
 

 

 بنام خدا

 اکریلو نیتریلحمل  اسناد مناقصه

 موضوع مناقصه:

مخازن شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به مجتمع از  اکریلونیتریلتن  10000حمل حدود 

 پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان

 

 

 مناقصه گذار:

 )سهامی عام(شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 

 

 GB-1401-04شماره مناقصه : 

 1401خرداد تاریخ مناقصه : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دعوت به مناقصه عمومی

تجه تح لدرتنظکتدتردتتزتطکیقتبکگزتریتمندئصهتع لمقت«تسهدمقتعدم»بصردکتت شرکت تولیدات تترکششرد قتئد اتت

تشتجاتشکتیطتتئاتمتن دیا:تشکت تهدیتح لتتزتمصکفتیکتسدلتجه تتتکیللندرکیلتونت01111

ت

 موضوع شماره مناقصه

GB-1401-04  
مخازن شرکت خدمات بندری از  اکریلونیتریلتن  10000 حمل

  جاده خمین 10به مقصد گلپایگان کیلومتر پلی اکریل ماهشهر 

 شرح مختصر کار: 

تمقصاتبهتمدهشهکتتتکیلتتلقتبناریتخامد تشکت تمخدزنتتزتتتکیللندرکیلتونت01111تح ل حمندئصهتشدملت -0

تتمقتبدشا.تخ دنتجددهت01تتدللمرکتگلپدیگدن

 تدشنهددتهدیتدریدفرقتبدتولجهتبهتملتردتذیلتصلر تخلتهاتگکف :تترزیدبقتتدفق*ت* -2

 تتکیللندرکیلت)تتسرنلستتسردلتوکتشدکتعقب(ودنککتمخصلصتح لتمشخصد تفنقت -

 تتکیللندرکیلمخصلصتح لتتملکقوعاتدتودنککت -

 تتشناهتملکقتوعاتد -

 0011فقکهترضدی تندمهتع لککدتمکبلطتبهتسدلتت5اتئلتح -

 فقکهتودنککت01ترت هتگلتهدندمهتودیداتفنقتشتبد هتندمهتجه تحاتئلت -

الزمتتسر تتلدهتمرقدضددنتشتجاتشکتیطتنبت تبهتترت هتتدشنهددتهدیتفنقتشتمدیقتخلدتبهتصلر تترتقتحاتترکتت -3

تبهتآدرستوهکتن،تخددبدنتگدنایتجنلبق،تخددبدنتهفرمتت29/13/0010ملرختتیکشنتهترشزودتتدیدنتشئ تتدتریت

بدتشکحتماتر تتدلس تدرتبکگهدیتشکتیطتمندئصه،تت0501555100،تتاتتبرقت:ت05)تشرهداتتدیدزشتنق(تتک تت

تدشنهددتئد  تشتض دنرندمهتبدنکقتشکت تدرتمندئصهتبهتنفعتمندئصهتگزتر،تفدشتشتریزیتشتیدتچکتوض دنتشاهت

دکتبهتت قتئد اتبصدرتشجهتشرکت تولیدات تترکششدتت) چك شخخصی و شرکتی قابل قوو  نمی باشد  بدنکقت



 

 

می تواند بنا به صالحدید خود، کارفرما ا.تنتئاتمتن دیتریدلت(-----------------)تت--------------متلغت

 قرارداد منعقد نماید. حملشرکت با یك تا سه 

تخرصدصتبدتظکفد ت،تسدع تتزتدریدف تش درهتحلتیهتنبت تبهتبدرگدکیتمح لیهتت20ظکفتتملظفتتس تتد دنکدر -0

ت.شاهتولسطتشکت تخامد تبناریتتلقتتتکیلتتئاتمتن دیادتدهت

 خیابان شهید -خیابان گاندی جنوبی -: تهرانجهت تحویل پاکتهای مناقصخه  نشخانی دفتر مرکيی  -5

کد پسخختی :  -شخخرکت تولیدات پتروشخخیمی قائد بصخخیر  11شخخماره  -پالیيوانی ) خیابان هفتم 

