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 شركت پتروشیمی هنگام يیایمیانبار مواد ش یقفسه بندخريد  مناقصه شرايط شركت در

 
 ،23/01/1400و  21/01/1400مورخ  «دنیای اقتصاد»مندرج در روزنامه  مناقصهدعوت به پیرو آگهی 

 گردد.یاد شده فوق به شرح زیر اعالم می مناقصهشرکت در  وسیله شرایطیندب

 بایست در صورت تمایل، قیمت پیشنهادی خود را با توجه به مفاد می مناقصهمتقاضی حضور در  -1

یک فقره ضمانت  همراه باقیمت پیشنهاد  جدولپیش نویس قرارداد و شرایط مندرج در این نامه، در 

به  میلیون( ریال هشت)یک میلیارد و هفتصد و سی و  1،738،000،000 مبلغه نامه معتبر بانکی ب

به  (پتروشیمی هنگامدر وجه شرکت  )تماماً بانکی چک تضمین شدهیا صورت ضمانتنامه بانکی 

حداكثر تا در پاکات الك و مهر شده را همراه با مدارك زیر  مناقصهعنوان ضمانت شرکت در 

 ،الوندیابان خ ،میدان آرژانتین ،تهرانبه آدرس:  11/20/4001 مورخ شنبهروز هر ظ 12/-ساعت 

تحویل و رسید  شرکت پتروشیمی هنگام قراردادهایامور ، مسوطبقه  ،4پالك  ،سی و یکمخیابان 

 دریافت نمایند.

  ای بوده و برپیشنهادات آخرین مهلت تسلیم ماه پس از تاریخ  سهمدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل

 باشد.مي از اعتبار ساقط مناقصهپيشنهاد فاقد تضمين شركت در باشد. تمدید سه ماه دیگر قابل 

 تحویل گردند عبارتند از: «ج»و  «ب» و «الف»مدارکی که باید در پاکات الك و مهر شده  -2

 مداركي كه بايد در پاكت )الف( قرار داده شوند:  -1-2

  1مطابق بند  مناقصهاصل تضمین شرکت در 

 )ب( قرار داده شوند:مداركي كه بايد در پاكت   -2-2

  مناقصهشرایط شرکت در 

 مهر و امضاء شده باشد. های آن که تماماًقرارداد و پیوست پیش نویس 

 مدارك فنی 

 کلیه مکاتبات در زمان برگزاری مناقصه 

  :های روزنامه رسمی شرکت مبنی بر ثبت و آخرین تغییرات و آگهیاساسنامه اسناد و مدارك ثبتی شامل

پستی  پستی، فتوکپی برابر اصل کارت ملی و کد ، شماره اقتصادی، شناسه ملی، کد)در صورت وجود(

 ضای مجاز اسناد و مدارك تعهدآور.دارنده یا دارندگان ام

 مداركي كه بايد در پاكت )ج( قرار داده شوند:  -2-3

 قیمت کل  پیشنهاد جدول 

 ارائه آخرین مهلت از  ماه سهتا پیشنهاد قیمت الزم است قید گردد که این پیشنهاد قیمت  در ذیل برگ

 مناقصه گزارو در این مدت  باشد.ماه دیگر نیز قابل تمدید می سهدارای اعتبار بوده و برای  هاپیشنهاد

 اقدام نماید.و عقد قرارداد تواند نسبت به تعیین برنده می

 بایست در یک لفاف مناسب و الك و مهر شده تحویل می« ج»و  «ب»، «الف»های پاکت :1تبصره

 گزار گردد. مناقصه
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 برسد. گرمناقصهتمام اسناد و مدارك فوق باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور  -3

 ناقص، مبهم و مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادهای -4

از این بابت حق  گرانمناقصهدر رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار بوده و  مناقصه گزار -5

 هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

پیشنهادها را مردود  ،به تبانی بین پیشنهاد دهندگان وقوف حاصل نماید مناقصه گزارچنانچه  -6

 نماید.می ری برخوردبا تبانی کننده بر اساس قوانین جا مناقصه گزاردستگاه  و تشخیص داده

 تسلیم پیشنهادات خود متحمل  هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه وهزینه مناقصه گزار -7

 نماید.ت نمیاند، پرداخشده

منصرف گردد، تضمین شرکت مناقصه انعقاد قرارداد با نفر برنده  ازبه هر علت  مناقصه گزارچنانچه  -8

هیچگونه ادعایی مبنی بر جبران خسارات  مناقصهگردد و برنده نامبرده مسترد می مناقصه در

 .مالی از این بابت را نخواهد داشتاحت

در موعد مقرر جهت  مناقصه گزارپس از اعالم و ابالغ کتبی از طرف  مناقصهدرصورتی که برنده  -9

ون هرگونه وی را بد مناقصهتضمین شرکت در تواند می مناقصه گزار، انعقاد قرارداد اقدام ننماید

تشریفات اداری و قضایی به نفع خود ضبط و با نفر دوم )در صورت وجود( جهت عقد قرارداد مذاکره 

 یچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.از این بابت حق ه مناقصهبرنده نماید و 

 مناقصه گزاردر صورت عدم پرداخت،  باشد.می مناقصه به عهده برندههزینه چاپ آگهی در جرائد  -10

 وصول نماید. (مناقصه)برنده  مناقصهاست این مبلغ را از محل تضمین شرکت در  مجاز

باشد  مناقصه گزارقبل از شروع کار شخص واجد صالحیتی را که مورد قبول  بایستمی برنده مناقصه -11

 معرفی نماید. مناقصه گزارخویش به  کتباً به عنوان نماینده تام االختیار

اطالع از نوع و در خصوص عدم  گرمناقصهبدیهی است پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذری از  -12

 د.پذیرفته نخواهد ش ناقصهکیفیت و کمیت و سایر موارد مرتبط با موضوع م

قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعالم کتبی درباره چنین قبولی بوسیله  ز پیشنهادهاهیچیک ا -13

 فرستاده شده باشد. گرناقصهمبرای  مناقصه گزار

صورت کتبی به متعاقباً به ، ناقصهشرکت کنندگان در مگشایش پاکات پیشنهاد قیمت و زمان محل  -14

 خواهد شد.اعالم واجدین شرائط 

ارگزهناقصمدستـگاه 

  های شركت پتروشيمي هنگامقراردادامور 

 021-88677295تلفن: 

 021-88640390فاكس: 

 


