شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران(سهامي عام)

مناقصه پوششهاي بيمه اي شماره /98/058م

شرايط عمومي
مناقصه گزار :شركت سررمايه گرذاري صرنايع شريميايي ايرران (سرهامي عرام) بره شاراشي اصرههان
كيلومتر  15جاده اصههان -تهران -ضلع غربي شيروگاه شهيد محمد منتظري.
موضوع مناقصه :خريد پوشش هاي بيمه اي به شرح مندرج در بند  1شرايط خصوصي.
بخش اول :شكات مهم و قابل توجه براي مناقصه گر (پيانهاد دهنده):
 – 1كليه پيشنهادها ،ميبايست در سه پاكت جداگانه با درج حروف بزرگ (الف)( ،ب) و (ج) در ظهر هر پاكتت و بتتت نتا و
نشاني پيشنهاددهنده با قيد عتارت مربوط به مناقصه شماره  /98/058به صورت الك و مهتر شتده ،تا قتت از مهلتت
عيين شده حوي دبيرخانه شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران شده و رسيد دريافت گردد.
 – 2به پيتشنهتتادهايي كه فتتاقتتد سپرده شتتركت در منتتاقتتصه يتا ستتپرده هتتايي كه مغتتاير بتتا شتترايط اعتتال
شتتده در بندهاي  1و  2بخش سو اين ستتند اعتتال گرديده بتاشد ،ر يب ابر داده نخواهد شد.
 – 3كليته پيشتنهادهتا مي بتايستت به صورت كام و بر اساس شرايطي كه در فصول آ تي اعتال گرديتده ،اراشته شتود و در
صور ي كه پيشنهادها به صورت گنگ ،نامفهو  ،ناقص ،مشروط ،ناخوانا و فاقد امضاء افراد صاحب صالحيت اراشته گتردد و
يا به نحوي از انحاء مغاير با مشخصات و يا ساير شرايط عمومي و اختصاصي مناقصه باشد و همچنتين پيشتنهادهايي كته
پس از انقضاء مهلت مقرر براي حوي مدارك اراشه گردد ،غيرقاب قتول و مردود خواهد بود.
 – 4قيمت هاي پيشنهاد شده قطعي خواهد بود و غييرا ي چون افزايش قيمت مواد اوليه ،دستمزد ،نرخ بهتره و نترخ برابتري
ارزها نستت به يكديگر و غيره دليلي بر وجيه افزايش قيمت هاي پيشنهادي نخواهد بود.
 – 5با وجه به اينكه بعد از بازگشايي پاكت قيمت ،هيچگونه عديلي در قيمت پيشنهادي ،از پيتتشنهاد دهندگان مورد قتتول
واقع نخواهد شد و قيمت هاي پيشنهادي مناقصه گر مالك صمتيم گيتري متي بتاشتتد ،لتتذا پيشتنهاد دهنتدگان در
منتاقصته ،بتايتد قيتمت هتاي خود را با در نظرگرفتن كليه جوانب ،پيشنهاد نمايند.
 – 6شتركتت در منتاقصته و ارسال پيشتنهاد به منزله قتول كاليف و همچنين اختيارات مناقصه گزار مي باشد.
 – 7چنانچه مناقصهگر ،در اسناد مناقصه ابها يا ايرادي مشاهده كند ،جهت هرگونه رفتع ابهتا متي وانتد در استر وقتت و
حداكثر ظرف  48ساعت قت از انقضاء مهلت حوي پاكت ها جهت رفع ايراد و يا ابها  ،به مديريت تممين كتاال واقتع در
مجتمع اصفهان ،ساختمان اداري شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عا ) مراجعه نمايد.

 -8قاب وجه است نها شعب مركزي شركت هاي بيمه مستتقر در شهرستتان اصتفهان (شتعته مركتزي
اصفهان) مجاز به شركت در مناقصه مي باشند.