1111511111 

تمجر عتولیدات تترکششد قتئد اتبصدکتت–جددهتگلپدیگدنتبهتخ دنتت01تدللمرکتت–نشدنقتمجر عت:تگلپدیگدنت

 

 شرایط مناقصه

 

تشکتیطتمشکشحةتزیکتدرتتینتمندئصهتملردتع لتئکترتخلتهاتگکف ت:ت

محلتتدرت تدشنهددتدهناگدنتبدیبرقتئتلتتزتمحدستهتئد  تتدشنهددیتتزتملضلع،تشکتیطتتدر،تشکتیطتخکیاترتش .0

وحقدقتبع لتآشرناتشتنبت تبهتشکتیطتمحلقتشتتلدهتعلتملقتتهتم کنتتس تبهتنحلیتدرتمحدستهتملردتئکتردتدت

ئد  تتدشنهددیتمؤثکتبدشاتآگدهقتتدملتحدصلتن لدهتشتئتلتتزتوبلدمتتدشنهددتخلد،تتسنددتشتماتر تمندئصهترتت

گدمتمطدیعهتتسنددتشتماتر تدئدقدًتمطدیعهتشتبکرسقتن لدهتشتتزتمفهلمتجزءتبهتجزءتآنهدتمطلعتگکدنا.تچندنچهتهن

مندئصه،تبهتنظکتتدشنهددتدهناهتنکد تمتهم،تمرندئض،تشتیدتنقصقتشجلدتدتشرهتبدشاتتهتنددزتبهتشکحتشتولضدحت

آنتملردتتزتشتحاتواترتد تشکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدکتترتدًتشتیدت بدشرکیتبدشاتتدشنهددتدهناهتبدیاتدر

نچهتدرتنردجهتتینتتسرفبدرتتطکعد تشتولضدحدوقتباس تآیاتتهتدرتتسنددتشتبهتشسدلهتولفنتتسرفبدرتن دیاتشتچند

دهناگدنتخلتهات ماتر تمندئصهتمنعکستنتدشاتمکتوبتترتدًتبهتتطکعتتسرفبدرتتنناهتشته چندنتسدیکتتدشنهدد

تشترسدا.تهکتنلعتولضدحتیدتوجایاتنظک،تتضدفهتیدتحذفتمطلتقتبهتماتر تمندئصهتتزتطکیقترس قتتنجدمتمقتشلد

طقتندمهتبهتنشدنقتدعل تشاگدنتترسدلتشتیدتوبلدمتمقتگکددتشتتینتض د متجزءتماتر تمندئصهتمنظلرتخلتهات

تگکدیا.



 

 

بهتوکودبت«تتج»تتش«تبت»تت،«تیفت»تتدت تجاتگدنهتتسررهدتشطلبتتجکتیتتینتمندئصررهتبدیاتتدشررنهددتخلدترتتدرت .2

شتحاتواترتد تشکت تولیدات تترکششد قتئد اتتگزترت)بناهدیتبعایتونظدمتشتدرتملعاتمقکرتبهتدسررگدهتمندئصهت

ت(توبلدمتن دیا.شتئعتدرتدفرکتمکتزیتتبصدک

تیذتکتبدیاتملضلعتمندئصه،تندمتشتنشدنقتتدشنهددتدهناهتشتودریختوبلدمتتدشنهددتنلشرهتشلدتدرترشیتتدترهدیتفلق

توبلدمتگکددت.گزترتشتئتلتتزتتدیدنتمهل تمقکرتبدتتخذترسداتحدشیتسدع تشتودریختشصللتبهتمندئصه

زیکتتس تتهتحببتملردتدرتت5شت0،ت3منظلرتتزتتدشرنهددتمندئصره،تو دمتتسرنددتشتماتر تمشرکشحهتدرتبناهدیتتتتت .3

