شرکت پاالیش نفت الوان

اداره تدارکات و خدمات کاال
دفترچه اسناد مناقصه خرید کاال
موضوع  :مناقصه شماره RLP-81646-LA

S/P for Smith Rotary Vane P.D. Meters
تاریخ سررسيد اعالم آمادگي شرکت در مناقصه و ارسال مدارك و سوابق کاري  15روز پس از درج مناقصه در روزنامه وسایت شرکت
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«اسنـاد منـاقصـه»
=======================================
اسناد مناقصه شامل بخشهاي زیر مي باشد:
بخش اول:دعوتنامه.
بخش دوم  :شرایط عمومي پذیرش .
بخش سوم  :مشخصات فني /شرح کاال.
بخش چهارم  :برگ اعالم آمادگي  ،فرم پرسشنامه تامين کنندگان کاال.

توضيحات:
کليه اوراق این مناقصه جزء اسناد مناقصه تلقي ميگردد .بنابراین شرکت در مناقصه و تكميل و ارسال پاکات بمنزلـه
قبول کليه شرایط ميباشد.

کليه فروشندگان ميبایست پيشنهادات را درسر برگ رسمي شرکت مربوطه تكميل  ،با مهر و امضاء ،
شناسه ملي  ،کد اقتصادي ،کد پستي ده رقمي  ،آدرس  ،شماره تلفن  ،شماره فاکس  ،شماره ثبت  ،نام و
نام خانوادگي امضاء کننده بصورت واضح وخوانا ارسال نمایند .

صفحه2
آدرس پستي :شیراز – انتهای بلوار امیر کبیر -بعد از پل گچي-مجتمع زیمنکو – تدارکات کاالی شرکت پاالیش نفت الوان  -کد پستي 7188783999
تلفن071-38318880-3 :
تلفن برگزاري مناقصات135-122-137-

نمابر071-38317182 :
پست الكترونيك:

م lavansupply_hmd@lorc.ir
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بخش اول :دعوتنامه
نظر به اینكه شرکت پاالیش نفت الوان (که منبعد خریدار ناميده ميشود با مشخصات ذیل ):
*آدرس :شيراز – انتهاي بلوار امير کبير -بعد از پل گچي-مجتمع زیمنكو – تدارکات کاالي شرکت پاالیش نفت الوان  -کد پستي 7188783999

*تلفن071-3831880-3 :
4111-4595

*نمابر071-38317182 :

*شماره ثبت20925:

*شناسه ملي10101874601 :

*کد اقتصادي-3468:

*محل ثبت :شيراز

موضوع خرید فوق را از طریق مناقصه عمومي برگزار مي نماید  ،لذا بدینوسيله از آن شرکت محترم دعوت ميشود با
رعایت کليه مفاد و شرایط مندرج در اسناد و مدارك مناقصه  ،نرخ پيشنهادي خود را محاسبه و اعالم نمایند .
مراحل انجام مناقصه:
مرحله اول :ارسال مدارك جهت اخذ مجوز شرکت در مناقصه
مرحله دوم :ارسال پيشنهاد فني اوليه جهت شفاف سازي و بررسي فني
مرحله سوم :ارسال پيشنهاد فني نهایي  ،پيشنهاد مالي و ضمانتنامه شرکت در مناقصه
لطفاً به شرایط هر یك از مراحل فوق که به شرح ذیل مي آید توجه فرمایيد:
مرحله اول؛ ارسال مدارك با شرایط زیر:
 -1تكميل فرم اعالم آمادگي جهت شرکت در مناقصه که در بخش شماره  5درج گردیده قبل از تاریخ پایان مناقصه
(صفحه آخر دفترچه اسناد) از طریق نمابر 071-38317182
تذکر :پایان زمان اعالم آمادگي حداکثر  14روز پس از درج مناقصه در روزنامه مي باشد.
 -2کپي از تمامي صفحات دفترچه مناقصات  ،مهر و امضاء مقام مسئول شرکت.
 -3تكميل پرسشنامه تامين کنندگان کاال
 -4ارسال مدارك ذیل از طریق لوح فشرده (( CD
 اساسنامه ،تصویر آگهي روزنامه رسمي بهمراه آخرین تغييرات .


