شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران(سهامي عام)

مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي كيفي شماره / 98/059م

شرايط عمومي
مناقصه گزار :شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام) به نشاني :اصفهان كيلومتر  15جاده
اصفهان -تهران  ،ضلع غربي نيروگاه شهيد محمد منتظري.
موضوع مناقصه :عمليات اجرايي احداث مخزن بتني آب آتش نشاني به حجم  9000متر مکعب  ،احداث
حوضچه ها،نصب تأسيسات و ابزار دقيق مربوطه به شرح اسناد فني .
مدت اجراي كار :شش ( )6ماه تقويمي.
بخش اول :نکات مهم و قابل توجه براي مناقصه گر (پيشنهاد دهنده):
 - 1كليه پيشنهادها ،ميبايست در سه پاكت جداگانه با درج حروف (الف)( ،ب) و (ج) در ظهر هر پاكت و ثبت نام و نشاني
پيشنهاددهنده با قيد عبارت مربوط به مناقصه شماره /98/059م به صورت الك و مهر شده ،تا قبل از مهلت تعيين
شده تحويل دبيرخانه شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران شده و رسيد دريافت گردد.
 - 2به پيـشنهــادهايي كه فــاقــد سپرده شــركت در منــاقــصه يـا ســپرده هــايي كه مغــاير بــا شــرايط اعــالم
شــده در بندهاي  1و  2بخش سوم اين ســند اعــالم گرديده بـاشد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 - 3كليـه پيشـنهادهـا مي بـايسـت به صورت كامل و بر اساس شرايطي كه در فصول آتي اعالم گرديده ،ارائه شود و
درصورتي كه پيشنهادها به صورت گنگ ،نامفهوم ،ناقص ،مشروط ،ناخوانا و فاقد امضاء افراد صاحب صالحيت ارائه
گردد و يا به نحوي از انحاء مغاير با مشخصات و يا ساير شرايط عمومي و اختصاصي مناقصه باشد و همچنين
پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مهلت مقرر براي تحويل مدارك ارائه گردد ،غيرقابل قبول و مردود خواهد بود.
 - 4قيمت هاي پيشنهاد شده تا  3ماه پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه ،قطعي خواهد بود و تغييراتي چون افزايش
قيمت مواد اوليه ،دستمزد ،نرخ بهره و نرخ برابري ارزها نسبت به يكديگر و غيره دليلي بر توجيه افزايش قيمت هاي
پيشنهادي نخواهد بود .
 - 5با توجه به اينكه بعد از بازگشايي پاكت قيمت ،هيچگونه تعديلي در قيمت پيشنهادي ،از پيــشنهاد دهندگان مورد
قبول واقع نخواهد شد و قيمت هاي پيشنهادي مناقصه گر مالك تصمـيم گيـري مي بـاشـد ،لـذا پيشنهاد
دهندگان در منـاقصـه ،بـايـد قيـمت هـاي خود را با در نظرگرفتن كليه جوانب ،پيشنهاد نمايند.
 - 6شـركـت در منـاقصـه و ارسال پيشـنهاد به منزله قبول تكاليف و همچنين اختيارات مناقصهگزار ميباشد.
 - 7چنانچه مناقصهگر ،در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كند ،جهت هرگونه رفع ابهام مي تواند در اسرع وقت و
حداكثر ظرف  48ساعت قبل از انقضاء مهلت تحويل پاكت ها جهت رفع ايراد و يا ابهام ،به مديريت بازرگاني كاال واقع
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شرايط عمومي
در كيلومتر  15جاده اصفهان -تهران ،ضلع غربي نيروگاه شهيد محمد منتظري مجتمع اصفهان  -ساختمان اداري
شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام) مراجعه نمايد.

