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پيوست :دارد

بسمه تعالي

مناقصه خريد  20000تن سنگ آهن به شماره 858409

موضوع:

پروژه خط لوله جديد فاز  16پارس جنوبي

با سالم ،
احتراما ،به اطالع ميرساند كه اين شركت در نظر دارد ،اقالم فوق الذكر را از طريق برگزاري مناقصه عام از ميان شركتهاي واجد
صالحيت تامين نمايد.
ليست كاالهاي مورد نياز به همراه مشخصات فني اصلي و ساير موارد مرتبط به پيوست ارسال ميگردد.
از آن پيشنهاد دهنده محترم درخواست ميگردد اقالم درخواستي را عيناً طبق مشخصات فني داده شده ارائه نموده و از ارائه پيشنهاد
خارج از موارد درخواست شده اكيداً خودداري نمايد.

 -1پيشنهادهاي ارسالي مي بايست در سه پاكت مجزا ،به صورت دربسته و ممهور به مهر شركت به شرح ذيل به واحد كميسيون
معامالت ارسال گردد:
پاكت الف (ضمانت نامه) :بر اساس آييننامه معامالت شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران ،هريك از مناقصه گران
جهت حضور در مناقصه ،ميبايست مبلغ  20.000.000.000ريال (بيست ميليارد ريال) را به عنوان تضمين شركت در مناقصه ،به يكي از
صورت هاي زير در پاكت الف به اين شركت تحويل نمايند:


پرداخت سپرده شركت در مناقصه به حساب بانك ملت شعبه مستقل مركزي كد  63529به شماره حساب
 6865755757به شماره شبا IR 69 0120 0000 0000 6865 7557 57



ضمانت نامه بانكي از بانك هاي معتبر به نام شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران.



چك تضمين شده بانكي نام شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران.



چك شركتي به ميزان دو برابر مبلغ فوق كه ميبايست بدون درج تاريخ و بابت باشد و همچنين ظهر چك

توسط اعضاي هيات مديره بعنوان ضمانت امضا گردد(.هيچ نوع چك و ضمانت نامه ،صادره از بانك اقتصاد
نوين مورد تاييد نمي باشد).
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پاكت ب (پيشنهاد فني) شامل:
•

نامهي رسمي آن شركت محترم به همراه  CD/DVDشامل تمامي مدارك فني و ساير موارد مرتبط با تواناييهاي
عملياتي آن شركت

نسخه الكترونيك كليه اسناد ارائه شده از سوي مناقصهگزار " ،و اين دعوتنامه"ممهور به مهر آن شركت و درج عبارت
"خوانده شده و مورد قبول است"
•

نسخه الكترونيك برنامه زمانبندي تامين و تحويل كاال بر اساس محل تحويل كاال در محل پروژه واقع در خرمشهر

•

نسخه الكترونيك ليست كاالهاي پيشنهادي به همراه تعداد و بدون درج قيمت ()un-priced
شايان ذكر است موضوع و شماره مناقصه و نام شركت ارائه دهنده پيشنهاد ميبايست روي كليه پاكت ها درج
گردد.

پاكت ج (پيشنهاد مالي) شامل:
•

نسخه كاغذي پيشنهاد مالي و ليست قيمت كاالهاي درخواستي ،تعداد و جمع كل با امضاي مجاز و ممهور به مهر
شركت

•

شرايط مربوط به ضرايب مرتبط با قيمت كاال شامل ،ماليات ،هزينههاي ترخيص و گمركي و ....

•

مبالغ ماليات بر ارزش افزوده در صورت تعلق و منوط به ارائه گواهي ثبت در سامانه ماليات بر ارزش افزوده بصورت
جداگانه در صورت حسابها پرداخت خواهد شد ولي نبايد در مبلغ پيشنهادي لحاظ گردد.