تشلنات.ئکترتدتدهتمق«تتتج»تتشتیدت«بت»تیدت«تتیفت»تتدت تتتسهدتخلتیکقتتزت

هتئکترتدتدهتشاهتگزترتدرتتخرددرتشکت تتنناگدنتدرتمندئصتسرنددتشتماتر تمندئصرهتتهتتزتطکفتدسرگدهتمندئصهتت .0

خلتسرقتدرتتدت تهررردیتتس تبدیاتبکتطتقتشکتیطتمندئصه،توک دلتشتونظدرررمتشررراهتشته کتهتسدیکتماتر تدرت

تگزترتوبلدمتگکددت.بهتدسرگدهتمندئصه«تج»تش«تب»شت«تتیف»

:تفدشتشتریزیتیدتچکتوضرر دنتشرراهتتتزتنائکترتدتدهتشررلنا،تعتدرو«تتتیف»ماتر تشتتسررنددیتتهتبدیاتدرتتدت ت .5

ه بتشیدتض دن تندمهتبدنکقتشکت تدرتمندئصهت) چك های شخخصی و شرکتی مورد تائید نمی باشد   دنکقتب

ض دنرندمهتبدنکقتصددرتشاهتتهتبدیاتطتقتن لنهتمنارجتدرتتسنددتمندئصه،تتدرصخد مول  پیشنهادی  1میيان 

و ایاتتئدبلت–غدکتئدبلتتنرقدلتبهتغدکتت–ولسطتیکقتتزتبدنکتهدیتملردتئتللتمندئصهتگزترتشتبصلر تغدکتمشکشطت

تشتبندتبهتنظکتن دیناهتمندئصهتگزترتشفقت)ن لنه(تصددرتشتتزتودریختصاشرتحاتئلتبهتما تیک دهتمعرتکتبدشا.تت

 ش درهتحبدبتهدیتشتدتبندمتشکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدک .5

 تIR550190000000102625675007جدریتبدنکتصددرت تشعتهتگدنایتجنلبقت -

 IR060120020000003182709544سپکدهتبدنکتمل تشعتهتگدنایتجنلبقتت -

تئکترتدتدهتشلناتعتدروناتتزت:تت«تب»تتهتبدیاتدرتتدت تتسنددتشتماترتقت .1

تشکحتمخرصکتتدر(ت2شکحتفنقتتدشنهددتترت هتشاهت)ت**تمطدبقتبنات .0.5

ت                                     تدشنهددتدهناهتتمضدءتشلد.تشکتیطتمندئصهتتهتبدیاتولسطتبکگت .2.5

رزشمهتشدملتسلتبقتفعدید تهدیتمشدبهتبدتصندیعتترکششد قتخکصرهتشضرعد تشتسلتبقتتدشنهددتدهناهتدرتتت.3،5

تسدلتتخدکت5درت

تت0،5 ندمتشتعنلتنتشرللقتتعضردءتهدد تمایکهتشتمایکتعدملتشتتبدندکهتحقتتمضدءتدترنا.ت)بکتیتتشخدصتحقلئقتتت.

 تدربکدتدترد(



 

 

وصرلیکتتسردسندمهتشکت تتهتبدیبرقتبهتمهکتتدترهتثت تشکترهدتم هلرتشاهتبدشات.ت)بکتیتتشخدصتحقلئقتتت.ت5ت،5

تتدربکدتدترد(

وصلیکتآگهقتمنارجتدرترشزندمهترس قتتشلر،تحدشیتآخکینتولددکت تشکت ،تتهتدرتآنتتمضدءتتنناگدنت.تت5،ت5

گکتبدشا.ت)بکتیتتشخدصتحقلئقتتدربکدتمجدزتتسرنددتوعهاتآشرتشرکت تمشخشتشاهتشتم هلرتبهتمهکتمندئصهتتت

تدترد(

وبرلدمتتاتتبرقتشکت ،تتاتتئرصددی،تش درهتشندسهتملق،تدرتملردتتشخدصتحقلئقتشکت تتنناه،تشتتت.ت1،5

تتاتملقتتعضدءتهدأ تمایکهتشتمایکتعدملتشتتبدندکهتحقتتمضدءتدترنا.ت)بکتیتتشخدصتحقلئقتتدربکدتدترد(

