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«اسناد مناقصه»
=======================================
اسناد مناقصه شامل بخشهای زیر می باشد:
بخش اول:دعوتنامه.
بخش دوم :شرایط عمومی پذیرش.
بخش سوم :برگ اعالم آمادگی ،فرم تعهد نامه مبارزه با پولشویی و پرسشنامه مناقصه گران
توضیح و تشریح اسناد شامل:
پیوست  1شامل :
 شرح کار
 شرایط خصوصی
 جدول برآورد قیمت ،خالصه مالی و پیشنهاد نرخ
 مشخصات فنی و شرح کار اجرایی
 نقشه های اجرایی
پیوست  :2الزامات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
پیوست  :3دستور العمل HSEپیمانکاران
پیوست  :4الزامات حراست
پیوست  :5الزامات مدیریت انرژی
پیوست  :6شرایط عمومی قرارداد
پیوست  :7موافقتنامه

کلیه اوراق این مناقصه جزء اسناد مناقصه تلقی میگردد .بنابراین شرکت در مناقصه و تکمیل و ارسال پاکات بمنزله
قبول کلیه شرایط میباشد.
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بخش اول :دعوتنامه
نظر به اینكه شرکت پاالیش نفت الوان (که منبعد مناقصه گزار نامیده می شود) با مشخصات ذیل:
* هرمزگان ،بندرعباس ،گلشهر شمالی ،بلوار دانشگاه ،بلوار مصطفی خمینی ،پالک  ،0ساختمان آریا ،طبقه همکف و کد پستی 79153-19744
تلفن 07138318880:داخلی ( ،07691091081 - )148-147فاکس )071 ( 38318882 :
پست الکترونیكLavantenders@lorc.ir
*شناسه ملی* 1010187460 :کد اقتصادي*4111-4595-3468:شماره ثبت21027:

موضوع مناقصه فوق را از طریق مناقصه عمومی برگزار می نماید  ،لذا بدینوسیله از آن شرکت محترم دعوت می شود با رعایت کلیه مفاد و
شرایط مندرج در اسناد و مدارك مناقصه  ،نسبت به اعالم آمادگی جهت حضور در مناقصه اقدام و در صورت احراز صالحیت  ،نرخ پیشنهادی
خود را محاسبه و اعالم نمایند .

مراحل انجام مناقصه:
مرحله اول؛
 -1دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت (ستاد ایران) در مهلت تعیین شده در سامانه جهت "دریافت اسناد"
 -2تكمیل مدارك ذیل با مهر و امضای مجاز شرکت و بارگزاری تصویر مدارك مورد درخواست در سامانه تدارکات الكترونیكی دولت
)  (setadiran.irقبل از تاریخ پایان مهلت ارسال پاسخ استعالم تعیین شده در سامانه مذکور به شرح:
 برگ اعالم آمادگی ،فرم تعهد نامه مبارزه با پولشویی و پرسشنامه مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه تكمیل شده که در بخش
سوم این دفترچه درج گردیده
 برای شرکت های ثبت داخل کشور یک نسخه از اساسنامه شرکت (برابر اصل) ،آگهی تاسیس شرکت (برابر اصل) ،آگهی آخرین
تغییرات هیأت مدیره دارای اعتبار شرکت بر اساس روزنامه رسمی (برابر اصل)





ارائه گواهی امضاء از دفتر اسناد رسمی برای دارندگان حق امضاء
ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی
تكمیل پرسشنامه دریافت اطالعات.
ارائه کد اقتصادی براساس گواهینامه موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و کد پستی.

 کپی از تمامی صفحات دفترچه مناقصات  ،مهر و امضاء مقام مسئول شرکت.
 تصویر گواهی نامه ثبت نام مؤدیان مالیاتی
 ارائه رزومه کاری که شامل همه بخش های زیر باشد:
الف) ارائه سوابق کارهای گذشته و گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان پیشین
ب)یک نسخه (برابر اصل) قراردادهای انجام شده در کارهای مشابه
ج) توان مالی شرکت(گزارش حسابرس مستقل/ترازنامه وصورت سود وزیان /نامه تائید اعتبار بانک)
د) گواهینامه صالحیت پیمانكاری و گواهی صالحیت ایمنی پیمانكاران
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ه) مشخصات فردی و سوابق کاری نیروهای متخصص و عملیاتی شرکت
 توضیح :کلیه اسناد مناقصه در سایت شرکت به آدرس  lorc.irقسمت مناقصات قابل دریافت می باشد .لذا پس از مطالعه کامل
اسناد مناقصه  ،در صورت امكان شرکت در مناقصه ،نسبت به خرید اسناد از طریق سامانه ستاد ایران در مهلت تعیین شده جهت
"دریافت اسناد" و بارگزاری اسناد مورد درخواست در مهلت تعیین شده جهت "ارسال پاسخ استعالم" در سامانه ستاد ایران اقدام
نمایید.
 شایان ذکر است دریافت اسناد و ارسال پاسخ استعالم در مهلت های تعیین شده در سامانه ستاد ایران ،اجباری بوده و شرکت
هایی که در مهلت مقرر در این خصوص اقدام ننمایند امكان حضور در مناقصه را نخواهند داشت.

