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  عموميمناقصه  اسناد

  شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم :ارزمناقصه گ

   :مناقصه موضوع

انبار نفت شركت پخش و ) درصد از محل ٠,٥وت با سولفور نيم (زسوخت ماتن  ٠٠٠,٣٠الي  ٠٠٠,٢٠حمل و نقل واگذاري 

بر اساس توانمندي به  اين شركت در مجتمع شهيد رجايي بندرعباس شازند اراك به مقصد سايت سوخترسانيپااليش 

  روز ٢٠پيمانكاران متفاوت طي مدت 

تناژ اعالم و  برنامه زمانبندي يبرمبنا بصورت تفكيكيمورد نظر پيمانكار  حملست بر اساس جزييات يبا قيمت پيشنهادي مي : ١ تبصره 

  قيمت گذاري شود.(پيوست شماره يك)حمل 

 : باشدذيل به شرح اسناد و مدارك بر اساس  كنندگان در مناقصه شركت مشخصات متقاضي : كلي شرايط - ١

 دامنه فعاليت و مجوز شركت  - 

ن اآگهي روزنامه رسمي آخرين تغييرات شركت با معرفي اعضاي هيات مديره و صاحبارسال يك نسخه از اساسنامه شركت و  - 
 انتشار آگهي.سال از  ٢امضاي مجاز با مدت اعتبار زير 

  زمان انجام كارمدت  - 

، تانكر سوخت رسان ت و تجهيزا ،عمليات انجام  هايتجهيزات قابل استفاده ، استاندارد مي بايست شاملها كليات پيشنهاد  - 
 .و ساير موارد اعالم شود با سابقهراننده  مجوز حمل ،

سوخت در مقصد بر عهده پيمانكاري از جمله  مسئوليت كنترل كيفيت و كميت تحويل گيري سوخت از مبدا و تحويل دهي - 
 نمونه گيري

 انجام كار تعهدضمانت  سپردن - 

  تخصصي مشابه هايرزومه انجام كارارائه  - 

 در پاكت الك و مهر شده تسليم گردد. ١ فرم شمارهو  فوق ١مطابق با مشخصات مندرج در تبصره  بهاي پيشنهادي - 

 پيشنهاد ديگري پذيرفته نخواهد شد.تغيير يا پيشنهادها، هيچگونه  اتپس از باز كردن پاك :٢تبصره 

 است. تارمخدر رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها  مناقصه گزار :٣تبصره 

 مناقصه را در صورت امتناع از انجام معامله ضبط نمايد.در است سپرده نفرات اول و دوم برنده  مخيرشركت  :٤تبصره 

به موضوع معامله مي مرتبط از قبيل آگهي، ثبت، ماليات، عوارض و غيره  هاي مناقصه متعهد به پرداخت هزينه برنده مناقصه :٥تبصره 

 باشد .

 

  سايرشرايط مناقصه گر:

  و تجربه كاري پروژه مشابه  شركت زيست محيطي ، ، ايمنياحراز شرايط قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي-١

  سوء عملكرد در پيمانهاي گذشته (اجباري)عدم وجود -٢

   براي انجام كارپيمانكاران  قانوني دارا بودن تاييد صالحيت ايمني-٣
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كارفرما و تجربه كار مشابه توسط پيمانكار جهت اتحاديه صنفي حمل و نقل ، انبار نفت پااليشگاه ، يت الزامات و استانداردهاي رعا -٤

  شركتدر و سايت سوخترساني مجتمع بن و  ورود به انجام كار 

  :پاكت جداگانه ذيل مي باشد تحويل مي نمايد ٣شده كه حاوي  را دريك پاكت سر بسته و الك ومهر خود اتپيشنهاد مناقصه گر -٥

به نفع شركت خدمات دريايي و  شركت در مناقصهتضمين مبلغ كل اعالمي بعنوان  %٥ ضمانتنامه بانكي معادل شامل ١پاكت 

  .صادر مي گردد كشتيراني قشممهندسي 

 ن امضاي مجازاهيات مديره و صاحب شامل اسناد مناقصه و اوراق هويتي مناقصه گر شامل آگهي روزنامه رسمي آخرين تغييرات ٢پاكت 

نام پروژه و  ، اساسنامه مناقصه گر، خالصه اي از سوابق اجرايي كار با ذكرممهور به مهر اداره ثبت شركتهاسال  ٢با تاريخ انتشار زير 

  نشاني محل اجراي آن و ساير مدارك كه در ارزيابي كيفي مناقصه گر مفيد باشد .