تم هلرتبهتمهکتشتتمضدیتمندئصهتگکتتتکیللندرکیلتدشتنلیستئکتردتدتح لت .ت5،6

:تبکگتتدشنهددتتئد  تتهتطتقتفکمتتئکترتدتدهتشرلدتعتدر تتسر تتزتت«تتتج»تشتماترتقتتهتبدیاتدرتتدت تتتسرنددت .6

ترت هتشراهتوک دلتشتمهکتشتتمضدتشاهتبدشا.تعادتتدشنهددتئد  تبدیاتبصلر تحکشفقتندزتنلشرهتشلد،تدرتصلر تت

شرهتشاهتبدتتعاتدتشتحکشف،تتدشنهددتنلشرهتشاهتبهتحکشفتتذیکفرهتمقتشلد.تتتینتتدت توندئضتبدنتتدشنهددتنل

تبدیاتدرتببرهتشتباشنتخاشهتوحلیلتگکدد.

دهناهتبدیاتو دمتتسرنددتشتماتر تمندئصرهترتتباشنتولددک،تحذفتشتیدتئکترتدتدنتشکطتدرتآن،توک دل،تتتتدشرنهددتت .9

تگزترتوبلدمتن دیات.تتونظدم،تمهکتشتتمضدءتن لدهتشتبهتدسرگدهتمندئصه

تتدشرررنهددهدتبدیاتتزتهکتحداتتدملتشتباشنتئداتشتشرررکطتبلدهتشتهدرررررر،تنلعتتبهدم،تخاشررره،تعدب،تنقشتشتتت .01

ئلمتخلردگقتناتشررهتبدشرا.تدرتصرلر تشجلدتخاشرهتیدتنقشتدرتتسنددتشتماتر تمندئصه،تیدتترت ررررهتتدشنهددتتتتت

مشکشط،تمتهمتشتبکتخکفتشکتیطتمندئصهتشتیدتدرتصلر تناتشرنتوض دنتتدفق،تآنتتدشنهددتمکدشدتتس تشتعدندًت

تشلد.تبهتتدشنهددتدهناهتمبرکدتمق

اگدنتدرتتسرنددتشتماتر تمندئصرهتبدتتبهدم،تتشرتدهتشتدیگکتنلتئشتتتدرتصرلرودکهتولسرطتهکتیکتتزتتدشرنهددتدهنتتت .00

سدع (تئتلتتزتودریختبدزگشد قتتدت تهدیتت06ملتجهتشلنا،تبدیاتتستتزتدریدف تتسنرررددتشتماتر تمندئصهتشتودت)

تگزترتتطکعتدتدهتشتوقدضدیترفعتتبهدمتشتیدتنلتئشتن دیا.تتتدشنهددهد،تمکتوبترتتترتدًتبهتدسرگدهتمندئصه

کگلنهتولضدحتیدتوجایاتنظکتیدتحذفتشتتضدفهتن لدنتتسنددتشتماتر تمندئصهتشتنحلةتولددکتشتوبلدمتآنهد،تبندتبکته .02

گزترتبهتتطکعتتلدهتشکت تتنناگدنتتخرددرتمندئصرهتگزترتتنجدمتمقتشرلدتشتمکتوبتترتدًتتزتسلیتدسرگدهتمندئصهتت

تاتشا.رسداهتشتجزءتجات قتندتذیکتتسنددتشتماتر تمندئصهتمنظلرتخلته



 

 

گزترتحقتولددک،تتصکحتیدتوجایاتنظکتدرتتسنددتشتمشخصد تملضلعتمندئصهترتتئتلتتزتتنقضدیتمهلرررر تمندئصرهت .03

وبلدررمتتدشنهرددهردتبرکتیتخلدتمحفرل تمقتدتردتشتتگکتچندرنتملردیتتدشتآیا،تمکتوبتبهتشکت تتنناگدنتت

بتمزبلرتوبلدمتشاهتبدشاتتدشنهددتدهناهتشلدتشتدرتصلرودکهتتدشنهددیتئتلتتزتتبک تمکتودرتمندئصرهتتبک تمقت

تحقتدتردتوقدضدیتتسرکدتدتآنترتتبن دیا،تباشنتتینکهتتینتع لتئصلریتتزتجدنبتشیتبحبدبتبددیا.

