بسمعه تعالی

شرکت پاالیش نفت الوان

امور مناقصات
دفترچه اسناد ارزیابی کیفی جهت مناقصه عمومی

موضوع  :مناقصه شماره RLD-4003179-LA
خرید  Complete H2 Make up Coolerبر اساس نقشه ها و الزامات فنی پیوست
شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران2000093769000149 :
تاریخ سررسید مهلت دریافت اسناد و پاسخ استعالم بر اساس تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران می باشد

شرکت پاالیش نفت الوان

امور مناقصات

موضوع  :مناقصه شماره RLD-4003179-LA
خرید Complete H2 Make up Cooler

«اسناد مناقصه»
=======================================
اسناد مناقصه شامل بخشهای زیر می باشد:
بخش اول:دعوتنامه.
بخش دوم  :شرایط عمومی پذیرش .
بخش سوم  :مشخصات فنی /شرح کاال.
بخش چهارم  :برگ اعالم آمادگی ،فرم تعهد نامه مبارزه با پولشویی و پرسشنامه تامین کنندگان کاال
توضیحات:
کلیه اوراق این مناقصه جزء اسناد مناقصه تلقی میگردد .بنابراین شرکت در مناقصه و تكمیل و ارسال پاکات بمنزلهه
قبول کلیه شرایط میباشد.
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موضوع  :مناقصه شماره RLD-4003179-LA
خرید Complete H2 Make up Cooler
بخش اول :دعوتنامه
نظر به اينكه شركت پااليش نفت الوان (كه منبعد خريدار ناميده مي شود) با مشخصات ذيل:

*

هرمزگان ،بندرعباس ،گلشهر شمالی ،بلوار دانشگاه ،بلوار مصطفی خمینی ،پالک  ،0ساختمان آریا ،طبقه همکف و کد پستی 79153-19744
تلفن 07138318880:داخلی ( ،07691091081 - )147-148فاکس )071 ( 38318882 :
پست الکترونیكLavantenders@lorc.ir

*شناسه ملی* 1010187460 :کد اقتصادي*4111-4595-3468:شماره ثبت21027:

موضوع مناقصه فوق را از طريق مناقصه عمومي برگزار مي نمايد  ،لذا بدينوسيله از آن شركت محترم دعوت مي شود با رعايت كليه مفاد و
شرايط مندرج در اسناد و مدارك مناقصه ،نسبت به اعالم آمادگي جهت حضور در مناقصه اقدام و در صورت احراز صالحيت  ،نرخ پيشنهادي
خود را محاسبه و اعالم نمايند .

مراحل انجام مناقصه:
مرحله اول؛
 -1دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ايران) در مهلت تعيين شده جهت دريافت اسناد در سامانه
مذكور.
 توضيح :كليه اسناد مناقصه در سايت شركت به آدرس  lorc.irقسمت مناقصات قابل دريافت مي باشد .لذا پس از مطالعه كامل
اسناد مناقصه و شرح فني كاالي مورد درخواست  ،در صورت امكان تامين كاال نسبت به خريد اسناد از طريق سامانه ستاد ايران در
مهلت تعيين شده جهت "دريافت اسناد" و بارگزاري اسناد مورد درخواست در مهلت تعيين شده جهت "ارسال پاسخ استعالم"
اقدام نماييد.
 -2تكميل مدارك ذيل با مهر و امضاي مجاز شركت و بارگزاري تصوير مدارك مورد درخواست در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
)  (setadiran.irقبل از تاريخ پايان مهلت ارسال پاسخ استعالم تعيين شده در سامانه مذكور به شرح:
برگ اعالم آمادگي ،فرم تعهد نامه مبارزه با پولشويي و پرسشنامه تامين كنندگان كاال تكميل شده جهت شركت در مناقصه در بخش
چهارم دفترچه




كپي از تمامي صفحات دفترچه مناقصات  ،مهر و امضاء مقام مسئول شركت.