تصویر گواهي نامه ثبت نام مؤدیان مالياتي



رزومه شرکت(تجهيزات ،چارت سازماني  ،نامه نمایندگي ،مستندات عضویت در  AVLسایر شرکتها)



توان مالي شرکت(گزارش حسابرس مستقل/ترازنامه وصورت سود وزیان /نامه تائيد اعتبار بانك)



سابقه و حسن شهرت (حداقل  3مورد گواهينامه /تقدیرنامه حسن انجام کار)



داشتن تجربه درزمينه توليد یا تامين کاال ( حداقل  4مورد کپي قرارداد/ابالغ سفارش )



گواهينامه ها  ،سيستم مدیریت کيفيت  ،زیست محيطي و (HSEکپي  ISOهاي دریافتي)
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مرحله دوم ؛ ارسال پاکت پيشنهاد فني اوليه:
یك هفته پس از پایان زمان مناقصه و دریافت مدارك مرحله اول  ،بررسيهاي الزم بر روي اسناد ارزیابي صالحيت شرکتها
(مراتب فوق) شروع و پس از بررسي صالحيت شرکتها و در صورت تایيد آنها توسط شرکت پاالیش نفت الوان  ،استعالم
رسمي براي کليه شرکتهاي تایيد صالحيت شده جهت حضور در مناقصه نمابر خواهد شد .
آخرین مهلت ارسال پيشنهاد فني  10روز کاري از تاریخ استعالم مي باشد ودر صورت عدم تمایل حضور در مناقصه نامه
انصراف الزامي است.

دریافت پيشنهاد فني اوليه جهت شفاف سازي  ،جلوگيري از اتالف وقت و رفاه حال شرکتها بوده تا درصورت عدم تمایل به
شرکت در مناقصه قبل از ارسال ضمانتنامه انصراف خود را اعالم نمایند.
تذکر :فقط فروشندگاني که توسط شرکت پاالیش نفت الوان تأیيد صالحيت شده ملزم به حضور در مناقصه و ارسال پاکت
پيشنهاد فني ميباشند.
مرحله سوم ؛ ارسال پاکات پيشنهادات فني  ،مالي و ضمانتنامه :
جهت ارسال پيشنهاد فني نهایي  ،پيشنهاد مالي و ضمانتنامه شرکت در مناقصه با شرکتهایي که پيشنهاد فني آنها به تائيد
اوليه رسيده باشد مكاتبه و از طریق نمابر اعالم خواهد شد.

بخش دوم :شرایط عمومي پذیرش
 )1پيشنهاد دهندگان باید پيشنهادات را طبق زمان اعالم شده از طریق نمابر ویا ایميل شرکت ارسال نمایند.
 )2طبق ابالغيه جدید اداره امور مالياتي ،هرگونه معامله با اشخاص حقيقي و یا حقوقي که نام آنها در فهرست مودیان
فاقد اعتبار ( قابل مشاهده در سایت ) www.eVAT.irقرار دارد ,داراي اعتبار نمي باشد.
 )3به پاکاتي که بعد از تاریخ سررسيد ارسال گردند ترتيب اثر داده نخواهند شد  .فروشندگان موظف ميباشند در کليه
اوراق و سربرگهائي که در مكاتبات با شرکت پاالیش نفت الوان ارائه مينمایند عالوه بر شماره مناقصه  ،شناسه ملي  ،کد
اقتصادي ،کد پستي ده رقمي و شماره ثبت شرکت خود را قيد نمایند.
 )4شرکتهایي که پيشنهاد فني آنها به تایيد اوليه رسيده است موظف به ارسال پيشنهاد فني و مالي و ضمانتنامه بوده ،
حداکثرمهلت تعيين شده جهت پاکات الف (ضمانتنامه) ،ب (فني )  ،ج (قيمت)  10روز کاري پس از تاریخ مكاتبه با آن
شرکت ميباشد.
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 )5تذکر :درج نام شرکت  ،نوع پاکت و شماره تقاضا بر روي هر یك از پاکات و مهر موم کردن آنها الزامي ميباشد  .هر سه
پاکت را بایستي در یك پاکت قرار داده و پس از درج شماره مناقصه با پست سفارشي و قبل از تاریخ سر رسيد ارسال پاکات
به آدرس شرکت پاالیش نفت الوان ارسال گردد.
 )6تضمين شرکت در مناقصه فوق 1،550،230،000 /-ریال ( یك مليارد و پانصد و پنجاه مليون و دویست و سي ریال ) ميباشد که
به یكي از دو روش زیر قابل ارائه ميباشد:
 )aارائه ضمانتنامه معتبر و غير مشروط بانكي به نام شرکت پاالیش نفت الوان با مبلغ تضميني فوق که شماره و عنوان مناقصه
نيز در آن قيد گردیده و براي مدت  3ماه داراي اعتبار باشد .بدیهي است ضمانتنامه مزبور بایستي بدون هيچگونه قيد و
شرطي بوده و قابل تمدید براي یك دوره باشد.