•

هزينه حمل بصورت جداگانه بر اساس محل تحويل كاال در محل پروژه واقع در خرمشهر

•

هزينههاي مرتبط با تامين قطعات يدكي راهاندازي بصورت جداگانه

•

هزينههاي نفر-روز مرتبط با اعزام كارشناس براي دوره راهاندازي به دريا و خشكي بصورت جداگانه

 -2خريد كاال بصورت ريالي و ناخالص بوده و پيشنهاد دهنده موظف است كليه فاكتورها و مبالغ را تنها به ريالي اعالم نمايد.
 -3پس از بازگشايي پاكتهاي مالي ،تضمين شركت در مناقصه شركت دوم تا زمان عقد قرارداد با شركت اول مسترد نخواهد
شد .بديهي است كه در صورتي كه شركت اول حاضر به عقد قرارداد نباشد ،ضمن ضبط ضمانتنامه شركت اول ،با شركت
دوم قرارداد منعقد خواهد گرديد و در صورتي كه شركت دوم نيز حاضر به عقد قرارداد نباشد ضمانت نامه ايشان نيز ضبط
خواهد شد.
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 -4اين شركت مختار است تا  %25خدمات درخواستي را بدون تغيير در شرايط قيمت پيشنهادي واصله (مانند نرخ آحاد بها
و نحوه پرداخت) اضافه و يا كم نمايد و مناقصه گر موظف است طبق آن عمل نمايد.
 -5در صورت تناقض بين آحاد بهاء و جمع قيمتها ،هر كدام كه كمتر باشد مالك عمل قرار خواهد گرفت.
 -6تاريخ اعتبار پيشنهاد نبايد كمتر از  70روز از تاريخ پيشنهاد باشد.
 -7زمان تحويل كاال :حداكثر سه ماه پس از ابالغ به فروشنده
 -8پيشنهاد دهنده موظف است قبل از بستهبندي و ارسال كاال ،تائيد كارفرما و نماينده وي را مبني بر صحت و سالمت كاال
و تطابق با مشخصات درخواستي اخذ نمايد.
 -9نحوه پرداخت بصورت حداكثر  %25مبلغ كل سفارش خريد به عنوان پيش پرداخت و در ازاي ضمانت نامه بانكي و يا
ضمانت مورد قبول اين شركت قابل پرداخت بوده و الباقي پس از آماده شدن محصول ميباشد.
-10كارفرما ميتواند اقالمي را كه با مشخصات فني ،مفاد و شرايط استعالم مطابقت ندارد ،رد نمايد.
 -11در صورت تاخير فروشنده در تحويل كاال در موعد مقرر ،به ازاي هر هفته تاخير معادل يك درصد مبلغ سفارش خريد
(حداكثر تا ده درصد) بعنوان جريمه تاخير كسر خواهد شد.
 -12به پيشنهادهايي كه ناقص ،مبهم و مشروط بوده و يا بعد از مهلت مقرر تسليم گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -13شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران در قبول يا رد كليه پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل مختار بوده و
شركت كنندگان در مناقصه ،با شركت در مناقصهي حاضر اعالم مينمايند كه از اين بابت هيچگونه ادعايي ندارند.
 -14چنانچه شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران به تباني و مواضعه بين پيشنهاد دهندگان وقوف حاصل نمايد،
پيشن هادات را مردود اعالم نموده و متخلفين براي مدتي كه ممكن است دائمي باشد از ليست شركتهاي ذيصالح براي
دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود.
 -15شركت در مناقصه ي حاضر به معني پذيرش شرايط اعالمي از سوي شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران
توسط شركت كننده بعنوان شرايط شركت در مناقصه ميباشد.
 -16شركتكنندگان ميبايست سواالت و ابهامات را حداكثر تا سه روز پس از انتشار آگهي تنها از طريق ايميل زير ارسال
نموده و هرگونه ارتباط ديگر با ساير كارشناسان اين شركت تا تعيين تكليف مناقصه به هيچ عنوان مجاز نميباشد
ايميلTC.Commercial@ioec.com :

تلفن( 021-82841545 :آقاي مهندس مهري)
توجه :به سواالت ارسال شده بعد از زمان فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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 -17پيشنهاد دهندگان ميبايست پاكتهاي پيشنهاد را حداكثر تا تاريخ تعيين شده در آگهي مناقصه به آدرس شركت
ارسال نمايند.
آدرس :تهران

خيابان استاد نجات الهي (ويال جنوبي) خيابان اراك -پالك  -27طبقه  -5واحد كميسيون معامالت (خانم

عطايي) -كدپستي 1598966911 :شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران

با تشكر
بهرام وكيلي
دبير كميسيون معامالت