اساسنامه ،تصوير آگهي

روزنامه رسمي به همراه آخرين تغييرات .



تصوير گواهي نامه ثبت نام مؤديان مالياتي



رزومه شركت(تجهيزات ،چارت سازماني  ،نامه نمايندگي ،مستندات عضويت در  AVLساير شركتها ،جدول اعالم سوابق تامين كاالي
مشابه( شامل تاريخ فروش،شرح كاال،نام خريدار،مبلغ فروش(اختياري) )


ارائه مستندات مربوط به عضويت در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت)(AVL
صفحه3
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توان مالي شركت(گزارش حسابرس مستقل/ترازنامه وصورت سود وزيان /نامه تائيد اعتبار بانك)



سابقه و حسن شهرت (حداقل  3مورد گواهينامه /تقديرنامه حسن انجام كار)



داشتن تجربه درزمينه توليد يا تامين كاال ( حداقل  4مورد كپي قرارداد/ابالغ سفارش )

 گواهينامه ها  ،سيستم مديريت كيفيت  ،زيست محيطي و (HSEكپي  ISOهاي دريافتي)
تبصره :در صورت تجاوز حجم اطالعات مورد نيز فوق الذكر از ظرفيت مجاز قابل بارگزاري در سامانه ستاد ايران ،اعالم موضوع و ارسال
مدارك عالوه بر اسناد بارگزاري شده در سامانه ستاد ايران ،از طريق لوح فشرده به آدرس پستي شركت يا ارسال از طريق پست الكترونيكي
نيز بالمانع مي باشد.
 توضيح :كليه اسناد مناقصه در سايت شركت به آدرس  lorc.irقسمت مناقصات قابل دريافت مي باشد .لذا پس از مطالعه كامل
اسناد مناقصه  ،در صورت امكان شركت در مناقصه ،نسبت به خريد اسناد از طريق سامانه ستاد ايران در مهلت تعيين شده جهت
"دريافت اسناد" و بارگزاري اسناد مورد درخواست در مهلت تعيين شده جهت "ارسال پاسخ استعالم" در سامانه ستاد ايران اقدام
نماييد.
 شايان ذكر است دريافت اسناد و ارسال پاسخ استعالم در مهلت هاي تعيين شده در سامانه ستاد ايران ،اجباري بوده و شركت
هايي كه در مهلت مقرر در اين خصوص اقدام ننمايند امكان حضور در مناقصه را نخواهند داشت.
شماره فراخوان  2000093769000149صرفاً در ارتباط با ارزیابی کیفی مناقصه گران می باشد و در این مرحله هیچگونه درخواستی جهت
ارائه ضمانت نامه و پیشنهاد مالی صورت نپذیرفته است و پاکات پیشنهاد (الف ،ب و ج)  ،پس از تایید صالحیت مناقصه گران توسط کمیته فنی
بازرگانی و همچنین تایید پیشنهاد فنی طی شماره فراخوانی که متعاقباً اعالم می گردد می بایست ارائه گردد.