شماره فراخوان  2000093769000125صرفاً 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 طی شماره فراخوانی که متعاقباً اعالم می گردد می بایست ارائه گردد.

مرحله دوم ؛
پس از انجام ارزیابی کیفی شرکت هایی که در مهلت مقرر نسبت به ارائه اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران اقدام نموده اند
از شرکت هایی که حدنصاب امتیاز مورد قبول را کسب نموده اند جهت ارسال پاکات به شرح ذیل و در مهلت تعیین شده
استعالم به عمل خواهد :
پاکت الف  :ضمانت نامه شرکت در مناقصه مطابق با بند  4بخش دوم دفترچه مناقصه
پاکت ب :شرایط عمومی و مدارك پیوست یک و دو اسناد مناقصه با مهر و امضای مجاز مناقصه گر
پاکت ج  :پیشنهاد قیمت (تكمیل فرم پیشنهاد نرخ در پیوست ) 1
بخش دوم :شرایط عمومی پذیرش
 )1مناقصه گران می بایست مدارك و اعالم آمادگی جهت اخذ مجوز شرکت در مناقصه را طبق زمان در مهلت مقرر در سامانه ستاد ایران
بارگزاری نمایند.
 )2طبق ابالغیه جدید اداره امور مالیاتی ،هرگونه معامله با اشخاص حقیقی و یا حقوقی که نام آنها در فهرست مودیان فاقد اعتبار (قابل
مشاهده در سایت  ) www.eVAT.irقرار دارد ,دارای اعتبار نمی باشد.
)3

به پاکاتی که بعد از تاریخ سررسید ارسال گردند ترتیب اثر داده نخواهند شد  .مناقصه گران موظف می باشند در کلیه اوراق و سربرگ