بخـش دوم :اسـناد منـاقصه و ترتيب تحويل آن:
اسناد مناقصه مي بايست توسط مناقصه گر (پيشنهاد دهنده) به شرح مواد آتي تكميل و حداكثر تا ساعت  10صبح روز
شنبه مـورخ  1398/02/28به دبيرخانه مجتمع واقع در كيلومتر  15جاده اصفهان -تهران ،ضلع غربي نيروگاه شهيد محمد
منتظري ،شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران تحويل گرديده و رسيد دريافت نمايد و بعد از ساعت فوق از دريافت
پاكتهاي مذكورخودداري به عمل خواهد آمد.
بخش سوم :سپرده شركت در مناقصه:
كليه پيشنهادها مي بايست به همراه سپرده شركت در مناقصه به يكي از طرق پيشنهادي زير ارائه گردد:
 - 1واريز معادل %10قيمت پيشنهادي به حساب شماره  680603/44نزد بانك ملت شعبه مركزي اصفهان به نام شركت
سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام) ،بابت شركت در مناقصه شماره/98/059م.
 - 2ارائه يك فقره ضمانتنامه بانكي غيرقابل برگشت و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه حـداقـل  3ماه از تـاريـخ
آخـرين مهلت تسليم پيشنهادها و قابل تمديد به هر مدت بنا به درخواست مناقصه گزار به مبلغ معادل  %10قيمت
پيشنهادي ،صادره تـوسط يكي از بانك ها و يا موسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران.
بخش چهارم :محتويات پاكت ها و شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها:
 -1پاكت الف (پاكت تضمين) مي بايست محتوي مدارك زير باشد:
- 1سـپرده (تضمـين) شــركت در مناقصه به صورت ارائه اصل فيش واريزي به حســاب تعيـين شــده و يا اصل
ضمانتنامه بانكي مطابـق با شرايط اعالم شده در بخش سوم اين سند.
 – 2پاكت ب (پاكت سوابق و مستندات فني بازرگاني) مي بايست حاوي مدارك زير باشد:
الف) ارائه نام و مشخصات مناقصه گر (پيشنهاد دهنده) شامل آدرس مركز اصلي فعاليت و آخرين اقامتگاه،كدپستي ،شماره
تلفن ،دورنگار و در صورت امكان ،آدرس الكترونيكي و اينترنتي .همچنين ارائه تصوير مصدق مدارك و مستندات
مربوط به شناسه ملي و كداقتصادي .
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شرايط عمومي
ب) نام و عنــوان شغلي اعضاء هيأت مديره و مديران اجرايي و كساني كه حق امضاء اسناد تعهــد آور و يا عــادي را
دارنــد.
ج) ارائه تصوير اساسنامه شركت ،به همراه يك نسخه از آگهي تأسيس شركت مندرج در روزنامه رسمي كشور و همچنين
آگهي آخرين صاحبان امضاء مجاز و آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي.
د) ارائه تصوير مصدق پروانه فعاليت يا گواهي تاييد صالحيت كه حسب مورد توسط يكي از مراجع صالحيتدار مانند:
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،دبيرخانه شوراي عالي
انفورماتيك ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت  ،وزارت راه و ترابري و يا ساير مراجع ذيصالح و  ...صادر مي گردد.
هـ) مــوافــقت منــاقصه گر با شرايط عمومي و شرايط خصوصي مناقصه ،مشـخصات فنــي و بـازرگـاني مندرج در اسناد

از طريق امضاء مقام مجاز پيشنهاد دهنده و مهر كليه صفحات در جهت تأييد عبــارت «قــرائــت شد ،تماماً
مـورد قبـول مي باشـد» .بـديهي است ،درج هرگونه عبارتي غير از پذيرش بي قيد و شرط اسناد مناقصه ،از
نظر كارگروه معامالت مردود مي باشد.
و) ارائه ســوابــق و مســتندات حسـن انجـام كـار (نمـونه قرارداد با بخش دولتي و يا غيردولتي) مرتبط با موضوع مناقصه
يا گواهي هاي صادره در اين خصوص.
ط) ارائه گواهينامه صالحيت ايمني پيمانكاري معتبر از اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي.
ي) شركت كنندگان در مناقصه بايد داراي رتبه بندي معتبر با پايه حداقل  5در رشته آب از سازمان برنامه و بودجه كشور
بوده و توانايي فني و اجرايي و سابقه كار مشابه را داشته باشند.