 )bواریز وجـه نقـد بحساب شبا IR38013010000000021410286 :بانك رفاه شعبه ميرزاي شيرازي بنام شرکت
پاالیش نفت الوان.
تذکر  : 1درصورت واریز وجه نقد  ،کپي از فيش واریز وجه نقد (با درج شماره مناقصه و نام شرکت ) به شماره 071-38317182
نمابر شده و اصل آن در پاکت الف قرار داده شود .
تذکر  : 2پس از واریز وجه نقد و یا انتقال اینترنتي حتماً با واحد خزانه امورمالي ( تلفن )071-91009200 :تماس گرفته و مراتب
را اطالع دهيد .
 )7نحوه گشایش پاکات به شرح زیر مي باشد :
 )aابتدا پاکت الف حاوي ضمانتنامه شرکت در مناقصه گشایش شده و در صورتيكه ضمانتنامه معتبر و بدون اشكال باشد پاکت ب
محتوي پيشنهاد فني گشایش خواهد شد .درصورتيكه نياز به بررسي فني پيشنهادات و اخذ نظریه کارشناسي فني مجدد باشد
پاکات مالي تا حصول نتيجه در صندوق امانات کميسيون مناقصات بصورت دربسته نگهداري خواهد شد .الزم بذکر است
پيشنهادات فني و مالي باید در سربرگ آن شرکت همراه با مشخصات کامل آدرس پستي و مهر و امضا ارسال شود.
 )bپس از بررسيهاي فني نهایي ،زمان گشایش پاکات مالي قبل از تاریخ گشایش به اطالع شرکتهایي که پيشنهاد فني مورد تایيد
داشته باشند از طریق نمابراعالم خواهد شد و در صورت عدم حضور در جلسه در روز تعيين شده فروشنده حق هيچگونه
اعتراضي ندارد.
 )cپيشنهاد دهندگان باید نرخ /نرخهاي پيشنهادي را بر اساس صورتحساب فروش کاالي مورد نظر اداره دارائي و در سر برگ
آن شرکت  ،بدون قلم خوردگي و الك گرفتگي درج نموده و کليه اسناد و مدارك را قبل از تسليم به پست  ،امضاء و مهر
نمایند.
تذکر  :1کد اقتصادي  ،کپي گواهينامه مودیان مالياتي و کپي 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 این امور قابل پرداخت
نميباشد .ضمناً مبلغ ماليات بر ارزش افزوده بایستي بصورت ردیف جداگانه در محاسبات قيمت لحاظ گردد .
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 )8پيشنهادات باید کامل و بدون قيد و شرط باشد  .خریدار از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمين کافي و الك و مهر نشده
و یا دریافت پس از موعد مقرر معذور خواهد بود.
 )9شرکت پاالیش نفت الوان در رد یا قبول هر یك یا تمام پيشنهادات بدون آنكه محتاج به ذکر دليل باشد ؛ مختار است.
 )10بنا به تشخيص و هزینه خریدار و در صورت نياز  ،کاالي خریداري شده در مراحل مختلف توليد و حمل و توسط بازرس شخص
ثالث و بر اساس دامنه بازرسي فني  ،مورد بازرسي قرار خواهد گرفت .
 )11خریدار این حق را براي خود محفوظ ميدارد که تمام و یا تعدادي از پيشنهادات را رد نماید و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد
خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء قرارداد با کمترین نرخ پيشنهادي ندارد .
 )12خریدار این حق را براي خود محفوظ ميدارد که تمام و یا تعدادي از اقالم را بر اساس کمترین نرخ واحد به یك یا چند
فروشنده سفارش دهد .
 )13پيشنهاد دهندگان نبایستي مشمول ممنوعيت مقرر در اصل  141قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و قانون منع مداخله در
معامالت دولتي مصوب دیماه  1337و منع مداخله کارکنان و مدیران شرکت پاالیش نفت الوان در معامالت باشند.
 )14اشخاصي که به نحوي از انحاء در رابطه با اجراي اصل  49قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران محكوميت یافته و هنوز در
دوران محكوميتي که قانون تعيين کرده بسر ميبرند نباید در شرکت و یا فروشگاه دعوت شده در مناقصه  ،سهامدار باشند .