« قرائت شد ،تماماً مورد قبول مي باشد»
مهر و امضاء
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بخرش دوم :اسرناد منراقصه و ترتيب تحويل آن:
اسناد مناقصه به قرار زير مي باشد كه مي بايست وسط مناقصه گر (پيشنهاد دهنده) به شرح مواد آ ي كمي و حداكثر ا
ساعت  10صتح روز شنته متورخ  1398/02/28به دبيرخانه مجتمع واقع در كيلومتر  15جاده اصفهان -هران ،ضلع غربي
نيروگاه شهيد محمد منتظري ،شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران حوي گرديده و رسيد دريافت نمايد .بعد از
ساعت فوق از دريافت پاكتهاي مذكورخودداري به عم خواهد آمد.
 – 1شرايط عمومي مناقصه در  4برگ.
 – 2شرايط خصوصي مناقصه و پيوست هاي آن در  21برگ.
 – 3پيشنويس قرارداد بيمه در  2برگ.
بخش سوم :سپرده شركت در مناقصه:
كليه پيشنهادها مي بايست به همراه سپرده شركت در مناقصه به يكي از طرق پيشنهادي زير اراشه گردد:
 – 1واريز متلغ  500.000.000ريال (پانصد ميليون ريال) به حساب شماره  680603/44نتزد بانت ملتت شتعته مركتزي
اصفهان به نا شركت سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران(سهامي عا )  ،بابت شركت در مناقصه شماره . /98/058
 – 2اراشه ي فقره چ معتتر از حساب جاري مناقصه گر بابت ضمين به متلغ 500.000.000ريال (پانصد ميليون ريال).
بخش چهارم :محتويات پاكت ها و شرايط تسليم و تحويل پيانهادها:
 1پاكت الف (پاكت تضمين) مي بايست محتوي مدارك زير باشد:
 – 1ستپرده ( ضمتين) شتتركت در مناقصه به صورت اراشه اص فيش واريزي به حستتاب عيتين شتتتده و يتا اصت چت
ضمين مطابتق با شرايط اعال شده در بخش سو اين سند.
 – 2پاكت ب (پاكت اسناد ،سوابق و مستندات فني شركت بيمهگر) مي بايست حاوي مدارك ذيل باشد:
الف) اراشه نا و مشخصات مناقصه گر (پيشنهاد دهنده) شام آدرس مركز اصلي فعاليت و آخرين اقامتگاه ،شماره لفن ،نمابر و
در صورت امكان ،آدرس الكترونيكي و اينترنتي.
ب) نا و عنتتوان شغلي اعضاء هيات مديره و مديران اجراشي و كساني كه حق امضاء اسناد عهتتد آور و يا عتتادي را دارنتتد.
ج) اراشه صوير اساسنامه شركت ،به همراه ي نسخه از آگهي مسيس شركت مندرج در روزنامته رستمي كشتور و همچنتين
آگهي آخرين صاحتان امضاء مجاز و آخرين غييرات مندرج در روزنامه رسمي.
د) اراشه صوير مصدق پروانه فعاليت يا گواهي اييد صالحيت صادره از بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران.
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هت) متتوافتتقت منتتاقصهگر با شرايط عمومي و شرايط خصوصي مناقصه ،پيش نويس قرارداد ،مشتخصات فنتتي و
بتازرگتاني مندرج در اسناد از طريق امضاء مقا مجاز پيشنهاد دهنده و مهر كليه صفحات در جهت مييد عتتتارت
«قرررائررت شد ،تماماً مرورد قبرول مي باشرد» .بتديهي است ،درج هرگونه عتار ي غير از پذيرش
بي قيد و شرط اسناد مناقصه ،از نظر كارگروه معامالت مناقصه گزار مردود مي باشد.
و) اراشه سوابق و نمونه بيمههاي ا كايي جاري و داراي اريخ معتتر.
ح ) اراشه سوابق كاري  3سال گذشته پيشنهاد دهنده.
ط) اراشه وضيحات در خصوص شرايط و مدارك مورد نياز جهت پرداخت هزينه هاي پزشكي و صور حساب هاي
بيمارستاني ،پاراكلينيكي و دندانپزشكي.

تصره :از آنجتتايي كه متتدارك مثتتتته مندرج در شماره  2از بخش چهار متناي بررسي و صميم گيري از سوي كمتيته
فتني بتازرگتاني و كارگروه منتاقصته ختواهتد بتود .لتذا اراشته كامت و جامع آن اكيد مي گردد.