مرحله دوم ؛ ارسال پاکت پيشنهاد فني اوليه:
پس از پايان زمان ارسال پاسخ استعالم ،بررسيهاي الزم بر روي اسناد ارزيابي صالحيت شركتها (مراتب فوق) شروع و پس از بررسي صالحيت
شركتها و در صورت تاييد آنها توسط شركت پااليش نفت الوان  ،استعالم رسمي براي كليه شركت هاي تاييد صالحيت شده كه حداقل
امتياز مورد نظر جهت حضور در مناقصه را كسب كرده اند ج هت حضور در مناقصه نمابر و يا به آدرس الكترونيكي اعالم شده شركت ها
ارسال خواهد شد .
آخرين مهلت ارسال پيشنهاد فني  10روز كاري از تاريخ ارسال استعالم مي باشد و در صورت عدم تمايل به حضور در مناقصه ارسال نامه
انصراف الزامي است.
دريافت پيشنهاد فني اوليه جهت شف اف سازي  ،جلوگيري از اتالف وقت و رفاه حال شركتها بوده تا درصورت عدم تمايل به شركت در
مناقصه قبل از ارسال ضمانتنامه انصراف خود را اعالم نمايند.
تذکر :فقط فروشندگاني كه توسط شركت پااليش نفت الوان تأييد صالحيت شده ملزم به حضور در مناقصه و ارسال پيشنهاد فني مي
باشند.
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مرحله سوم ؛ ارسال پاکات پيشنهادات فني  ،مالي و ضمانتنامه :
پس از انجام مراحل اول و دوم فوق الذكر از شركت هايي كه نسبت به ارسال پيشنهاد فني اقدام نموده و پيشنهاد ارائه شده آنها توسط اين
شركت مورد تاييد قرار گرفته است جهت ارسال پاكات به شرح ذيل و در مهلت تعيين شده استعالم به عمل خواهد آمد :
پاكت الف  :ضمانت نامه شركت در مناقصه -پاكت ب :پيشنهاد فني نهايي تاييد شده و پاكت ج  :پيشنهاد قيمت
تنها پاكت الف حاوي ضمانت نامه شركت در مناقصه به صورت فيزيكي ارسال مي گردد و پاكات ب و ج مي بايست به صورت الكترونيكي و
در مهلت مقرر در سامانه ستاد ايران بارگزاري گردند.
شركت كنندگان در مناقصه در صورت نياز به ارسال پاكات به صورت فيزيكي (و بنا بر اعالم اين شركت) مي بايست اسناد مناقصه و پيشنهاد
خود را در پاكت هاي جداگانه ،الك و مهر شده و داراي لفاف مناسب قرار داده و به آدرس پستي اين شركت ارسال نمايند.
بخش دوم :شرایط عمومی پذیرش
)1

مناقصه گران مي بايست مدارك و اعالم آمادگي جهت اخذ مجوز شركت در مناقصه را طبق زمان در مهلت مقرر در سامانه ستاد ايران

بارگزاري نمايند.
 )2طبق ابالغيه جديد اداره امور مالياتي ،هرگونه معامله با اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه نام آنها در فهرست موديان فاقد اعتبار (قابل
مشاهده در سايت  ) www.eVAT.irقرار دارد ,داراي اعتبار نمي باشد.
)3

به پاكاتي كه بعد از تاريخ سررسيد بارگزاري ارسال گردند ترتيب اثر داده نخواهند شد  .مناقصه گران موظف مي باشند در كليه اوراق و