تزتآنجدتتهتم کنتتس توجایاتنظکتیدتتصکحتدرتتسنددتشتمشخصد تمبرلزمتولددکتمقددیکتیدتئد رهدتبدشا،تدرتتینت .00

آخکینتمهل تدریدف تتدشنهددهدترتتبدتتعکمتترتقتبهتتدشنهددتدهناگدنتبهتگزترتمقتولتناتصلر تدسرگدهتمندئصه

توعلیقتتناتزدتبهتنحلیتتهتآندنتفکص تتدفقتبکتیتتصکحتشتوجایاتنظکتدرتتدشنهددتخلدترتتدتشرهتبدشنا.تتتت

تما تتعرتدرتتدشرنهددتئد  توبرلدمتشاهتولسطتتدشنهددتدهناگدن،تیکتمدهتتزتودریختآخکینتمهل توعددنتشاهتت .05

تبکتیتوبلدمتتدشنهددتمدیقتخلتهاتبلد.

تدشرنهددتدهناهتبدیاتفقطتیکتتدشنهدد،تبکتسدستتسنددتشتماتر تمندئصه،تبهتمندئصهتگزترتوبلدمتن دیا تدرتغدکتت .05

تینصلر تتدشنهددت تمذتلرتبدطلتشاهتشتبهتتدشنهددتدهناهتمبرکدتشتسپکدهتشیدتض دن تندمهتشکت تدرتمندئصهت

تخلتهاتشا.تتتشیتبهتنفعتمندئصهتگزترتضتط

تدشررنهددتهدتدرتتینتمندئصررهتبکتتدیهتتدفد تشتئد  تتدشررنهددیتترزیدبقتمقتشررلد.تتتدشررنهددتهدیتشتصررلهتدرتت .01

گزترتدرتودریخت)تمرعدئتدتتطکعترسدنقتخلتهاتشا(تتبهتوکودبتزیکتبدزگشد قتشتئکت  تشتت دبدلنتمعدمک تمندئصه

حدشیتتتیفتتتسدمقتبکناگدنتتعکمتخلتهاتشا.تتبراتتتدت تحاتترکتودتودریخت)تمرعدئتدتتطکعترسدنقتخلتهاتشا(ت

ضر دن تندمهتبدنکقتشتیدتفدشتشتریزیتشتیدتچکتوضر دنتشراهتبدنکقتشرکت تدرتمندئصرهتبدزتشاهتشتدرتصلر تتتتتتت

لتهاتگکف .تچندنچهتمفرلحتشتترزیدبقتفنقتتدشرررنهددتهدتتنجدمتختتبتتتحکتزتصرررح تسرررپکدةتمذتلر،تتدت ت

بدزتتتجتتفنقتئدبلتئتللترتتتبرربتن دیاتشتملردتودیداتمندئصررهتگزترتئکترتگدکدتتدت تتتتمرددزتتدشررنهددتدهناه

تخلتهاتشات.ت

چندنچهتبهتوشرخدشتتعضردیتت دبردلن،تسپکدةتشکت تدرتمندئصهتطتقتشکتیطتمندئصهتوهدهتنشاهتبدشاتشتیدتتتت

تدشدتشندخرهتشاهتشتتدت تدشنهددتفنقتترت هتشاهتتمرددزتفنقتملردتنظکترتتتببتنن دیا،تتدشنهددتملردتبحاتمک

جتتعدندًتشتباشنتخاشهتبهتتدشنهددتدهناهتمبرکدتخلتهاتشات.تت 

تگزترتدرتردتشتیدتئتللتهکتیکتیدتو دمتتدشنهددهدتباشنتآنکهتتحرددجتبهتذتکتدیدلتبدشاتمخردرتتس .مندئصه .06

