فرصت تحویل اسناد به پست حداکثر تا تاریخ :
97/05/05
شرکت پاالیش نفت الوان (سهامی عام )

اداره تدارکات وامور کاال
دفترچه اسناد مناقصه خرید کاال با اخذ سپرده
(میزان سپرده شرکت در مناقصه 000/-ر000ر 305ریال)

تقاضای شماره RLP-71370-LA :
موضوع خرید SIEMENS POSITIONER :

شرکت پاالیش نفت الوان (سهامی عام )
اداره تدارکات وامور کاال
 36249395-071تلفن  36249192-071 /فاکس
WWW.LORC.IR
Lavansupply_hmd@LORC.com
آدرس پستی  :شیراز  ،صندوق پستی71365/568

مدارک مورد نیاز جهت ارسال بعنوان اسناد مناقصه :
 )1نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه
 )2اساسنامه
 )3آگهی ثبت شرکت
 )4آگهی آخرین تغییرات هیات مدیره
 )5گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی
 )6پرسشنامه تکمیل شده ارزیابی منابع وزارت نفت (موجود در وب سایت شرکت )
 )7گواهی موقت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 )8رونوشت اهم قراردادهای مرتبط با موضوع مناقصه در  5سال گذشته
 )9نظامناهه های مدیریتی و کیفیت( HSE & Qcدر صورت موجود بودن)
 )10رزومه وکاتالوگ شرکت و سایر موارد
قابل توجه کلیه مناقصه گران وتامین کنندگان گرامی
خواهشمند است جهت تسریع در انجام امور و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی در روند ارزیابی مناقصه گران  ،ضمن مطالعه
دقیق و تکمیل مدارک موجود به نکات زیر دقت بیشتری فرمائید :


کلیه اسناد و مدارک ارسالی پیش از اسکن حتماً باید توسط آن شرکت تائید و ممهور گردد  .ضمناً از آنجا که فقط
مدارک ومستندات الکترونیکی (ارسالی مطابق این آیین نامه ) مالک ارزیابی هستند  ،الزم است از حیث کیفیت بصری و
خوانا بودن تصاویر تهیه شده  ،مناقصه گران محترم بازبینی ونگرش الزم را قبل وبعد از تهیه اسکن داشته باشند .



فروشنده  /سازنده میبایست پاکات خود را تا قبل از ساعت  24تاریخ مقرر در سررسید تعیین شده تحویل اداره پست
نموده و رسید پستی را با ذکر شماره تقاضای مناقصه(الزامی ) به این امور فاکس نماید و با دریافت تائیدیه فاکس از
وصول آن مطمئن گردد.



مناقصه گران محترم لطفاً از ارسال مدارک و مستندات تکراری و یا بی ارتباط جداً خودداری فرمایند .



بدیهی است که به مدارک ناقص و غیر منطبق با توضیحات داده شده در این دفترچه  ،هیچگونه ترتیب اثری داده
نخواهد شد .



همچنین به مدارک ومستنداتی که بعد از پایان مهلت ارسال اسناد ارسال گردد (مالک  :تاریخ مهر باجه پستی پاکت
اسناد ) ،هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .



پس از دریافت اسناد وبررسی صالحیت شرکتها توسط کمیته فنی بازرگانی جهت شرکت در مناقصه  ،به شرکتهایی که
صالحیت آنها توسط کمیته فنی بازرگانی تائید گردیده است  ،نامه جهت ارسال پیشنهاد فنی از طریق فاکس ارسال
خواهد شد .لذا خواهشمند است از تماس تلفنی و پیگیری وضعیت پرونده در این زمان جداً خودداری فرمائید .
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در صورت برنده شدن در مناقصه حداکثر میزان پیش پرداخت  25درصد مبلغ قرارداد در قبال ضمانت نامه بانکی
معتبرقابل پرداخت می باشد.



در صورت عقد قرارداد حداقل  %10مبلغ قرارداد /سفارش ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان تضمین انجام تعهدات از
فروشنده /سازنده اخذ میگرددو فروشنده /سازنده ولزم وموظف به ارائه آن می باشد .



نظر به اینکه شرکت پاالیش نفت الوان وجه اقالم خریداری شده را بصورت ریالی پرداخت خواهد نمود  ،لذا ارسال
پیشنهادات ارزی خودداری نمائید .



ارائه سوابق واسناد شرکت در مناقصه هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و اسناد ومدارک واصله
مسترد نخواهد شد .



مالک ارزیابی شرکتها جهت حضور در مناقصه کلیه اسناد و مستندات ارسالی بعنوان اسناد مناقصه می باشد .



ارسال مدارک واسناد ارزیابی به منزله پذیرش کلیه شرایط مندرج در این دفترجه می باشد .

روش ارسال اسناد مناقصه :
 .1مطالعه دفترچه اسناد مناقصه (موجود در وب سایت شرکت )
 .2تکمیل مدارک  10گانه مورد نیاز و تکمیل واسکن آن بر روی یک حلقه سی دی به فرمت ( PDFبه مدارک واسنادی
که از طریق هاردکپی ارسال شود هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد ) .
 .3ثبت شماره تقاضای مربوطه بر روی سی دی (چنانچه مناقصه گری متقاضی شرکت در چند مناقصه به صورت
همزمان می باشد  ،تنها ارائه یک حلقه سی دی حاوی اسناد مربوطه و ثبت شماره تقاضاهای هر یک از مناقصه ها
بر روی آن کافی می باشد ) .
 .4ارسال سی دی از طریق پست و فاکس رسید باجه پستی به نمابر شرکت پاالیش نفت الوان ( الزامی است ).
شایان ذکر است درج عبارت " اسناد ارزیابی مناقصه مربوط به تقاضای شماره  .............................شرکت
پاالیش نفت الوان " بر روی پاکت پستی الزامیست .
 .5میزان سپرده شرکت در مناقصه 000/-ر000ر 305ریال

درصورت تایید صالحیت مراتب جهت ارسال پیشنهاد فنی به شرکتها اعالم و پس از تایید پیشنهاد  ،کتباٌ
درخواست پاکت مالی می گردد و شرکتها می بایست سپرده شرکت درمناقصه به همراه پیشنهاد مالی
( در دو پاکت الف وب )ارسال نمایند .
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RLP-71370-LA:شرح کاالی موضوع مناقصه
ردیف

01

02

شرح کاال
SIEMENS POSITIONER SIPART PS2 FF
COMPLETE ASSEMBLY SINGLE-ACTING
P/NO: 6DR5610-0EG00-0AA0
SOFTWARE REVISION: 4.00.00
HARDWARE REVISION : FBG11 LP4 OR HIGHER

SIEMENS POSITIONER SIPART PS2 FF
COMPLETE ASSEMBLY DOUBLE-ACTING
P/NO: 6DR5620-0EG00-0AA0
SOFTWARE REVISION: 4.00.00
HARDWARE REVISION : FBG11 LP4 OR HIGHER

واحد

تعداد

NO

60

NO

20

03

PNEUMATIC BLOCK SINGLE-ACTING WITH SEAL AND SCREWS
P/NO. : C73451-A430-D80

NO

20

04

PNEUMATIC BLOCK DOUBLE-ACTING WITH SEAL AND SCREWS
P/NO. : C73451-A430-D81

NO

10
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