هایی که در مكاتبات با شرکت پاالیش نفت الوان ارائه می نمایند عالوه بر شماره مناقصه  ،شناسه ملی  ،کد اقتصادی ،کد پستی ده رقمی و
شماره ثبت شرکت خود را قید نمایند.
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تبصره:
 -1نظر به اهمیت موضوع ،شرکت پاالیش نفت الوان نسبت به تایید و یا رد صالحیت هر یک از شرکت های متقاضی حضور در مناقصه
برابر با قوانی و مقررات  ،مختار بوده و مناقصه گر از این بابت حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
 -2مناقصه گزار در هر کدام از مراحل انج ام مناقصه حسب قوانین و مقررات شرکت و بنا بر تشخیص خود مجاز به رد صالحیت و حذف
شرکت های حاضر در مناقصه می باشد.
 )4تضمین شرکت در مناقصه فوق  2،430،000،000ریال (دو میلیارد و چهار صد و سی میلیون ریال ) می باشد که به یكی از روش های
زیر قابل ارائه میباشد:
 )aارائه ضمانتنامه معتبر و غیر مشروط بانكی به نام شرکت پاالیش نفت الوان با مبلغ تضمینی فوق که شماره و عنوان مناقصه نیز در
آن قید گردیده و برای مدت  3ماه دارای اعتبار باشد .بدیهی است ضمانتنامه مزبور بایستی بدون هیچگونه قید و شرطی بوده و قابل
تمدید برای یک دوره باشد.
واریز وجـه نقـد بحساب شبا IR380130100000000214103286 :بانک رفاه شعبه میرزای شیرازی بنام شرکت پاالیش نفت
الوان به میزان مبلغ ضمانت نامه
تذکر  : 1درصورت واریز وجه نقد  ،کپی از فیش واریز وجه نقد (با درج شماره مناقصه و نام شرکت ) به شماره  071-38317182نمابر
شده و اصل آن در پاکت الف قرار داده شود .
تذکر  : 2پس از واریز وجه نقد و یا انتقال اینترنتی حتماً با واحد خزانه امورمالی ( تلفن )071-91009200 :تماس گرفته و مراتب را
اطالع دهید .
 )5نحوه گشایش پاکات به شرح زیر می باشد :
 )aابتدا پاکت الف حاوی ضمانتنامه شرکت در مناقصه گشایش شده و در صورتیكه ضمانتنامه معتبر و بدون اشكال باشد پاکت ب
محتوی پیشنهاد فنی گشایش خواهد شد .سپس درصورتیكه نیاز به بررسی فنی پیشنهادات و اخذ نظریه کارشناسی فنی مجدد
نباشد پاکت ج حاوی پیشنهاد مالی شرکت هایی که پاکات الف و ب آنها بدون اشكال بوده اند گشایش و قیمت های پیشنهادی
قرائت می گردند.
 )bزمان گشایش پاکات مالی کتبا به اطالع کلیه شرکت های حاضر در مناقصه خواهد رسید و از هر شرکت یک نفر با به همراه داشتن
معرفی نامه کتبی ،می تواند به عنوان نماینده قانونی شرکت  ،در جلسه گشایش پاکات حضور داشته باشد .صورت عدم حضور نماینده
در جلسه در روز تعیین شده مناقصه گر حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
 )cپیشنهاد دهندگان باید نرخ /نرخهای پیشنهادی را بر اساس صورتحساب مورد نظر اداره دارائی و در سر برگ آن شرکت  ،بدون قلم
خوردگی و الك گرفتگی درج نموده و کلیه اسناد و مدارك را قبل از بارگزاری در سامانه و یا تسلیم به پست(در صورت نیاز)  ،امضاء
و مهر نمایند.
تذکر  :1کد اقتصادی  ،کپی گواهینامه مودیان مالیاتی مورد نیاز می باشد.
 )6پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد  .مناقصه گزار از قبول پیشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمین کافی و الك و
مهر نشده (در صورت دریافت پاکات به صورت فیزیکی)و یا دریافت پس از موعد مقرر معذور خواهد بود .صرفا اسناد پاکت
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های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است .در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج) ،اسناد
فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی(دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست .
 )7حداقل تعداد شرکت های حائز صالحیت که نسبت به ارسال پاکات مناقصه در مهلت مقرر اقدام نموده اند  3شرکت می باشد.
 )8شرکت پاالیش نفت الوان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بر اساس اسناد مناقصه ،قوانین و مقررات و با ارائه مستندات مختار
است.
 )9مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام و یا تعدادی از پیشنهادات را (بر اساس اسناد مناقصه ،مصوبات و مطابق قوانین
و مقررات) رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء قرارداد با کمترین نرخ پیشنهادی ندارد .
 )10پیشنهاد دهندگان نبایستی مشمول ممنوعیت مقرر در اصل  141قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و قانون منع مداخله در معامالت
دولتی مصوب دیماه  1337و منع مداخله کارکنان و مدیران شرکت پاالیش نفت الوان در معامالت باشند.
 )11اشخاصی که به نحوی از انحاء در رابطه با اجرای اصل  49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران محكومیت یافته و هنوز در دوران
محكومیتی که قانون تعیین کرده بسر میبرند نباید در شرکت دعوت شده در مناقصه  ،سهامدار باشند .
 )12هیچ یک از پیشنهادات واصله تا زمان اعالم کتبی بوسیله مناقصه گزار ؛ قبول شده تلقی نخواهد شد .
 )13پس از انجام مراحل اولیه و بر اساس و دریافت پاکات مناقصه  ،با هماهنگی و اطالع قبلی پاکات در کمیسیون معامالت شرکت پاالیش
نفت الوان واقع در دفتر بندرعباس و یا هر محل دیگری که متعاقباً اعالم می گردد  ،باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان یا
نمایندگان رسمی آنها در این جلسه بدون ایجاد هرگونه تعهدی برای مناقصه گزار بالمانع خواهد بود  .ضمناً قبل از شرکت در جلسه مذکور
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست با هماهنگی قبلی نسبت به قطعیت تشكیل جلسه فوق الذکر اطمینان حاصل نموده و در صورت تمایل
به حضور در جلسه گشایش پاکات  ،معرفی نامه کتبی از طریق نمابر ارسال دارند .
 )14پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده یا برندگان مناقصه  ،به استثنای پیشنهاد دهندگان اول و دوم ؛ سپرده سایر شرکت کنندگان
در مناقصه مسترد خواهد شد ( مگر در مواردی که طبق نظر مناقصه گزار الزم باشد سپرده های مذکور برای مدت معین دیگری نگهداری
شود).
 )15نتیجه جلسه گشایش پاکات به شرکت برنده مناقصه ابالغ خواهد شد .در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدتی که مناقصه گزار جهت
امضاء قرارداد و ارائه تضامین مربوطه ،معین خواهد کرد اقدام به امضاء و ارسال قرارداد و تضامین مربوطه ننماید وجه تضمین مندرج در بند 4
شرایط عمومی پذیرش به نفع مناقصه گزار و بدون هیچگونه تشریفات قضایی برداشت خواهد شد  ،و در صورتی که پیشنهاد دهنده دوم نیز
حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه آن شرکت به طریق فوق نیز برداشت خواهد شد  .مناقصه گزار میتواند اسامی پیشنهاد
دهندگان فوقالذکر را موقتاً و یا بصورت دائم از لیست پیمانكاران ذیصالح حذف نماید  .تشخیص و تصمیم مناقصه گزار در مورد ضبط تضمین
های شرکت در مناقصه و یا حذف از لیست پیمانكاران ذیصالح قطعی خواهد بود .
 )16قرارداد با بر نده مناقصه ،باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود .این مدت حداکثر یک بار و برای  90روز قابل تمدید هست.
 )17هرگاه در حین مناقصه وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان مناقصه گزار تبانی کردهاند نرخهای واصله از این پیشنهاد دهندگان
مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاد دهندگان مذکور موقتاً و یا به بصورت دائم از لیست پیمانكاران صالحیت دار حذف و در لیست
شرکتهای ممنوع المعامله قرار خواهد گرفت .
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 )18نشانی پیشنهاد دهنده همان است که در ذیل برگ پیشنهاد نرخ ذکر شده و هر مكاتبهای که به نشانی مذکور ارسال شود  ،ابالغ شده
تلقی خواهد گردید مگر آنكه هر گونه تغییری در نشانی قبالً و به صورت کتبی به مناقصه گزار اطالع داده شده باشد .
 )19پیشنهاد مالی می بایست بر اساس جدول پیشنهاد نرخ مندرج در پیوست یک دفترچه مناقصه تکمیل گردد.کلیه پرداخت
ها نیز بر اساس شرح اطالعات مندرج در شرایط خصوصی قرارداد مندرج در پیوست یک انجام خواهد شد.
 )20شرایط مندرج در اسناد مناقصه حاکم بر مناقصه می باشد و هر گونه شرط خارج از شرایط اعالمی مورد قبول مناقصه گزار نمی باشد.
)21