تناتدسررررگدهتتهکگردهتئتلتتزتتفرردحتتدت تهدتتطکعتحدصرررلتشرررلدتتهتتدشرررنهددتدهناگدنتبدتهمتوتدنقتتکدهتت .09

گزتر،تضر نتمکدشدتن لدنتتدشرنهددتآنهد،تحقتخلتهاتدتشر تتسدمقتشکترهدیتمذتلرترتتجه تدرجتدرتتتتمندئصرهت

شتچندنچهتتستتزتتفرردحتتدت تهدتشتوعددنتتلهتبهتمکتجعتذیصررکحتتعکمتن دیافهکسرر تتشررکترهدیتم نلعتتی عدم



 

 

هتبکتمکتوبتبددنتشاهتنبت تبهتضتطتسپکدهتبکناهتمشخشتشلدتتهتشکت تتنناگدنتبدتهمتوتدنقتتکدهتتنا،تعکش

شرکت تدرتمندئصهتتدشنهددتدهناهتتئاتمتخلتهاتن لدت.تمندئصهتگذترتجه تمعکفقتشکت تتنناگدنتمرخلفتبهتت

تمکتجعتئدنلنقتمخدکتتس ت.

بکناةتمندئصهتبدیاتحاتترکتودتدهترشزتتستتزتتبک تخکیاتر،تبرررکتسدستئد ررر تتدشنهرررددیتخرررلدت،تبرررهتتنعقددتتت .21

دتدتمتددر تن ردیرا.تدرتغدکتتینصلر توض دنتشکت تدرتمندئصةتتشت،تباشنتنددزتبهتهدر،توشکیفد تئضدیقتبهتئکتر

تشلدتشتدرتتینتصلر تشیتحقتهدچگلنهتتعرکتض،تتدعدتشتشکدیرقتناتردت.نفعتخکیاترتضترطتمق

 تندمهتشکت تدرتبدنقتشراهت،تحدضرکتبهتتنعقددتئکتردتدتنشرلدتض دنتتتدرتصرلرودکهتبکناةتمندئصرهتدرتمهل تتدشتت .20

شلدتشتچندنچهتتشتندزتبدتولجهتبهتمندئصرهتیدتسپکدهتشیتضتطتمقتگکددتشتنفکتدشمتبعنلتنتبکناةتمندئصهتتعکمتمقت

شلدتملتردتیددتشاهتبدال،تحدضکتبهتتنعقددتئکتردتدتنشلدت،توض دنتشکت تدرتمندئصهتتشتندزتبهتنفعتخکیاترتضتطتمق

تشتمندئصهتوجایاتخلتهاتشا.

تشلدت.نفکت تتشلتشتدشمتشسلمتمندئصه،توض دنتشکت تدرتمندئصهتنفکت تبعایتمبرکدتمقتستتزتوعددنت .22

مدیدد تشتحقتبد هتودمدنتتجر دعقتشتتلدهتتبرلرتئدنلنقتندظکتبهتملضلعتئکتردتدتدرتصلر توعلقتبکتعهاهتبکناهتت .23

جتدرتئدنلنتمندئصرررهتبلدهتشتتستتزتعقاتئکتردتد،تدرتزمدنتتکدتخ ،تدرصررراهدیتوعددنتشررراهتشفقتملتعداتمنا

مکبلطهتتزتصلروحبدبتهدتتبکتشتخدیشتمطدیتد تبهتحبدبتمکبلطهتمنظلرتخلتهاتشا.تدرتهکتصلر تباینلسدلهت

تبکناهتمندئصه،تمندئصهتگزترترتتتزتهکتگلنهتهزینه،تتعرکتض،تتدعدتشتشکدیرقتمصلنتشتمتکتتمقتدترد.

هکتشکت تتنناهتتس تشتمندئصهتگزترتتلدهتهزینهتهدیتشرکت تتنناگدنتدرتمندئصره،تصرکفدتشتمنفکدتًتبکتعهاهتتتت .20

 وح تهد،تشکتیطقتهزینهتتیتتزتتینتبدب توقتلتنخلتهاتتکد.