 – 3پاكت « ج » (پاكت پيانهاد قيمت) مي بايست حاوي مدارك زير باشد:
الف) مناقصه گر ،مي بايست قيمت پيشنهادي خود را با در نظر گرفتن موارد مندرج در بنتدهتتاي  4و  5بختش اول شترايط
عمومي در فر پيشنهاد قيمت (پيوست  5شرايط خصوصي) اراشته نمايتد .بتديهي استت اوراق مربتوط بته پيشتنهاد قيمتت،
مي بايست وسط صاحتان امضاء مجاز مييد و ممهور گرديده و در پاكت الك و مهر شده حوي گردد.
ب) اعال قيمت پيشنهادي به عدد و حروف (بهاي واحد و ك ) بدون هرگونه قيد و شرط و قلم خوردگي .بديهي است قيمتت
پيشتتنهادي ،بتايد حتتداق ستته متتاه از تتاريخ آخرين مهلت اراشه پاكت قيمت پيشنهادي ،اعتتار داشته باشد.
بخش پنجم :شحوه رسيدگي به پيانهادها و تصميم گيري:
 – 1كارگروه معامالت مناقصهگزار ابتدا پاكت ضمين (الف) هر مناقصهگر را بتاز نمتوده پتس از رستيدگي و كنتترل متدارك
خواسته شده  ،اقدا به بازگشايي پاكت (ب) مناقصهگر نموده و مدارك و مستندات اراشه شده متورد ارزيتابي قترار متيگيترد و
مناقصهگران حايز شرايط عيين ميگردند.
 – 2پس از انتخاب مناقصه گران واجد شرايط ،كارگروه معامالت در موعد مقرر شتكي جلستته داده و پتاكتتت حتتاوي
قيتمت (ج) مناقصه گران را باز نمتوده و بررسي هاي الز را از جهت كام بتتودن موارد منتدرج در برگته پيشتنهاد قيمتت و
احراز اصالت مهر و امضاء مناقصه گر انجا خواهد داد .سپس با رعايت تصره همين بند مناقصه گري كه مناسب رين قيمتت
را پيشنهاد نموده باشد به عنوان برنده اول اعال شده و قيمت پيشنهادي بعد از نفر اول به عنوان برنده دو اعال خواهد شد.
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تصره :1درصور ي كه پس از گشودن پاكت قيمت (پاكت ج) بنا به شخيص كارگروه معامالت بررسي قيمتها و جزيه و
كنترل متاني آن الز باشد كارگروه معامالت مي واند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجا نمايد .بديهي
است در اين خصوص اعال نتايج نهايي منوط به اظهارنظر كميته فني مي باشد.
تصره : 2مناقصه گزار در قتول و يا رد كليه پيشنهادات در ما مراح مناقصه با صالحديد خود مختار است.
بخش شام :ساير شرايط:
 – 1پس از مشخص شدن برندگان از سوي كارگروه معامالت ،نتيجه مناقصه به صورت كتتي به برندگان اول و دو ابالغ
خواهد شد و سپردههاي ساير مناقصه گران مسترد مي گردد.
 – 2برنده مناقصه پس از ابالغ كتتي مناقصهگزار ،ميبايستي بالفاصله جهت صدور بيمهنامه و امضاء قرارداد اقدا نمايد ،در
غيراينصورت سپرده شركت در مناقصه او به نفع مناقصهگزار ،ضتط خواهد شد و در چنين حالتي به برنده دو ابالغ خواهد
شد كه براي صدور بيمه نامه و امضاء قرارداد حاضر گردد كه در صورت انعقاد قراداد سپرده شركت در مناقصه برنده دو
مسترد خواهد شد و چنانچه وي نيز پس از ابالغ و انقضاي مهلت مقرر حاضر به صدور بيمهنامه و يا انعقاد قرارداد نگردد،
سپرده شركت در مناقصه او نيز به نفع مناقصهگزار ضتط و حسب نظر كارگروه معامالت اقتدا ختواهد شتتد .بديتهي
استت پتس از امضتاء قترارداد بتا بترنده اول سپرده هاي شركت در مناقصه برنده اول و يا دو حسب مورد مسترد خواهد
شد.
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