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 ای:مرحلهيکعمومی  مناقصهشرايط شرکت در

 شرکت پتروشیمی هنگام KHD-9900100نشانی درخواست خريد البسه و تجهیزات فردی آتش خريد

وسيله یندب ،31/01/1400 و 01/1400 /29 مورخ "دنيای اقتصاد"مندرج در روزنامه  مناقصهدعوت بهپيرو آگهی 

 :گرددوق به شرح زیر اعالم مییاد شده ف مناقصهشرایط شركت در

نویس قرارداد و شرایط ،قيمت پيشنهادی خود را با توجه به مفاد پيشبایستمی مناقصهمتقاضی حضور در-1

 563,000,000 مبلغهنامه معتبر بانکی بفقره ضمانتیک همراه باقيمت پيشنهاد  جدولنامه، در مندرج در این

به  (هنگامپتروشيمیدر وجه شركت )تماماً بانکی چک تضمين شده یا ( ريالپانصد و شصت و سه میلیون)

هر ظ 12/-ساعت حداکثر تا در پاكات الك و مهر شده را همراه با مدارك زیر  مناقصهدرعنوان ضمانت شركت

طبقه  4پالك  سی ویکمخيابان  الونديابان ميدان آرژانتين خ تهرانبه آدرس:  02/4001 /11 مورخ شنبهروز 

  تحویل و رسيد دریافت نمایند. هنگامپتروشيمیشركت قراردادهایامور تردف مسو

پيشنهادات بوده و برای آخرین مهلت تسليم ماه پس از تاریخ  سهمدت اعتبار تضمين فوق باید حداقل  نکته:

 د.باشاعتبار ساقط می از مناقصهشركت در معتبر فاقد تضمين پيشنهاد باشد. نيز قابل تمدید ماه دیگر سه

 تحويل گردند عبارتند از: "ج"و  "ب"و "الف"مدارکی که بايد در پاکات الك و مهر شده -2

 مدارکی که بايد در پاکت )الف( قرار داده شوند: -1-2

 1مطابق بند  مناقصهاصل تضمين شركت در -

 مدارکی که بايد در پاکت )ب( قرار داده شوند: -2-2

 مناقصهشرایط شركت در -

 مهر و امضاء شده باشد. های آن كه تماماًداد و پيوستقرار نویسپيش-

  فنیاسناد و مدارك -

 در زمان برگزاری مناقصهها و اصالحيهكليه مکاتبات -

رسمی شركت مبنی بر ثبت و آخرین تغييرات هایهای روزنامهو آگهیاساسنامه  ثبتی شامل: اسناد و مدارك-

ملی، كدپستی، فتوكپی برابر اصل ، شماره اقتصادی، شناسهازآگهی دارندگان حق امضای مج)درصورت وجود(

 كارت ملی و كدپستی دارنده یا دارندگان امضای مجاز اسناد و مدارك تعهدآور. 

 مدارکی که بايد در پاکت )ج( قرار داده شوند:-2-3

 قيمت كل  پيشنهاد جدول-

 هاپيشنهادارائه آخرین مهلت از ماهسهتا  است قيدگردد كه این پيشنهادقيمتپيشنهادقيمت الزم ذیل برگ در-

تواند نسبت به می گزارمناقصهو در این مدت  باشدماه دیگر نيز قابل تمدید میسهدارای اعتبار بوده و برای 

 اقدام نماید.و عقد قرارداد تعيين برنده 

 گزار گردد. مناقصهل مهرشده تحوی بایست دریک لفاف مناسب و الك ومی "ج"و "ب"، "الف"های پاكتتبصره:

 سايرشرايط-3

 برسد.  مناقصه گرتمام اسناد و مدارك فوق باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور -1

 ناقص، مبهم و مشروط و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد. به پيشنهادهای-2
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گونه از این بابت حق هيچ گرانمناقصهرد و یا قبول هریک از پيشنهادات مختار بوده و  درر گزامناقصه-3

 اعتراضی را نخواهد داشت. 

 و به تبانی بين پيشنهاد دهندگان وقوف حاصل نماید پيشنهادها را مردود تشخيص داده گزارمناقصهچنانچه -4

 نماید.می با تبانی كننده بر اساس قوانين جاری برخورد گزارمناقصهدستگاه 

پرداخت اند، شدهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل د دهندگان بابت تههایی را كه پيشنهاهزینه گزارمناقصه-5

 نماید. نمی

 مناقصه منصرف گردد، تضمين شركت درمناقصه انعقاد قرارداد با نفر برنده  ازبه هرعلت  گزارمناقصهچنانچه -6

لی از این بابت را نخواهد گونه ادعایی مبنی بر جبران خسارات احتماهيچ مناقصهگردد و برنده نامبرده مسترد می

 داشت .

درموعد مقرر جهت انعقاد قرارداد  گزارمناقصهپس از اعالم و ابالغ كتبی ازطرف  مناقصهدرصورتی كه برنده -7

وی را بدون هرگونه تشریفات اداری و قضایی به نفع  مناقصهدرتضمين شركتتواند می گزارمناقصه، اقدام ننماید

-از این بابت حق هيچ مناقصهبرنده در صورت وجود( جهت عقد قرارداد مذاكره نماید و خود ضبط و با نفر دوم )

 گونه اعتراضی را نخواهد داشت . 

 گزارمناقصهدر صورت عدم پرداخت،  باشد.می مناقصه به عهده برندههزینه چاپ آگهی در جرائد پرداخت -8

 وصول نماید. (مناقصهه )برند مناقصهمجاز است این مبلغ را از محل تضمين شركت در

-باشد كتباً به گزارمناقصهکار شخص واجد صالحيتی را كه مورد قبول بقبل از شروع بایستمی برنده مناقصه-9

 معرفی نماید.  گزارمناقصهخویش به  عنوان نماینده تام االختيار

بدیهی است پس از است،ودهپيشنهاد دهنده با علم و آگاهی كامل از كليه شرایط در مناقصه حاضر شركت نم-10

اطالع از نوع و كيفيت و كميت و سایر موارد مرتبط درخصوص عدم  گرمناقصهگونه عذری از ارائه پيشنهاد هيچ

 پذیرفته نخواهد شد.  ناقصهبا موضوع م

-همناقصم كتبی درباره چنين قبولی بوسيله قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعال ز پيشنهادهایک اهيچ-11

 فرستاده شده باشد. گرمناقصهبرای  گزار

واجدین صورت كتبی به متعاقباً به،ناقصهكنندگان درمشركتگشایش پاكات پيشنهاد قيمت و زمان محل -12

 .گر اختياری بوده و عدم حضور مانع بازگشایی پاكات نخواهد بود،حضور نماینده مناقصهخواهد شداعالم شرائط 

ارگزهناقصمشرکت 

  رارداد های شرکت پتروشیمی هنگامقامور 

 021-88640390فاکس:                 021-88677295تلفن: 