دنیای الزم به ذکر است هيینه چاپ آگهی شرکت در مناقصه در یكی از روزنامه های معتور کشور )  .51

   برای یك نوبت چاپ بر عهده و به هيینه برنده مناقصه خواهد بود.اقتصاد

تاکریلونیتریلتودنککیتح لالزمتبهتذتکتتسر تو دمقتصرفحد تتسنددتمندئصهتشته چندنتتدشتنلیستئکتردتدتتت .25

 بدیبرقتبهتمهکتشتتمضدءتشکت تتنناگدنتدرتمندئصهترسداهتشتدرتتدت تبتئکترتدتدهتشلنا.

تشرررکترر تتننرراگرردنتدرتمنرردئصرررهتمقتولتننرراتجهرر تتبررربتتطکعررد تبدشررررکتبرردتشررر رردرهتولفنتهرردیتت .21

ت(تبدتمندئصهتگزترتو دستحدصلتن دینا.202)دتخلق120-66661305یقتتت06تتتتتتتتت

 

ت



 

 

 ودریخت:تتتت/تتتت/ ودریخت:تتتت/تتتت/

 ندمتشتندمتخدنلتدگقتشتتمضدیتتدشنهددتدهناه گزترندمتشتندمتخدنلتدگقتشتتمضدیتدسرگدهتمندئصه

شکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت)سهدمقتت

 عدم(

 ............................................تدشنهددتدهناهت

  

ت

 

 

 

 

 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

 

ت



 

 

ت

 نامه شرکت در مناقصه ضمانت

 

 

بکتیتشررکت تتتتکیللتندرکیلح لتنظکتبهتتینکهتشررکت /آئدیت......................................................تتمدیلتتسرر تدرتمندئصررةتتت

شکت تن دیا،تیذتتت1401خرداد تتاریخ  GB-1401-04 مناقصهتشمارهولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت)سهدمقتعدم(تبدت

ن دیاتتهتچندنچهتتشرکت تولیدات تترکششرد قتئد اتبصردکت)سهدمقتعدم(تبهتتینتبدنکتتطکعتدهاتتهتتتتتینتبدنکتوعهاتمق

تدشرنهددتشرکت تتنناةتندمتکدهتدرتفلقتملردتئتللتشتئعتشراهتشتمشردرتیدهتتزتتمضردیتئکتردتدتمکبلطهتیدتوبلدمتض دن تتتتتت

ریدلتمکئلمترتتبهتمحضتدریدف تت----------قکرتتسررنکدفتن لدهتتس ،تمتلغتتحبرنتتجکتیتوعهات تئکتردتدتدرتما تمت

تشیدنتوقدضدیتترتقتشکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت)سهدمقتعدم(تباشنتتینکهتتحرددجقتبهتتثتد تتسرنکدفتیدتتئدمةت

رنگتدرتشجهتشکت تولیدات تهدچگلنهتدیدلتشتیدتصراشرتتظهدرندمهتیدتتئاتمقتتزتمجکتیتتدتریتیدتئضرد قتدتشرهتبدشاتبکدتت

تترکششد قتئد اتبصدکت)سهدمقتعدم(تبپکدتزد.

معرتکتبلدهتشتبندبهتدرخلتس تشکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدکتت10/15/0010تینتوعهاتودتآخکتسردع تتدتریتملرختت

تهاتما تتینت)سررهدمقتعدم(تبکتیتماوقتتهتدرخلتسرر تشررلد،تئدبلتو ایاتخلتهاتبلدتشتدرتصررلرودکهتبدنکتنرلتناتیدتنخل

وعهاترتتو ایاتشتیدتملجتد تو ایاترتتفکتهمتنبدزد،تشتیدتتدشنهددتدهناهتندمتکدهتدرتفلقتبدنکترتتملتفقتبدتو ایاتنن دیا،ت

درتتینصرلر تبدنکتمرعهاتتس تباشنتتینکهتتحرددجقتبهتمطدیتهتمجادتبدشاتمتلغتمکئلمترتتدرتشجهتیدتحلتیهتتکدتشکت تت

ت)سهدمقتعدم(تتکدتخ تتنا.تتتتولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت

ت

 

           

 

 

 

 بانك ..............

