دعوتنامه مناقصه محدود
مناقصه گزار:شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم
موضوع مناقصه :

الف :تعویض ورق کف مخزن  101Cسوخت مازوت در مجتمع بندري شهيد رجائي بندرعباس خليج فارس
(قطر مخزن  24.3Mtrبا جنس ورق  ST 37-2و به ضخامت 10ميليمتر)
ب :طراحي نقشه کار و کسب تایيدیه کار نقشه تهيه شده از معاونت مهندسي و عمران سازمان بنادر و
دریانوردي منطقه ویژه اقتصادي بندر شهيد رجایي.
 آماده سازي سطح به روش سندبالست استاندارد  SA 2/5و پوشش سه الیه رنگ از نوع Coal Tar Epoxyبا مجموع ضخامت خشک  050مایکرون در دو طرف سطح.
 مهار بندي اتصال سازه به  Annularو بدنه ) (shellدر هنگام مونتاژ و دمونتاژ و  fit upورقهاي کفمخزن.
تبصره :در صورت نياز به تعویض ورق  ،Annularعلت و شرح کار و ميزان ورق مشخص گردد.
 رعایت استانداردها و الزامات برشکاري ،اتصال ورق Gouging ،و جوشکاري و انجام تستهاي استانداردمرتبط واستفاده از الکترود استاندارد . E7018
 ایجاد فضاي الزم ورود و خروج ورق ها به داخل مخزن ،اتصال مجدد ورق و انجام تست هاي الزم پس ازجوشکاري.
 رعایت الزامات حفظ لوله هاي سيستم خروج  ،لوله کشي کویلهاي کف مخزن و دیرک و پایه ستون هايمخزن و نصب مجدد در صورت ضرورت برچيدن.
 انجام هيدرو تست مخزن پس از جوشکاري و یا تست استاندارد مشابه مورد تایيد. حمل ،جابجایي مصالح و تجهيزات و برچيدن ضایعات از محل کارگاه به بيرون سایت در پایان کار. سایر موارد همراه با اعالم جزئيات کار توسط پيمانکار. کليه هزینه هاي ایاب و ذهاب و اقامت در طول مدت تعميرات بر عهده پيمانکار است. خاک مورد استفاده در زیر مخزن بر اساس آناليز آزمایشگاه از نوع ترکيبات شني ،آهکي و صخره اي است ،چنانچه ضرورت بر تعویض خاک زیر مخزن باشد ،مناقصه گر همزمان با ذکر علت و نوع خاک پيشنهادي
بطوریکه تاثيري بر عملکرد سيستم حفاظت کاتدي ایجاد نکند مبلغ را نيز در مناقصه اعالم نماید.
ضميمه : 3گزارش آزمون خورندگي خاک و مخزن
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توضيح :قيمت پيشنهادي ميبایست بر اساس جزیيات انجام کار تعميرات مورد نظر پيمانکار بصورت تفکيکي اعالم و
تک تک مراحل انجام کار از صفر تا صد بطور مجزا اعالم قيمت گردد .
محرمانه بودن اسناد :
اسناد و مدارک قرارداد حاضر باید محرمانه تلقي گردیده و هيچگونه اطالعاتي در این خصوص نبایستي افشا گردد .
شرايط متقاضي  :شرکتهای توانمند:
 دامنه فعاليت و مجوز شرکت ارسال یک نسخه از اساسنامه شرکت و ذکر اعضاء هيات مدیره و دارندگان امضاء مجاز قيمت پيشنهادي زمان انجام کار کليات پيشنهاد از لحاظ مشخصات فني انجام کار ،نوع تجهيزات قابل استفاده  ،نوع آزمایشات  ،فوالد بکارگرفته  ،استاندارد انجام کار (ماشين آالت و تجهيزات و لوازم کار ،کادر فني و تخصصي  ،سابقه کار و سایر
موارد اعالم شود)
 دوره ضمانت پس از انجام کار رزومه انجام کار مشابه بهاي پيشنهادي با مبلغ مشخص در پاکت الک و مهر شده تسليم گردد. پس از باز کردن پاکت هاي پيشنهادها ،هيچگونه پيشنهاد دیگري پذیرفته نخواهد شد. شرکت در رد یا قبول یک یا کليه پيشنهادها مختار است. شرکت مختار است سپرده نفرات اول و دوم برنده مناقصه را در صورت امتناع از انجام معامله ضبط نماید. برنده مناقصه متعهد به پرداخت هرگونه هزینه از قبيل آگهي ،ثبت ،ماليات ،عوارض ،بيمه تامين اجتماعي وغيره به موضوع معامله مي باشد .
سايرشرايط مناقصه گر:
-1احراز شرایط قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي وزیست محيطي شرکت و تجربه کاري
پروژه مشابه
-2عدم وجود سوء عملکرد در پيمانهاي گذشته شرکت(اجباري)
-3دارا بودن تایيد صالحيت ایمني پيمانکاران از اداره کار و امور اجتماعي استان الزامي ميباشد.
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 -0رعا یت الزامات و استانداردهاي ساز مان بنادر و دریانوردي و کارفرما و تجربه کار مشابه توسط پيمانکار جهت
انجام کار در داخل مجتمع بندر و سایت سوخترساني کارفرما
-5عالوه بر نسخ کاغذي کليه اطالعات مربوط به پاکت به صورت فایل PDFبر روي CDرایت و ارائه گردد
-6ارائه برنامه زمان بندي اجراي کار در قالب نرم افزارهاي کنترل پروژه( ) mspالزامي ميباشد.
-7پيمانکار پيشنهاد خود را دریک پاکت سر بسته و الک و مهر شده که حاوي  3پاکت جداگانه ذیل مي باشد تحویل
مي نماید .
پاکت  1شامل  %5تضمين شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغغ

ریغال بصغورت سغپرده تضغمين

بانکي مربوط به صاحبين امضاء مجاز
پاکت  2شامل اسناد مناقصه و اوراق هویتي مناقصه گر شامل آگهي روزنامه رسمي و آخرین تغييرات در این خصوص
ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها  ،اساسنامه شرکت مناقصه گر  ،خالصه اي از سوابق اجرایي کار با ذکغر نغام پغروژه و
نشاني محل اجراي آن و سایر مدارک که در ارزیابي کيفي مناقصه گر مفيد باشد .
( کليه اسناد مي بایست داراي مهر وامضاء مجاز مناقصه گر باشد )
پاکت  3شامل قيمت پيشنهادي مناقصه گر که در برگ پيشنهاد قيمت (ضميمه  )1درج گردد .
تبصره  :هرگ ونه قلم خوردگي و یا پيشنهاد متناقض و یا تغيير یا درج شغروط در اسغناد مناقصغه بنغا بغه تشغخيص
کميسيون معامالت موجب ابطال پيشنهاد مناقصه گر مي گردد .
 بازگشائي پاکات :شرکت کنندگان در مناقصه ميبایست پاکات خود را حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ  1318/5/26تحویغل نماینغده
کارفرما مستقر در محل اجراي پروژه به آدرس مجتمع بندري شهيد رجائي  ،بندر خليج فارس  ،سایت سوخت رساني
شرکت خدمات و دریایي و مهندسي کشتيراني قشم و یا به آدرس کارفرمغا (تهغران –لغویزان ميغدان شغهيد طجرلغو
مجتمع کشتيراني ج.ا.ا -ساختمان کشتيراني قشم -ط 0
تلفن  22187180 -22187182تحویل و رسيد دریافت نمایند (.فرم)2
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فرم 1

برگ پيشنهاد قيمت
و شماره ثبت .......
با شماره اقتصادي
نماینده شرکت
اینجانب
پس از بررسي و آگاهي کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه  ،شرایط کلي
مناقصه  ،مشخصات فني و خصوص ي  ،تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پيمان  ،تعهدنامه عدم شمول
قانون منع مداخله کارمندان د ر معامالت دولتي و بطور کلي تمامي اسناد و مدارک و اسناد مناقصه  ،پس از بازدید کامل از محل اجراي
کار و با اطالع از جميع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمایم :

 – 1عمليات موضوع مناقصه تعویض کف مخزن  101 Cذخيره سوخت شرکت خدمات دریایي و مهندسي کشتيراني قشم در
بندرعباس را با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به قيمت :
ریال ) را در مدت ( به عدد به حروف
ریال وبه حرف
( به عدد
( آناليز پيشنهاد فوق به پيوست مي باشد )

روز ) انجام دهم .

 - 2چنانچه این پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمایم که :
الف – اسناد و مدارک پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد م ناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت
 10روز از تاریخ ابالغ ( به استثناي روزهاي تعطيل ) بعنوان برنده مناقصه تسليم نمایم .
ب – ظرف مهلت مقرر در پيمان ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل کار مستقر و شروع به کار نمایم و کليه کارهاي موضوع پيمان
را درمدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم .
 – 3تأیيد مينایم که کليه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پيشنهاد محسوب مي شود .
 – 0اطالع کامل دارم که مناقصه گزار الزامي براي واگذاري کار به هر یک از پيشنهادها ندارد .
 - 5تحت عنوان تضمين شرکت در مناقصه و بمنظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد  ،تضمين بانکي موضوع
بند (  ) 7دعوتنامه را به نفع کارفرما به پيوست این پيشنهاد تقدیم داشته ام .
 - 6اطالع کامل دارم که کليه اسناد و مدارک مناقصه مي بایست بدون تغيير  ،حذف و یا قراردادن شرط در آن تکميل  ،تنظيم و همه
صفحات مهر و امضاء مجاز تعهد آور را داشته باشد  .در غير اینصورت پيشنهاد ناقص و مردود خواهد بود .
تاريخ :

نام پيمانکار :
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فرم شماره2
رسيد دريافت پاکات مناقصه
اینجانب

پاکت سغر بسغته

نماینده شرکت خدمات دریایي و مهندسي کشتيراني قشم در تاریخ

اسناد مناقصه تعویض ورق کف مخزن  101 Cذخيره سازي سوخت در بندرعباس را از آقاي  /خغانم
دریافت نمودم .

شرکت

نام و امضاء

تاریخ
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نماینغده