در صورت تمایل به شرکت در مناقصه پس از دریافت اسناد فرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه مندرج بخش سوم همین دفترچه را

تكمیل و به شماره نمابر  ( 071- 38318172تاییدیه دریافت نمابر  )071-38318880-3و یا به آدرس پست الكترونیكی شرکت ارسال
فرمائید .تذکر :درصورتیكه فرم تعهد نامه مبارزه با قانون مبارزه با پولشویی نیز قبالً تكمیل و اصل آن به شرکت پاالیش نفت الوان ارسال نشده
باشد این فرم نیز بایستی در سربرگ آن شرکت تكمیل و همراه مدارك خواسته شده در مرحله اول ارسال شود .
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بخش سوم  :برگ اعالم آمادگی  ،فرم تعهدنامه مبارزه با پولشویی وپرسشنامه تامین کنندگان کاال.
جهت اعالم آمادگی شرکت در مناقصه لطفاً فرم زیر را تكمیل و از طریق نمابر  ( 071-38317182تاییدیه دریافت
نمابر  )071-3-38318880ارسال شود.
شماره مناقصه:
نام شرکت:
نام مدیر عامل:
شماره تلفن:
شماره نمابر:
تلفن همراه:
آدرس شرکت:
ایمیل:
کد پستی:
اینجانب امضا کننده زیر آمادگی شرکت را جهت حضور در مناقصه فوق ؛ اعالم میدارد.
نام و سمت:
مهر و امضا:
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تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

)1

مشخصات شرکت :

نام شرکت :
شماره تلفن :
شماره نمابر :
آدرس سایت الكترونیكی :
آدرس پست الكترونیكی :
آدرس مكانی دفتر:
آدرس مكانی کارگاه یا کارخانه:
شماره شناسه ملی شرکت :
کد اقتصادی شرکت :
کد پستی شرکت:
اساسنامه شرکت (آخرین تغییرات) مندرج در روزنامه
شرح مختصر فعالیت:
شماره ثبت شرکت :
مكان ثبت شرکت

