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 شركت پااليش نفت شيراز

 
 )سهامي عام(

 /پ شب عم /063/1400)با اخذ سپرده( شماره: عمومي مناقصه  شركت در شرايط عمومي 
(RSD-40020183) 

 

 ضمانتنامه معتبر بانكيريال به صورت  380،000،000 ، پيشنهاد دهنده بايستي مبلغشيراز نفتز طرف شركت پااليش ا دريافت تاييديه پيشنهاد فني پس از .1

شركت بصورت سربسته و ممهور به  "ب"و پيشنهاد مالي را در پاكت  "الف"شد بعنوان سپرده شركت در مناقصه ،  در پاكت داراي اعتبار با روز 90كه بمدت 

 نفت شيراز)سهامي عام( ارايه نمايد. بديهي است به پيشنهادهاي فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.پااليش 

 بر اساس نرخ ارز  آن يالياز جانب فروشنده، معادل ر یبصورت ارز شنهادیباشد. در صورت ارائه پ ينحوه پرداخت وجه )به برنده مناقصه( بصورت ريالي م

بديهي است در غیر اينصورت پیشنهاد مالي ارسالي مشروط تلقي گرديده  شود. ي، محاسبه م بر مبنای نرخ روز کاری قبل از روز پرداخت )حواله( يينیما

 و قابل بررسي نخواهد بود.

ايه دهد به هيچ ربوط به شركت در اين مناقصه قابل انتقال بغير نبوده و چنانچه فروشنده و يا سازنده ديگري فرمهاي مربوطه را به اين ترتيب تكميل و اراسناد م .2

 قرار نخواهد گرفت. بررسيوجه مورد 

طلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد و اصوالً شركت پااليش نفت م ممهور نشده باشد موعد مقرر برسد و كه بعد از مشروط و پيشنهاداتي به پيشنهادات مبهم و .3

 .شيراز)سهامي عام( در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است

 به صورت فايل الكترونیكي از طريق مي بايست 2و  1شماره فرم  گر و كيفي مناقصه ارزيابيي  فرم هاي تكميل شده به همراه  اعالم آمادگي ي رسمي نامه .4

 به اين امور ارسال گردد. 12/11/1400مورخ   شنبهسه  روز 12و حداکثر تا ساعتهای سربرگ ايمیل  

ني كه ارزيابي آنها مورد تاييد قرار گرفته است طي نامه درخواست ارسال پيشنهاد فلي شركت كنندگان در مناقصه به شركت هايي پس از بررسي مدارك ارسا .5

 اعالم خواهد گرديد.

عدم ارايه پیشنهاد تاتاريخ الزم به ذكر است به مدارك ناقص و مداركي كه پس از مهلت مقرر در اسناد مناقصه ، دريافت گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و نيز 

 فوق بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه تلقي خواهد شد.

 برگ اين نمودن ذيلامضا  نسبت به مهر وكنندگان بايستي  ليه شرايط و مشخصات و مفاد مندرج در اين برگ، شركتبمنظور حصول اطمينان داير بر اطالع از ك .6

 به پيشنهاد خود ضميمه نمايند. اقدام و 

 باشد(. ناليز قيمت الزامي نميبديهي است در پيشنهاد مالي،  پيشنهاد دهندگان بايد نرخ / نرخهاي پيشنهادي را بدون قلم خوردگي درج و ارايه نمايند )ارايه آ .7

چگونه ادعاي چنانچه شركت پااليش نفت شيراز)سهامي عام( به هر علت از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد در اين صورت برنده مناقصه حق هي .8

 جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

تشخيص داده  هر گاه در حين مناقصه وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان به زيان خريدار تباني كرده اند نرخهاي واصله از اين پيشنهاد دهندگان مردود .9

 شده و اسامي پيشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و يا به صورت دائم از ليست فروشندگان ذيصالح حذف خواهد شد.

خود محفوظ مي دارد كه تمام و يا تعدادي از پيشنهاد ات را رد نمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي  خريدار اين حق را براي .10

 مبني بر امضاء قرارداد با كمترين نرخ پيشنهاد دهنده ندارد.

هر مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود، ابالغ شده تلقي خواهد  نشاني و آدرس ايميل پيشنهاد دهنده همان است كه در ذيل برگ پيشنهاد نرخ ذكر شده و .11

 گرديد مگر آنكه هر گونه تغييري در آنها قبالً و به صورت كتبي به خريدار اطالع داده شده باشد.

بت به انعقاد قرارداد ظرف حداكثر يك ماه  برنده مناقصه پس ازگشايش پاكات مالي و انجام بررسيهاي الزم تعيين و ابالغ مي گردد .خريدار در صورت لزوم نس .12

 اقدام مينمايد .

سپرده حسن انجام  نسبت به ارسال ،ابالغ كتبي اين شركت به نشاني تعيين شده در برگ پيشنهادي  دريافت پس از روز 15برنده مناقصه موظف است ظرف مدت  .13

در غير اينصورت تضمين شركت در مناقصه وي  .نمايد اقدامشركت  اين آدرس ديد( بهمبلغ كل قرارداد بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي قابل تم ٪10تعهدات )

نمايد. خريدار  ضبط  و عنداللزوم سفارش به نفر دوم محول خواهد شد . بديهي است چنانچه نفر دوم نيز از قبول سفارش )با توجه به توضيحات فوق( خودداري

و يا بصورت دائم از ليست فروشندگان ذيصالح حذف مي نمايد . تشخيص خريدار در مورد حذف از ليست اسامي پيشنهاد دهندگان فوق الذكر را موقتاً 

 فروشندگان ذيصالحيت قطعي خواهد بود.

 باشد. ارزش افزوده و ساير كسورات قانوني بعهده فروشنده مي پرداخت بيمه، عوارض و ماليات بر .14
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و شرايط حاكم بر بازار  داخلي يا خارجي در پيشنهاد مشخص گردد در غير اينصورت هيچگونه داليلي  با ملحوظ داشتن كليه جوانب مدت زمان تحويل كاال .15 

 جهت تاخيردرتحويل كاال پذيرفته نخواهدبود. عباراتي از قبيل هفته / روز / ماه كاري بعنوان زمان تحويل كاال پذيرفته نخواهد بود.

دريافت نمايد و از پرداختهايي كه خريدار به  پرداخت پيشمبلغ كل قرارداد را بعنوان  ٪ 25مه بانكي معتبر تا سقف برنده مناقصه مي تواند در مقابل ارائه ضمانتنا .16

 فروشنده مي نمايد كسر گردد.

 
 

 داراي سمت:    از شركت    اينجانب

 اامض   تاريخ   نمايم. كليه شرايط اين مناقصه را مطالعه و تمامي موارد فوق را قبول مي
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