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 «  پیماناسناد   فهرست

 عنوان 

              

 

 نامه شرکت در مناقصه دعوت -بخش اول

 ارزیابی کیفی  -بخش دوم

 دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان ، شرایط مناقصه -سومبخش 

 فرم پیشنهاد قیمت  -چهارمبخش 

 نامه)سند پیمان(   موافقت -پنجمبخش 

 ها، مقادیر و برآورد کارتفكیكی نرخ جدول -ششمبخش 

 ها دستورالعملو ها نامهضمانتها، فرمنمونه  - هفتمبخش 
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  اولبخش  
 

 نامهدعوت
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 مدير عامل محترم

 شركت

شارژ گازهای  با ارزیابی کیفی اییك مرحلهعمومی نامه شرکت در مناقصه موضوع:دعوت

 شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس آزمایشگاهی)بدون سیلندر(
 

 بدينوسيله به اطالع ميرساند که شرايط الزم جهت شرکت در مناقصه به شرح ذيل مي باشد .

شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج : شارژ گازهای آزمايشگاهي)بدون سيلندر(کارمشخصات شرح مختصری از و  موضوع -1

 حاضر. قرارداد منضمات و شرايط و پيوست کار شرح فارس طبق

 . بلند خليج فارس شرکت پااليش گاز بيد رامهرمز، -بزرگراه بهبهان  17بهبهان، کيلومتر :  تحویل کاالمحل -2

 ..................................  مبلغ برآورد کل کار :-3

 باشد.يك سال شمسي مي مدت اجرای کار:-4

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس : دستگاه نظارت ،کارفرما-5

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس : دستگاه مناقصه گزار-6

ريال  (  و چهل و نه  يکصد و نود و چهار ميليون و پانصد و پنجاه هشت هزار)194،558،049مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:-7

بايست به صورت ضمانت نامة بانکي و يا واريز نقدی به نفع کارفرما در پاکت الف تسليم گردد. مدت اعتبار  باشد که ميمي

 تضمين فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ تحويل اسناد مناقصه بوده وبرای سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. 

پااليش گاز بيد  ، بانك سپه، شعبه خالد اسالمبولي تهران، بنام شرکت   1245301176812:  شماره حساب بانکي کارفرما

 بلند خليج فارس

 باشد.  مي  17/09/1400مورخ    چهارشنبهتا پايان وقت اداری روز    11/09/1400  مورخ   پنجشنبهاز روز    :تحویل اسناد مناقصه-8

 .WWWسايت اينترنتي شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس به نشاني           نشانی محل دریافت اسناد مناقصه:-9

pgbidboland.ir   مناقصهمي مناقصه باشد  اسناد  که  دريافت    گراني  اينترنتي  ازسايت  بهميرا  نياز  هزينه  نمايند  پرداخت 

شرکت رامهرمز،  -بزرگراه بهبهان   17لومتر  توانند با مراجعه به آدرس بهبهان، کيخريداسناد ندارند.همچنين مناقصه گران مي

 ها.نسبت به اخذ اسناد اقدام نمايند.، دفتر امور حقوقي و پيمانپااليش گاز بيدبلند خليج فارس 

ميليون(ريال به حساب بنام شرکت   دو)2،000،000بايست مبلغگراني که مايل به دريافت اسناد کاغذی هستند ميمناقصه

 گزار تحويل نمايند.  و رسيد آن را به امور پيمانهای مناقصه پااليش گاز بيدبلند واريز 
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نامه معتبر با مهر و امضای مجاز شرکت پيشنهاددهنده تحويل  تبصره: اســناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده دارای معرفي

 .خواهد شد

پاسخ  پيمان)جهت  و  حقوقي  امور  با  تماس  و  مناقصهگويي  شرکت  تلفن  های  شماره  ايميل   06152102265گزار،  و 

 baymani@pgbidboland.ir باشد( گران مي دراختيار مناقصه 

 باشد. مي09/1400/ 27 مورخ شنبهروز   14ساعت  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:-10

،  رسشرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فا رامهرمز،  -بزرگراه بهبهان   17بهبهان، کيلومتر  نشانی محل تسلیم پیشنهادها :  -11

 دفتر امور حقوقي و پيمانها. 

گراني که حداقل امتياز  محل و زمان بازگشايي پاکات پس از ارزيابي کيفي به مناقصهبازگشایی پاکات:  محل و زمان  -12

 گردد.الزم را کسب نمودند اعالم مي 

باشد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاص نبوده گزار در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار ميدسـتگاه مناقصه  -13

ناقص، مبهم و مشروط ترتيب اثر نخواهد  و نيز تعهدی بر امضاء پيمان با حائز حداقل قيمت را ندارد و همچنين به پيشنهادات   

 داد.

آنها رفتار   با   آيين نامه هلدينگ خليج فارساند طبق  هرگاه اطالع حاصـل شود که پيشنهاددهندگان با هم تباني نموده  -14

 خواهد شد.