 )15هيچ یك از پيشنهادات واصله تا زمان اعالم کتبي بوسيله خریدار ؛ قبول شده تلقي نخواهد شد .
 )16پس از انجام مراحل تأیيد فني پيشنهادات  ،با هماهنگي و اطالع قبلي پاکات مالي در کميسيون معامالت شرکت پاالیش نفت
الوان واقع  5کيلومتري جاده تهران  ،باز و قرائت خواهد شد و حضور پيشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمي آنها در این جلسه بدون
ایجاد هرگونه تعهدي براي خریدار بالمانع خواهد بود  .ضمناً قبل از شرکت در جلسه مذکور شرکت کنندگان در مناقصه ميبایست با
هماهنگي قبلي نسبت به قطعيت تشكيل جلسه فوق الذکر اطمينان حاصل نموده و در صورت تمایل به حضور در جلسه گشایش پاکات ،
معرفي نامه کتبي از طریق نمابر ارسال دارند .
 )17پس از قرائت پيشنهادات و تعيين برنده یا برندگان مناقصه  ،به استثناي پيشنهاد دهندگان اول و دوم ؛ سپرده سایر شرکت
کنندگان در مناقصه مسترد خواهد شد ( مگر در مواردي که طبق نظر خریدار الزم باشد سپرده هاي مذکور براي مدت معين
دیگري نگهداري شود).
 )18پس از قرائت پيشنهادات و تعيين برنده یا برندگان مناقصه  ،به استثناي پيشنهاد دهندگان اول و دوم ؛ سپرده سایر شرکت
کنندگان در مناقصه مسترد خواهد شد ( مگر در مواردي که طبق نظر خریدار الزم باشد سپرده هاي مذکور براي مدت معين دیگري
نگهداري شود).
 )19قرارداد /سفارش خرید به برنده مناقصه صادر خواهد شد در صورتي که برنده مناقصه ظرف مدتي که خریدار جهت اخذ
تایيدیه سفارش و یا امضاء قرارداد معين خواهد کرد اقدام به ارسال تایيدیه سفارش و یا امضاء قرارداد ننماید وجه تضمين مندرج در
بند  7به نفع خریدار و بدون هيچگونه تشریفات قضایي ضبط خواهد شد  ،و در صورتي که پيشنهاد دهنده دوم نيز حاضر به انعقاد
قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه آن شرکت به طریق فوق نيز ضبط خواهد شد  .خریدار ميتواند اسامي پيشنهاد دهندگان
فوقالذکر را موقتاً و یا بصورت دائم از ليست فروشندگان ذیصالحيت حذف نماید  .تشخيص و تصميم خریدار در مورد ضبط تضمينهاي
شرکت در مناقصه و یا حذف از ليست فروشندگان ذیصالحيت قطعي خواهد بود .
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هرگاه در حين مناقصه وقوف حاصل شود که پيشنهاد دهندگان به زیان خریدار تباني کردهاند نرخهاي واصله از این پيشنهاد

دهندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاد دهندگان مذکور موقتاً و یا به بصورت دائم از ليست فروشندگان صالحيت دار
حذف و در ليست شرکتهاي ممنوع المعامله قرار خواهد گرفت .
 )21نشاني پيشنهاد دهنده همان است که در ذیل برگ پيشنهاد نرخ ذکر شده و هر مكاتبهاي که به نشاني مذکور ارسال شود  ،ابالغ
شده تلقي خواهد گردید مگر آنكه هر گونه تغييري در نشاني قبالً و به صورت کتبي به خریدار اطالع داده شده باشد .
 )22با درخواست فروشنده حداکثر تا سقف  %25از کل مبلغ معامله در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر و غير مشروط بانكي  ،بعنوان پيش
تبصره :

پرداخت قابل پرداخت خواهد بود.

درصورت تقاضاي فروشنده مبني بر در خواست بيش ار سقف تعيين منوط به شرایط مناقصه به تشخيص خریدار قابل پرداخت
مي باشد.
 )23از برنده مناقصه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات بميزان  %10مبلغ معامله اخذ خواهد شد  .ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از
تاریخ تحویل قطعي کاال بمدت حداقل یك سال نزد خریدار باقي مانده و فروشنده موظف است ضمن اقدام در این خصوص ،
انجام هر گونه خدمات پس از فروش را در محل شرکت پاالیش نفت الوان تقبل نماید .
 )24پرداخت کليه هزینه هاي مربوط به بيمه فروشنده  ،ماليات  ،عوارض دولتي و سایر کسورات قانوني که به این معامله تعلق بگيرد (
بجز قانون ماليات بر ارزش افزوده ) ونيز جرائم مربوط به عدم پرداخت بموقع آنها بر عهده فروشنده ميباشد .
 )25حوادث قهري و غير مترقبه (فورس ماژور)  :فورس ماژور به وقایعي اطالق ميشود که جلوگيري از آن وقایع از حيطه و کنترل هر
یك از طرفين قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پيش بيني و یا پيشگيري نبوده و انجام هر گونه عمل منطقي براي
مقابله با آنها غير ممكن خواهد بود  .جنگ اعم از اعالم شده یا نشده  ،شيوع بيماري واگيردار  ،زلزله  ،سيل و طغيانهاي غير
عادي  ،خشك سالي هاي بي سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنهدار و غيره که ناشي از کار فروشنده نباشد جزء حوادث
قهري محسوب ميشوند .
 )26در صورت تمایل به شرکت در مناقصه فرم اعالم آمادگي شرکت در مناقصه مندرج بخش  5همين دفترچه را تكميل و به شماره
نمابر  ( 071- 38318172تایيدیه دریافت نمابر  )071-38318880-3ارسال فرمائيد .عدم تكميل و ارسال فرم به منزله
انصراف از شرکت در مناقصه تلقي ميگردد .

