چاپ بر عهده و به هزينه برنده مناقصه خواهد بود.
 .25شییرکت کننییدگان در مناقصییه مییی تواننیید جهییت کسییب اطالعییات بیشییتر بییا شییماره تا(یین هییای
 17الی (321-77773011داخای )202با مناقصه گزار تماس حاصل نمایند.
تاریخ / / :

تاریخ / / :

نام و نام خانوادگی و امضای دستگاه مناقصهگزار

نام و نام خانوادگی و امضای پیشنهاد دهنده

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی

پیشنهاد دهنده ............................................

عام)

ضمانتنامه شرکت در مناقصه

نظر به اینکه شرکت/آقای  ...................................................................ماییل اسیت در مناقصیة طراحیی و سیاخت انبیار
محصیول ( ) PRODUCT STORAGEبیرای شیرکت تولییدات پتروشییمی قائید بصییر (سیهامی عیام) بیا شیماره
مناقصه  GB-1400-02تاریخ دیماه  1033شرکت نماید ،لذا این بانک تعهد مینماید کیه چنانچیه شیرکت تولییدات
پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) به این بانک اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کنندة نامبرده در فوق مورد قبول واقی
شده و مشارالیه از امضای قرارداد مربوطه یا تسای ضمانت حسن اجرای تعهدات قرارداد در مدت مقرر استنکاف نموده
است ،مباغ  ----------ریال مرقوم را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی شرکت تولیدات پتروشییمی قائید بصییر
(سهامی عام) بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامة هیچگونه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقیدامی از مایرای
اداری یا قضائی داشته باشد بالدرنگ در وجه شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) بپردازد.
این تعهد تا آخر ساعت اداری مورخ  ---------معتبر بوده و بنابه درخواست شرکت تولیدات پتروشییمی قائید بصییر
(سهامی عام) برای مدتی که درخواست شود ،قابل تمدید خواهد بود و در صورتیکه بانک نتواند ییا نخواهید میدت ایین
تعهد را تمدید و یا موجبات تمدید را فراه نسازد ،و یا پیشنهاد دهنده نامبرده در فوق بانک را موافق با تمدید ننماید،
در اینصورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مادد باشد مباغ مرقوم را در وجه یا حواله کرد شیرکت
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام) پرداخت کند.

بانك ..............

برگ استعالم
مربوط به مناقصة عمومی طراحی و اجرای طراحی و ساخت انبار محصول
( ) PRODUCT STORAGE

ردیف

تعداد یا
مقدار

قيمت واحد
توضيحات

واحد

1

هزينه طراحی انبار محصول

5

مجموع هزينه خريد متريال و تجهيزات

( به ریال )

جمع مبلغ

هزينه اجراي طراحی و ساخت

3
4

به عدد

جمع صفحه ( به ریال )

به حرف

توضيحات الزم به ذكر توسط پيمانكار  * :حداكثر زمان انجام كار  .....روز مي باشد.
نام شخصيت حقيقی یا حقوقی
پيمانكار

امضا(ها)ی مجاز پيمانكار

مُهر رسمی پيمانكار

تاریخ تحویل این
فرم