سربرگهائي كه در مكاتبات با شركت پااليش نفت الوان ارائه مي نمايند عالوه بر شماره مناقصه  ،شناسه ملي  ،كد اقتصادي ،كد پستي ده
رقمي و شماره ثبت شركت خود را قيد نمايند.
 )4شركتهايي كه پيشنهاد فني آنها به تاييد اوليه رسيده است موظف به ارسال پيشنهاد فني و مالي و ضمانتنامه بوده  ،حداكثرمهلت تعيين
شده جهت پاكات الف (ضمانتنامه) ،ب (فني )  ،ج (قيمت) برابر با مهلت تعيين شده در سامانه ستاد ايران مي باشد.
تبصره:
 -1نظر به اهميت موضوع ،شركت پااليش نفت الوان نسبت به تاييد و يا رد صالحيت هر يك از شركت هاي متقاضي حضور در مناقصه
مختار بوده و فروشنده از اين بابت حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي نمايد.
 -2خريداردر هر كدام از مراحل انجام مناقصه حسب قوانين و مقررات شركت و بنا بر تشخيص خود مجاز به رد صالحيت و حذف
شركت هاي حاضر در مناقصه مي باشد.
 -3تعهد مبني بر اينكه مفاد قانون حداكثري توليد و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني طیي بخشینامه شیماره 30206
مورخ  98/03/15رياست محترم جمهوري و بخشنامه شماره  364/19091مورخ  98/03/12مجلس شوراي اسالمي جهت
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تامين اين كاال رعايت گرديده و خريدار در اين خصوص هيچگونه مسوليتي نخواهد داشت و كليه مسئوليت اين بند بعهده
فروشنده مي باشد.
 )5تضمين شركت در مناقصه فوق  797،646،000ریال (هفت صد و نود و هفت ميليون و ششصد و چهل و شش هزار ريال ) مي باشد كه به
يكي از دو روش زير قابل ارائه مي باشد:
 )aارائه ضمانتنامه معتبر و غير مشروط بانكي به نام شركت پااليش نفت الوان با مبلغ تضميني فوق كه شماره و عنوان مناقصه نيز در
آن قيد گرديده و براي مدت  3ماه داراي اعتبار باشد .بديهي است ضمانتنامه مزبور بايستي بدون هيچگونه قيد و شرطي بوده و قابل
تمديد براي يك دوره باشد.
 )bواريز وجیه نقید بحساب شبا IR380130100000000214103286 :بانك رفاه شعبه ميرزاي شيرازي بنام شركت پااليش نفت
الوان به ميزان مبلغ ضمانت نامه
تذكر  : 1درصورت واريز وجه نقد  ،كپي از فيش واريز وجه نقد (با درج شماره مناقصه و نام شركت ) به شماره  071-38317182نمابر شده
و اصل آن در پاكت الف قرار داده شود .
تذكر  : 2پس از واريز وجه نقد و يا انتقال اينترنتي حتماً با تلفن  071- 38318881داخلي  148-146تماس گرفته و مراتب را اطالع
دهيد . .
 )6نحوه گشایش پاکات به شرح زیر مي باشد :
 )aابتدا پاكت الف حاوي ضمانتنامه شركت در مناقصه گشايش شده و در صورتيكه ضمانتنامه معتبر و بدون اشكال باشد پاكت ب
محتوي پيشنهاد فني گشايش خواهد شد . .سپس درصورتيكه نياز به بررسي فني پيشنهادات و اخذ نظريه كارشناسي فني مجدد
نباشد پاكت ج حاوي پيشنهاد مالي شركت هايي كه پاكات الف و ب آنها بدون اشكال بوده اند گشايش و قيمت هاي پيشنهادي
قرائت مي گردند.
 )bپيشنهاد فني و مالي مي بايست در سربرگ آن شركت همراه با مشخصات كامل آدرس پستي و مهر و امضا ارسال شود.
 )cزمان گشايش پاكات مالي كتبا به اطالع كليه شركت هاي حاضر در مناقصه خواهد رسيد و از هر شركت يك نفر با به همراه داشتن
معرفي نامه كتبي ،مي تواند به عنوان نماينده قانوني شركت  ،در جلسه گشايش پاكات حضور داشته باشد .در صورت عدم حضور
نماينده در جلسه در روز تعيين شده فروشنده حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
 )dپيشنهاد دهندگان بايد نرخ /نرخهاي پيشنهادي را بر اساس صورتحساب مورد نظر اداره دارائي و در سر برگ آن شركت  ،بدون قلم
خوردگي و الك گرفتگي درج نموده و كليه اسناد و مدارك را قبل از بارگزاري در سامانه و يا تسليم به پست(در صورت نياز)  ،امضاء
و مهر نمايند.
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تذكر  :1كد اقتصادي  ،كپي گواهينامه موديان مالياتي و كپي گواهينامه ثبت نام در نظام ارزش افزوده مورد نياز بوده  ،در صورت عدم
وجود مدارك فوق مبلغ ماليات بر ارزش افزوده به فروشنده تعلق نخواهد گرفت و از سوي اين شركت قابل پرداخت نمي باشد .ضمناً
مبلغ ماليات بر ارزش افزوده بايستي بصورت رديف جداگانه در محاسبات قيمت لحاظ گردد .
 )7پيشنهادات بايد کامل و بدون قيد و شرط باشد  .مناقصه گزاراز قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمين کافي و الك
و مهر نشده (در صورت دریافت پاکات به صورت فيزیکي)و یا دریافت پس از موعد مقرر معذور خواهد بود.
 )8حداقل تعداد شركت هاي حائز صالحيت كه نسبت به ارسال پاكات مناقصه در مهلت مقرر اقدام نموده اند  3شركت مي باشد.
)9