تبصره :1دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت دليلي بر تأييد صالحيت مناقصه گر نمي باشد و برنده مناقصه صرف ًا
پس از تأييد صالحيت فني و با توجه به حسن سوابق كاري و توانايي اجرايي در خصوص ساخت مخازن بتني با
استفاده از قالب لغزان تعيين مي گردد.
تبصره  :2از آنجــائي كه مــدارك مثــبته مندرج در شماره  2از بخش چهارم مبناي بررسي و تصميم گيري از سوي
كمـيته فـني بـازرگـاني و كارگروه منـاقصـه خـواهـد بـود لـذا ارائـه كامـل و جامع آن تاكيد مي گردد.
 – 3پاكت « ج » (پاكت پيشنهاد قيمت) مي بايست حاوي مدارك ذيل باشد:
الف) مناقصهگر ،ميبايست قيمت پيشنهادي خود را با در نظر گرفتن موارد مندرج در بنـدهـاي  4و  5بخش اول شرايط
عمومي ارائه نمايد .بديهي است اوراق مربوط به پيشنهاد قيمت ،مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز تأييد و به مهر
مناقصهگر ممهور گرديده و در پاكت الك و مهر شده تحويل گردد.
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شرايط عمومي
ب) اعالم قيمت پيشنهادي به عدد و حروف (بهاي واحد و كل) بدون هرگونه قيد و شرط و قلم خوردگي ،بديهي است
قيمت پيشــنهادي ،بـايد حــداقل ســه مــاه از تــاريخ آخرين مهلت ارائه پاكت قيمت پيشنهادي ،اعتبار داشته
باشد  .و در صورت انعقاد قرارداد مشمول بند  4بخش اول خواهد بود.
بخش پنجم :نحوه رسيدگي به پيشنهادها و تصميم گيري:
 - 1كارگروه معامالت مناقصهگزار ابتدا پاكت تضمين (الف) هر مناقصهگر را باز نموده پس از رسيدگي و كنترل مدارك
خواسته شده ،اقدام به بازگشايي پاكت (ب) مناقصهگر نموده و مدارك و مستندات ارائه شده مورد ارزيابي قرار
ميگيرد و مناقصهگران حايز شرايط تعيين ميگردند.
 - 2پس از انتخاب مناقصه گران واجد شرايط ،كارگروه معامالت در موعد مقرر تشكيل جلسـه داده و پـاكـت حـاوي
قيـمت (ج) مناقصه گران را افتـتاح نمـوده و بررسي هاي الزم را از جهت كامل بــودن موارد مندرج در برگه
پيشنهاد قيمت و احراز اصالت مهر و امضاء مناقصه گر انجام خواهد داد .سپس با رعايت تبصره همين بند
مناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را پيشنهاد نموده باشد به عنوان برنده اول اعالم شده و قيمت پيشنهادي بعد
از نفر اول به عنوان برنده دوم اعالم خواهد شد.

تبصره :1پاكت پيشنهادي مناقصه گري گشوده خواهد شد كه حد نصاب امتياز ارزيابي كيفي را كسب نمايد.
تبصره :2درصورتي كه پس از گشودن پاكت قيمت (پاكت ج) بنا به تشخيص كارگروه معامالت بررسي قيمتها و تجزيه و
كنترل مباني آن الزم باشد كارگروه معامالت مي تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد .بديهي
است در اين خصوص اعالم نتايج نهايي منوط به اظهارنظر كميته فني مي باشد.
تبصره  : 3مناقصه گزا در قبول و يا رد كليه پيشنهادات در تمام مراحل مناقصه با صالحديد خود مختار است.
بخش ششم :ساير شرايط:
 – 1پس از مشخص شدن برندگان از سوي كارگروه معامالت ،نتيجه مناقصه به صورت كتبي به برندگان اول و دوم ابالغ
خواهد شد و پاكت هاي مردود مناقصه گران و همچنين سپردههاي ساير مناقصه گران مسترد مي گردد.
 – 2انعقاد قرارداد به شرح ذيل صورت خواهد پذيرفت:
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شرايط عمومي
از برنده مناقصه معادل حداقل ده درصد ( )% 10مبلغ قرارداد قبل از عقد قرارداد به عنوان تضمـين انجام تعهدات،
ضمانتنامه معتبر بانكي غيرمشروط ،غير قابل برگشت و قابل تمـديد صـادره از طـريق يـكي از بانـك هاي ايـراني و
مـوسـسات اعتـباري ،مـورد تائيد بانك مركزي ج.ا.ا اخذ خواهد شد.
 – 3چنانچه برنده اول مناقصه پس از ابالغ كتبي مناقصهگزار ،ظرف مدت  7روز اداري براي تسليم ضمانتنامه حسن
انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر نگردد و يا از پيشنهاد خود عدول نمايد ،سپرده شركت در مناقصه او به نفع
مناقصه گزار ضبط خواهد شد و در چنين حالتي به برنده دوم ابالغ خواهد شد كه براي تسليم ضمانتنامه حسن
انجام تعهدات و امضاء قرارداد حاضر شود و چنانچه برنده دوم نيز پس از ابالغ و انقضاي مهلت مقرر حاضر به تسليم
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و يا انعقاد قرارداد نگردد ،سپرده شركت در مناقصه او نيز به نفع مناقصهگزار ضبط و
روند ادامه كار منوط به نظر كارگروه معامالت مناقصه گزار خـواهد بود.
بديـهي اسـت در صورت ارائه تضمين حسن انجام تعهدات و امضـاء قـرارداد بـا برندگان اول يا دوم ،سپرده هاي
شركت در مناقصه ايشان مسترد خواهد شد.
 – 4قبل از دريافت ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد با برنده اول مناقصه ،سپرده شركت در مناقصه برنده
دوم مسترد نخواهد شد.

تبصره :هزينه هاي درج آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ساير اطالعات و جرئيات در اسناد فني مناقصه مندرج است.
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