)2

مورخ

مشخصات مدیرعامل :

نام :

شماره شناسنامه :

نام خانوادگی :

کدملی :

)3

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

)4

مشخصات اعضای هیئت مدیره و سهامداران :

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره
شناسنامه

شماره تلفن همراه:

کدملی

سمت شرکتی /

درصد

سهامدار

سهام

اینجانب  ..........................بعنوان باالترین مقام اجرائی شرکت/موسسه ..............................؛ با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب  1386/11/02مجلس شورای
اسالمی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن ،متعهد و ملتزم میشوم که ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه ،از هر اقدامی که منجر به پولشویی
گردد ،خودد اری نموده و همچنین کنترل های داخلی الزم را جهت ممانعت از هرگونه سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از حساب ها و خدمات بانكی و ابزارهای
بانكداری الكترونیكی را ایجاب و رصد نموده ،مضافأ اعالم مینماید که اطالعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات انجام شده بوده و افزون بر آن ملزم میگردم که
هرگونه تغییر در اطالعات فوق را در کوتاه ترین زمان به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال  ،اسناد و امالك و سایر مراجع ذیربط) اطالع داده و مستندات را به شرکت
پاالیش نفت الوان ارائه نماید.
تاریخ:
مهر و امضا
نام و نام خانوادگی:
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پرسشنامه مناقصه گران:
نام شرکت:
شناسه ملی :
کد اقتصادی :
نوع شرکت :
سهامی عام

1

نام قدیم :

سهامی خاص

غیره

تعاونی

آدرس دفتر مرکزی :
آدرس دفتر فروش:
آدرس و مشخصات شعبه ها (داخل و خارج از کشور):
تلفن :
پست الكترونیک :
آدرس سایت:

2

نوع فعالیت :
نمایندگی انحصاری

3

(توضیح دهید)

نمابر :

نمایندگی فروش و خدمات

نمایندگی تجاری

پیمانكار

در صورت دارا بودن هر گونه نمایندگی  ،تاییدیه از شرکتهای اصلی و هرگونه مجوز فعالیت از موسسات ذیصالح و مدارك مربوطه را ضمیمه فرمایید.
تاریخ تاسیس :
شماره ثبت :
اظهارنامه تاسیس و آگهی تاسیس و اساسنامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت و آگهی آخرین تغییرات ضمیمه گردد.

4

شرح کامل زمینه فعالیت :
5
شرح کامل فعالیت :

6

نوع مالكیت :
خصوصی

دولتی

عمومی

غیره

(توضیح دهید)

7
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رئیس هیئت مدیره و حیطه اختیارات :
مدیرعامل و حیطه اختیارات :
8

اعضائ هیئت مدیره و بازرسان :
شرکا و صاحبان سهام :

تعداد کارکنان در سطوح مختلف علمی و فنی را اعالم فرمایید ( .در صورت امكان نمودار سازمانی ضمیمه شود )
9

فضای اداری(متر مربع) :

10

فضای فنی(متر مربع) :
ملكی یا استیجاری بودن مكانهای فوق را اعالم فرمایید.

آیا گواهینامه های مدیریت کیفیت  ،محیط زیست و  HSE , ISOو غیره را اخذ نموده اید؟ ( مدارك ضمیمه گردد )
11

آیا آن شرکت در مناقصات دیگر شرکت های تابعه وزارت نفت یا یا دیگر وزارت خانه ها ،موسسات و شرکت هی دولتی و نیمه دولتی نیز شرکت نموده
است؟(با ذکر نام ،تاریخ و دیگر مدارك موجود)
12

چنانچه گواهینامه یا تاییدیه کیفی کاال یا حسن انجام کار در خدمات ارائه شده از مشتریان خود و یا موسسات دریافت نموده اید  ،مدارك آن را ارسال
فرمایید.

13
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سابقه قراردادهای قبلی طی  5سال گذشته را ارائه فرمایید:
مبلغ قرارداد

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

شرح مورد قرارداد

سازمان طرف قرارداد

14

ارائه مستندات قراردادها الزامی است  .قرارداد با شرکتهای نفتی در الویت می باشد.
صحت کلیه مطالب مندرج در این فرم ( پرسشنامه ) شامل  17بند در  3صفحه مورد تایید می باشد.
نام و نام خانوادگی مدیرعامل :

مهر و امضاء

تاریخ
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سایر توضیحات:
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