شركت پااليش نفت الوان در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بر اساس اسناد مناقصه ،قوانين و مقررات و با ارائه مستندات مختار

است.
 )10بنا به تشخيص و هزينه خريدار و در صورت نياز  ،كاالي خريداري شده در مراحل مختلف توليد و حمل و توسط بازرس شخص ثالث و بر
اساس دامنه بازرسي فني  ،مورد بازرسي قرار خواهد گرفت .
)11

خريداراين حق را براي خود محفوظ ميدارد كه بر اساس قوانين و مقرارات ،اسناد مناقصه و با ارائه مستندات تمام و يا تعدادي از

پيشنهادات را رد نمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء قرارداد با كمترين نرخ پيشنهادي
ندارد .
)12

پيشنهاد دهندگان نبايستي مشمول ممنوعيت مقرر در اصل  141قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و قانون منع مداخله در معامالت

دولتي مصوب ديماه  1337و منع مداخله كاركنان و مديران شركت پااليش نفت الوان در معامالت باشند.
 )13اشخاصي كه به نحوي از انحاء در رابطه با اجراي اصل  49قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران محكوميت يافته و هنوز در دوران
محكوميتي كه قانون تعيين كرده بسر ميبرند نبايد در شركت دعوت شده در مناقصه  ،سهامدار باشند .
 )14هيچ يك از پيشنهادات واصله تا زمان اعالم كتبي بوسيله خريدار؛ قبول شده تلقي نخواهد شد .
 )15پس از انجام مراحل اوليه و بر اساس و دريافت پاكات مناقصه  ،با هماهنگي و اطالع قبلي پاكات در كميسيون معامالت شركت پااليش
نفت الوان واقع در جزيره الوان و يا در محلي كه متعاقبا اعالم ميگردد ،باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان رسمي
آنها در اين جلسه بدون ايجاد هرگونه تعهدي براي مناقصه گزار بالمانع خواهد بود  .همچنين با توجه به موقعيت جزيره الوان در صورت تمايل
به حضور در جلسه گشايش پاكات ،اياب و ذهاب نمايندگان معرفي شده به محل جزيره الوان صرفاً به عهده شركت هاي حاضر در مناقصه بوده
و اين شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت .ضمناً قبل از شركت در جلسه مذكور شركت كنندگان در مناقصه مي بايست
با هماهنگي قبلي نسبت به قطعيت تشكيل جلسه فوق الذكر اطمينان حاصل نموده و در صورت تمايل به حضور در جلسه گشايش پاكات ،
معرفي نامه كتبي از طريق نمابر و يا پست الكترونيكي ارسال دارند .
 )16پس از قرائت پيشنهادات و تعيين برنده يا برندگان مناقصه  ،به استثناي پيشنهاد دهندگان اول و دوم؛ سپرده ساير شركت كنندگان در
مناقصه مسترد خواهد شد ( مگر در مواردي كه طبق نظر خريدارالزم باشد سپرده هاي مذكور براي مدت معين ديگري نگهداري شود).
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 )17نتيجه جلسه گشايش پاكات به شركت برنده مناقصه ابالغ خواهد شد .در صورتي كه برنده مناقصه ظرف مدتي كه خريدارجهت امضاء
قرارداد و ارائه تضامين مربوطه ،معين خواهد كرد اقدام به امضاء و ارسال قرارداد و تضامين مربوطه ننمايد وجه تضمين مندرج در بند  5شرايط
عمومي پذيرش به نفع خريدار و بدون هيچگونه تشريفات قضايي برداشت خواهد شد ،و در صورتي كه پيشنهاد دهنده دوم نيز حاضر به انعقاد
قرارداد نشود تضمين شركت در مناقصه آن شركت به طريق فوق نيز برداشت خواهد شد .خريدارميتواند اسامي پيشنهاد دهندگان فوقالذكر را
موقتاً و يا بصورت دائم از ليست پيمانكاران ذيصالح حذف نمايد  .تشخيص و تصميم خريداردر مورد ضبط تضمين هاي شركت در مناقصه و يا
حذف از ليست پيمانكاران ذيصالح قطعي خواهد بود .
 )18قرارداد با برنده مناقصه ،بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود .اين مدت حداكثر يك بار و براي  90روز قابل تمديد
هست.
)19