  ( كليه اسناد مي بايست داراي مهر وامضاء مجاز مناقصه گر باشد ) 

  ضميمه. ١شماره  فرمو  ١مطابق با شرايط مندرج در تبصره شامل قيمت پيشنهادي مناقصه گر  ٣پاكت 

  

 بنا به تشخيص كميسيون معامالتير يا درج شروط در اسناد مناقصه تغيمتناقض و يا هرگونه قلم خوردگي و يا پيشنهاد  :٦تبصره 

  مي گردد .و حذف از مناقصه  پيشنهاد مناقصه گر ردموجب  مناقصه گزار

  

  بازگشائي پاكات : - 

در دفتر مركزي مستقر  شركتتحويل نماينده روز پس از درج آگهي  ٣شركت كنندگان در مناقصه ميبايست پاكات خود را حداكثر 
 كارفرما

 -٢٢٩٨٧١٨٢تلفن   ٤مجتمع كشتيراني ج.ا.ا ساختمان كشتيراني قشم ط  ،جرلوطميدان شهيد  ، شيان ،تهران  : به آدرس

  دريافت نمايد.ضميمه را بعنوان رسيد  ٢فرم  تحويل و  ٧٢٤١٥٥٣٢-٢٢٩٨٧١٨٤
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  ١شماره  پيوست

  برگ پيشنهاد قيمت
  

.                  و شماره ثبت           با شماره اقتصادي                     اينجانب                              نماينده شركت                 
، شرايط عمومي دعوتنامه شركت در مناقصهمندرجات اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و  اتپس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد

و قوانين ومقررات حاكم  قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و بطور كلي تمامي اسناد و مدارك و اسناد مناقصه ،مناقصهكلي 
  و با اطالع از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم : 

شركت خدمات دريايي و مهندسي تن سوخت مازوت كم سولفور  ٣٠٠٠٠الي  ٢٠٠٠٠سوخت  حمل و نقلعمليات موضوع مناقصه  – ١
در بندرعباس را با شرايط و مشخصات مخازن سوخت مقصد شازند اراك به انبار نفت شركت پخش و پااليش  از مبدا كشتيراني قشم

  . متعهد ميگردمشرح ذيل در اسناد و مدارك مناقصه به مندرج 
       ريال)       ف                                 وحره وب(به ازاي هر تن) ريال                ( به عدد    قيمت : تن ٦٠٠٠الي  ٤٠٠٠الف: محموله 

  به حروف                 روز ) روز و       را در مدت ( به عدد   

       ريال)       ف                                 وحره وب(به ازاي هر تن) ريال                ( به عدد    قيمت : تن ٧٥٠٠الي  ٤٥٠٠ب: محموله 

  به حروف                 روز ) روز و       را در مدت ( به عدد   

       ريال)       ف                                 وحره وب(به ازاي هر تن) ريال                ( به عدد    قيمت : تن ٨٠٠٠الي  ٥٥٠٠: محموله ج

  به حروف                 روز ) روز و       را در مدت ( به عدد   

       ريال)       ف                                 وحره وب(به ازاي هر تن) ريال                ( به عدد    قيمت : تن ٨٥٠٠الي  ٦٠٠٠: محموله د

  به حروف                 روز ) روز و       را در مدت ( به عدد   

  )  ضميمه گرددبه پيوست بر اساس تن كيلومتر بارنامه رسمي و ساير هزينه ها ( آناليز پيشنهاد فوق  
   
  چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه :  - ٢ 

انجام تعهدات  ضمانتنامهامضاء نموده و همراه مهر و ناقصه ماسناد اوراق و اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در  –الف 
  . تسليم نمايم  مناقصه گزاربه بعنوان برنده مناقصه ( به استثناي روزهاي تعطيل ) از تاريخ ابالغ  پس روز ٢حداكثر ظرف مدت 

بعنوان كارفرما  مناقصه گزاري تشريفات مناقصه فيمابين مناقصه گر بعنوان پيمانكار و اجراكه پس از  پيمانظرف مهلت مقرر در  –ب 
ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر و شروع به كار نمايم و كليه كارهاي موضوع پيمان را درمدت  منعقد خواهد شد،

  به اتمام برسانم . و شرايط پيمان مندرج در اسناد و مدارك مناقصه 
  ايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود . متأييد مين – ٣
  الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد .  مناقصه گزاراطالع كامل دارم كه  – ٤
 بانكي ضمانتنامه، اتتحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و بمنظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد - ٥

  به پيوست اين پيشنهاد تقديم داشته ام . مناقصه گزاررا به نفع ) دعوتنامه  ٥موضوع بند ( 
اطالع كامل دارم كه كليه اسناد و مدارك مناقصه مي بايست بدون تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن تكميل ، تنظيم و همه  -  ٦

  يشنهاد ناقص و مردود خواهد بود .. در غير اينصورت پضاء مجاز تعهد آور را داشته باشدصفحات مهر و ام
  ريخ :                     تا

 : مناقصه گر مهر و امضاي  نام،
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٢شماره يوستپ  
  

  رسيد دريافت پاكات مناقصه

  

 سر بسته  پاكت            نماينده شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم در تاريخ                                           اينجانب

شازند اراك به مخازن سوخت رساني در انبار نفت شركت پخش و پااليش حمل و نقل سوخت از محل مناقصه اسناد 

 دريافت نمودم .                                         نماينده شركت          ..............                                را از آقاي / خانم  بندرعباس 

  
 

 امضاء نام و                تاريخ

  
 