ت

ت

ت



 

 

 برگ پیشنهاد قیمت

................تتستتزتبکرسقتشتآگدهقتتینجدنبت..............................................................تمایکتعدملتشکت ت.......................................

حمل شتشررکتیطتمندئصررهتفکتخلتنتمندئصررهتت،تدملتشتتذیکشتوعهاتتجکتتشتمبررللید تدرتملردتمطدیبتشتمنارجد تآگهقت

شکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت)سهدمقتعدم(تشتتستتزتبدزدیاتتزتمحلتتدرتشتبدتتطکعتتدملتتزتتجه  اکریلونیتریل

 ن دیمتتهت:ج دعتشکتیطتشتعلتملتملجلدتتزتیحد تتنجدمتتدرهدیتملردتمندئصهتتدشنهددتمق

تح لتماتر تمندئصهتشتبکتیتع لدد تملضرلعتمندئصرهتفلقترتتبکتسردستشرکتیطتشتمشخصد تمنارجتدرتتسنددتشتتتتت -0

تت01111 تتده) ت( تهررزتر تشتتتتتتررکیررلررلنرردرررررکیررلتتوررن تریرردل ت.......................................................... تمررتررلررغ برره

تحکشف................................................................تتنجدمتدهمت.

مجر عتترکششد قتئد اتبصدکتدرتبهتمقصاتتتلقتتتکیلتمدهشرهکتتمخدزنتزتمتاتتتتتکیللندرکیلح لتهکتونتتئد  ت -2

تزیکتتعکمتگکدد:

o ...........................................................................................................ت.......................................)تتبهتعادتت(تتتتتت

o .....ت.............................................................................................................................................)تبهتحکشفت(تتتتت

تن دیمتته:تچندنچهتتینتتدشنرهددتملردتئترللتئکترتگدررکدتشتبعنلتنتبکناةتمندئصرهتتنرخدبتشرلمتوعهراتمقت-2

ماتر تئکتردتدترتتبکتسدستمکتورربتمنررارجتدرتتسنررددتشتمراتر تمندئصرهتتمضدءتن لدهتشتته کتهتتتتتتیف.تتسنددتشت

وض دنتتنجدمتوعهات تحاتترکتظکفتما تیکتهفرهتتزتودریختتبک تبعنلتنتبکنرررراةتمندئصهت)تبدسررندیترشزهدیت

توعطدلت(توبلدمتدسرگدهتمندئصهتگزترتن دیم.

ملضلعتئکتردتدترتتدرتما تمنارجتتفعدید تهدیشتتلدةتتن لدهتتتکیللندرکیلح لتبت.تظکفتما تمقکرت،تشکشعتبهتت

تدرتتسنددتشتماتر تمندئصهتبهتتو دمتبکسدنمت.

تشلدت.تن دیمتتهتتلدةتض د متتسنددتشتماتر تمندئصهتجزءتالینفکتتینتتدشنهددتمحبلبتمقودیداتمقت-3

تشتگذتریتتدرتبهتهکتیکتتزتتدشنهددتدهناگدنتناترد.گزترتتیزتمقتبکتیتتطکعتتدملتدترمتتهتدسرگدهتمندئصهت-0

وح تعنلتنتوض دنتشکت تدرتمندئصهتشتب نظلرتوعهاتبهتتمضدءتشتشکتیطتمندئصهتشتوبلدمتوض دنتتجکتیتوعهات،تت-5

تتمت.وقایمتدتشره«تتیفت»توض دنتمنارجتدرتتسنددتمندئصهترتتبهتنفعتخکیاترتدرتتدت ت

آور تعهد نخام و نام خانوادگی و امضای مجاز

 و مهر پیشنهاددهنده : ) با ذکر تاریخ 

 



 

 

  

 

 

 