هرگاه در حين مناقصه وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان به زيان خريدارتباني كردهاند نرخهاي واصله از اين پيشنهاد دهندگان

مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاد دهندگان مذكور موقتاً و يا به بصورت دائم از ليست پيمانكاران صالحيت دار حذف و در ليست
شركتهاي ممنوع المعامله قرار خواهد گرفت .
 نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه در ذيل برگ پيشنهاد نرخ ذكر شده و هر مكاتبهاي كه به نشاني مذكور ارسال شود  ،ابالغ شده
تلقي خواهد گرديد مگر آنكه هر گونه تغييري در نشاني قبالً و به صورت كتبي به خريداراطالع داده شده باشد .

)20

پيشنهاد مالي مي بايست بر اساس شرح دقيق فني كاالي مورد درخواست و پيشنهاد فني تاييد تهيه و ارسال گردند.
با درخواست فروشنده حداكثر تا سقف  %25از كل مبلغ معامله در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر و غير مشروط بانكي  ،بعنوان پيش
پرداخت قابل پرداخت خواهد بود.

)21

تبصره  :واريز پيش پرداخت بيش از سقف تعيين شده ،منوط به تشخيص خريدار بوده و در شرايط معمول قابل پرداخت نمي باشد.

 )22از برنده مناقصه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات بميزان  %10مبلغ معامله اخذ خواهد شد  .ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از تاريخ تحويل
قطعي كاال بمدت حداقل يك سال نزد خريدار باقي مانده و فروشنده موظف است ضمن اقدام در اين خصوص  ،انجام هر گونه خدمات
پس از فروش را در محل شركت پااليش نفت الوان تقبل نمايد .
)23

پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به بيمه فروشنده  ،ماليات  ،عوارض دولتي و ساير كسورات قانوني كه به اين معامله تعلق بگيرد ( بجز
قانون ماليات بر ارزش افزوده ) ونيز جرائم مربوط به عدم پرداخت بموقع آنها بر عهده فروشنده مي باشد .