 )27رعایت و ارائه الزامات  HSEدر پيشنهاد فني الزامي است
تذکر :درصورتيكه فرم تعهد نامه مبارزه با قانون مبارزه با پولشویي نيز قبالً تكميل و اصل آن به همراه  CDمربوطه به شرکت پاالیش
نفت الوان ارسال نشده باشد این فرم نيز بایستي در سربرگ آن شرکت تكميل و همراه مدارك خواسته شده در صفحه  ( 3بخش اول:
دعوتنامه) ارسال شود .
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 مشخصات فني کاال: بخش سوم

ROW UNIT

1

ST

2

NO

3

NO

4

NO

5

NO

6

NO

7

NO

8

NO

9

NO

10

NO

11

NO

12

NO

DESCRIPTION
S/P for Smith Rotary Vane P.D. Meters
Model: JA10-S3(2-Bladed Double Case)
Complete Inner Mechanism P.D.Meter
Model: JA10-S3 (2-Bladed Double Case)
for up to 1000ssu Viscosity
Block
Standard (up to 1000 ssu)
Part No: 536590-001
Block
Standard ( 1000ssu to 3000ssu)
Part No: 536590-201
Complete Inner Mechanism P.D.Meter
Model: JA10-S3 (2-Bladed Double Case)
for 1000ssu to 3000ssu
Cover(Without Vent)
Part No: 536277-001
Bushing
(Standard And All Iron)
Part No: 065311-001
Gear Idler
(Barrels Standard And All Iron)
Part No: 500705-001

QTY

2
4
2
1
3
10
10

Gear Jackshaft
Part No: 500225-001
Gear Jack Haft Pinion
Part No: 500704-001
Blade Assembly Upper
Standard(up to 1000ssu)
Part No: 536265-001
Blade Assembly Upper
Standard(1000ssu to 3000ssu)
Part No: 536265-101
Blade Assembly Lower
Standard(up to 1000ssu)
Part No: 536266-001

10
10
4

2

4
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13

NO

14

ST

15

ST

16

ST

17

NO

18

NO

19

NO

20

NO

21

NO

22

NO

23

NO

Blade Assembly Lower
Standard(1000ssu to 3000ssu)
Part No: 536266-101
Cam And Shaft Assembly
Part No: 536254-001
Rotor Sub Assembly
Standard(up to 1000ssu)
Part No: 511364-001

2
4

2

Rotor Sub Assembly
Standard (1000ssu to 3000ssu)
Part No: 511364-101
Gear Calibrator Drive
(Barrels Standard And All Iron)
Part No: 500236-001
Bushing Blade
Part No:512353-001
Shaft Blade Bearing
Part No:551361-001
Pin Rotor Cover Roller
Part No:500197-001
Plate Rotor Gear
Part No:536268-002
Roller Rotor Cover
Part No:500196-001

1

10
12
12
12
10
12

Shaft Drive Gear
Part No: 003569-001

3

. فرم تعهدنامه مبارزه با پولشویي وپرسشنامه تامين کنندگان کاال،  برگ اعالم آمادگي: بخش چهارم
071-38317182 جهت اعالم آمادگي شرکت در مناقصه لطفاً فرم زیر را تكميل و از طریق نمابر
.) ارسال شود071-3-38318880 ( تایيدیه دریافت نمابر
:شماره مناقصه
:نام شرکت
:نام مدیر عامل
:شماره تلفن
:شماره نمابر
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تلفن همراه:
آدرس شرکت:
ایميل:
کد پستي:
اینجانب امضا کننده زیر آمادگي شرکت را جهت حضور در مناقصه فوق ؛ اعالم ميدارد.
نام و سمت:
مهر و امضا:
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