 )24در زمان اخذ پاكات مالي در سامانه ستاد ايران ،صرفا اسناد پاكت هاي پيشنهاد(ب) و (ج) داراي امضاي الكترونيكي مورد پذيرش است .در
جلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و (ج) ،اسناد فيزيكي(كاغذي) و اسناد فاقد امضاي الكترونيكي(داراي مهر گرم) به هيچ وجه مورد پذيرش
نيست.
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 )25حوادث قهري و غير مترقبه (فورس ماژور)  :فورس ماژور به وقايعي اطالق ميشود كه جلوگيري از آن وقايع از حيطه و كنترل هر يك از
طرفين قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پيش بيني و يا پيشگيري نبوده و انجام هر گونه عمل منطقي براي مقابله با آنها غير
ممكن خواهد بود  .جنگ اعم از اعالم شده يا نشده  ،زلزله  ،سيل و طغيانهاي غير عادي  ،خشك سالي هاي بي سابقه و همچنين آتش
سوزيهاي دامنهدار و غيره كه ناشي از كار فروشنده نباشد جزء حوادث قهري محسوب ميشوند .
 )26شرايط مندرج در اسناد مناقصه حاكم بر مناقصه مي باشد و هر گونه شرط خارج از شرايط اعالمي مورد قبول مناقصه گزار نمي باشد.
 )27در صورت تمايل به شركت در مناقصه پس از دريافت اسناد از سامانه ستاد ايران فرم اعالم آمادگي شركت در مناقصه مندرج بخش 4
همين دفترچه را تكميل و به شماره نمابر  ( 071- 38318172تاييديه دريافت نمابر  )071-38318880-3ارسال فرمائيد.
تذكر :فرم تعهد نامه مبارزه با قانون مبارزه با پولشويي نيز مي بايست در سربرگ آن شركت تكميل و همراه مدارك خواسته شده در
بخش اول ،مرحله اول ارسال شود .
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بخش سوم  :مشخصات فنی
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1
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بخش چهارم  :برگ اعالم آمادگی  ،فرم تعهدنامه مبارزه با پولشویی وپرسشنامه تامین کنندگان کاال.
جهت اعالم آمادگي شركت در مناقصه لطفاً فرم زير را تكميل و از طريق نمابر  ( 071-38317182تاييديه دريافت نمابر
داخلي  )118و يا به آدرس پست الكترونيكي شركت ارسال شود.
شماره مناقصه:
نام شركت:
نام مدير عامل:
شماره تلفن:
شماره نمابر:
تلفن همراه:
آدرس شركت:
ايميل:
كد پستي:
اينجانب امضا كننده زير آمادگي شركت را جهت حضور در مناقصه فوق اعالم ميدارد.
نام و سمت:
مهر و امضا:
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تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

)1

مشخصات شرکت :

نام شركت :
شماره تلفن :
شماره نمابر :
آدرس سايت الكترونيكي :
آدرس پست الكترونيكي :
آدرس مكاني دفتر:
آدرس مكاني كارگاه يا كارخانه:
شماره شناسه ملي شركت :
كد اقتصادي شركت :
كد پستي شركت:
اساسنامه شركت (آخرين تغييرات) مندرج در روزنامه
شرح مختصر فعاليت:
شماره ثبت شركت :
مكان ثبت شركت

)2

مورخ

مشخصات مدیرعامل :

نام :

شماره شناسنامه :

نام خانوادگي :

كدملي :

)3

اسامی صاحبان امضا مجاز طبق آخرین تغییرات روزنامه ( مدارك ضمیمه گردد)

)4

مشخصات اعضای هیئت مدیره و سهامداران :

رديف

نام

نام خانوادگي

شماره
شناسنامه

شماره تلفن همراه:

كدملي

سمت شركتي /
سهامدار

درصد
سهام

اينجانب  ..........................بعنوان باالترين مقام اجرائي شركت/موسسه ..............................؛ با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب  1386/11/02مجلس شوراي
اسالمي و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن ،متعهد و ملتزم ميشوم كه ضمن رعايت مواد قانون ياد شده و مقررات مربوطه ،از هر اقدامي كه منجر به
پولشويي گردد ،خودداري نموده و همچنين كنترل هاي داخلي الزم را جهت ممانعت از هرگونه سوء استفاده اشخاص حقيقي و حقوقي از حساب ها و خدمات بانكي و
ابزارهاي بانكداري الكترونيكي را ايجاب و رصد نموده ،مضافأ اعالم مينمايد كه اطالعات ارائه شده بر اساس آخرين تغييرات انجام شده بوده و افزون بر آن ملزم ميگردم
كه هرگونه تغيير در اطالعات فوق را در كوتاه ترين زمان به مراجع قانوني ذيربط (ثبت احوال  ،اسناد و امالك و ساير مراجع ذيربط) اطالع داده و مستندات را به
شركت پااليش نفت الوان ارائه نمايد.
تاريخ:
مهر و امضا
نام و نام خانوادگي:
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پرسشنامه مناقصه گران:

1

2

3

نام شركت:
شناسه ملي :
كد اقتصادي :
نوع شركت :
سهامي عام

نام قديم :

سهامي خاص

غيره

تعاوني

آدرس دفتر مركزي :
آدرس دفتر فروش:
آدرس و مشخصات شعبه ها (داخل و خارج از كشور):
تلفن :
پست الكترونيك :
آدرس سايت:
نوع فعاليت :
نمايندگي انحصاري

(توضيح دهيد)

نمابر :

نمايندگي فروش و خدمات

نمايندگي تجاري

فروشنده

در صورت دارا بودن هر گونه نمايندگي  ،تاييديه از شركتهاي اصلي و هرگونه مجوز فعاليت از موسسات ذيصالح و مدارك مربوطه را ضميمه فرماييد.
4

تاريخ تاسيس :
شماره ثبت :
اظهارنامه تاسيس و آگهي تاسيس و اساسنامه ممهور به مهر و امضاي مجاز شركت و آگهي آخرين تغييرات ضميمه گردد.
شرح كامل زمينه فعاليت :

5
شرح كامل فعاليت :

6

7

نوع مالكيت :
خصوصي

8

رئيس هيئت مديره و حيطه اختيارات :

دولتي

عمومي

غيره

(توضيح دهيد)
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پست الكترونیك:
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شرکت پاالیش نفت الوان

امور مناقصات

موضوع  :مناقصه شماره RLD-4003179-LA
خرید Complete H2 Make up Cooler
مديرعامل و حيطه اختيارات :
اعضائ هيئت مديره و بازرسان :
شركا و صاحبان سهام :

تعداد كاركنان در سطوح مختلف علمي و فني را اعالم فرماييد ( .در صورت امكان نمودار سازماني ضميمه شود )
9

فضاي اداري(متر مربع) :

10

فضاي فني(متر مربع) :
ملكي يا استيجاري بودن مكانهاي فوق را اعالم فرماييد.

آيا گواهينامه هاي مديريت كيفيت  ،محيط زيست و  HSE , ISOو غيره را اخذ نموده ايد؟ ( مدارك ضميمه گردد )
11

آيا آن شركت در مناقصات ديگر شركت هاي تابعه وزارت نفت يا يا ديگر وزارت خانه ها ،موسسات و شركت هي دولتي و نيمه دولتي نيز شركت
نموده است؟(با ذكر نام ،تاريخ و ديگر مدارك موجود)
12

چنانچه گواهينامه يا تاييديه كيفي كاال يا حسن انجام كار در خدمات ارائه شده از مشتريان خود و يا موسسات دريافت نموده ايد  ،مدارك آن را
ارسال فرماييد.
13
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شرکت پاالیش نفت الوان

امور مناقصات

موضوع  :مناقصه شماره RLD-4003179-LA
خرید Complete H2 Make up Cooler
سابقه قراردادهاي قبلي طي  5سال گذشته را ارائه فرماييد:
مبلغ قرارداد

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

شرح مورد قرارداد

سازمان طرف قرارداد

14

ارائه مستندات قراردادها الزامي است  .قرارداد با شركتهاي نفتي در الويت مي باشد.
صحت كليه مطالب مندرج در اين فرم ( پرسشنامه ) شامل  17بند در  3صفحه مورد تاييد مي باشد.
نام و نام خانوادگي مديرعامل :

مهر و امضاء

تاريخ
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شرکت پاالیش نفت الوان

امور مناقصات

موضوع  :مناقصه شماره RLD-4003179-LA
خرید Complete H2 Make up Cooler

ساير توضيحات:
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