 بررسی اسناد و مدارک مناقصه  -15

بديهي    .دن استفسار نمايگزار  از دستگاه مناقصه  (فاکس   توانند)نامه يارسماً مي  گران در صورت داشتن هرگونه سوال،مناقصه-1-15

پاسخ،  هر نوع  و    مسموع نخواهد بودگزار  شرکت مناقصه   به توضيحات شفاهي   گران مناقصهگونه استنادی از طرف  هيچاست که  

 .گرددارسال مي گران مناقصهو ساير   يشانا مناقصه از طريق رسمي و به نشاني  اسناد  دريا حذف مطلبي و اضافه ، توضيح
ها  صورت اصالحيه/ اصالحيهرسماً و به را  موارد مندرج اسناد مناقصه  اصالح يا تجديد نظر در    ،حق تغيير  گزار مناقصهشرکت    - 2-15

 . داردي برای خود محفوظ م "ج "و  "ب "،  "الف " ارزيابي کيفي،  اتمام تحويل پاکاتقبل از 
گران خته و مناقصهبه تعويق اندارسماً  را    پاکات تواند آخرين مهلت دريافت  مي  گزارمناقصه شرکت  بديهي است در اين گونه موارد  

 اعالم نمايد. 

پرداخت باز   را  شدخواهند  بابت تهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل    گرانمناقصههائي را که  هزينه  گزارمناقصه شرکت  -16

      .نمايدنمي
صورت مشارکت)کنسرسيوم( ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و عيناً به پييشنهاد دهنده عودت  به پيشنهاداتي که به-17

  شود.داده مي
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  دومبخش  

 ارزیابی کیفی
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 شارژ گازهای آزمایشگاهی)بدون سیلندر( مناقصه   موضوع: ارزیابی کیفی

 بایست پاکت استعالم ارزیابی کیفی را جدا از سایر پاکات مناقصه)الف، ب، ج( قرارداده توجه: پیشنهاددهندگان می

 گزار ارائه نمایند. و همزمان با آنها به مناقصه 

 مدارك و مستندات مورد نیاز ارزیابی کیفی 

 رونوشت مصدق اساسنامه -1

آخرين تغييرات حاوی دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور وآخرين وضعيت ثبتي  آگهي تاسيس شرکت وآگهي روزنامه رسمي    -2

 شرکت)رونوشت يا کپي کليه موارد مزبور برابر با اصل گردد(. 

 ارائه ليست صاحبان سرمايه شرکت همراه با مشخصات سهامداران  -3

 رقمي(  12کپي برابر با اصل گواهينامه مؤديان مالياتي)شماره اقتصادی -4

 برابر با اصل شناسه ملي اشخاص حقوقي.  کپي   -5

 داشتن صالحيت انجام کار و گواهي های احراز صالحيت معتبر از مراجع قانوني -6

 کپي برابر با اصل کارت ملي دارندگان امضاء مجازشرکت پيمانکار.  -8

 ارايه مدارك و مستندات ارزيابي کيفي جدول و براساس توضيحات ذيل آن.  -9

 بی کیفی بر اساس جدول ذیل بوده و ارایه مدارك و مستندات مربوطه الزامی می باشد:معیار های ارزیا

 امتیاز  وزن)درصد(  شرح  ردیف 
امتیاز کسب  

 شده
 توضیح 

1 

و دانش در زمینه   داشتن تجربه 

نظر در    مورد  شده(  انجام  )کار 

 پنج سال گذشته 

نحوه ارزیابی بشرح توضیحات     40 100

اسناد و  ذیل جدول با توجه به 

مدارک ارسال شده از طرف  

گر در پاکت ارزیابی کیفی  مناقصه

 باشدمی

  

2 

در   رضایت  و  سابقه  حسن 

سال   پنج  در  قبلی  کارهای 

 گذشته

40 

10  40 

20 
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  20 100 توان مالی در پنج سال گذشته 3

  

60 
  

20 

  20  استانداردهای تولید و ساخت 4

  10  کیفیت مدیریتسیستم  5 

  100  جمع

 

باشد و در  های ارزيابي تنها با ارائه مدارك مورد نظر و مستند مرتبط با آنها قابل قبول و دارای اعتبار مياظهارات ارائه شده در فرم

 صورت فاقد اعتبار خواهد بود.غير اين

  :پنج سال گذشتهداشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر)کار انجام شده( در  (1

با شرح کار    (عمومي )خدمات گر و منطبقفقره( قراردادهای مناقصه 4تعداد)  يابي در اين ارز برای کارهای پيمانکاری عمومي  -1-1

صورت ساليانه(، معادل يا باالتر از برآورد مناقصه جهت يك  ه  و موضوع مناقصه، با حجم يا مبلغ هر قرارداد به تفکيك هر سال)ب

. بديهي است برای مقادير)حجم يا مبلغ( کمتر از برآورد، امتياز به تناسب کاهش  باشديم   محاسبهسال در پنج سال گذشته مالك  

 .يابدمي

 .مربوطه در يك سال بعنوان يك کار محسوب مي گردد یهاهي: هر بخش از قرارداد و الحاق1 تبصره

مبلغ قراردادهای سنوات قبل با توجه به نرخ تورم ساليانه اعالن شده از سوی بانك مرکزی و با توجه به تاريخ قراردادها و   -2-1

 .شد  خواهد رساني بروز بازرگاني  تاريخ بررسي مدارك در کميته فني 

گر و قياس آنها با زمان،  کميته فني بازرگاني مخير است با استفاده از مواردی همچون مدت، مبلغ و حجم قراردادهای مناقصه-3-1

درصد( با شرط معادل و يا بيشتر بودن مدت و يا  100کار امتيازدهي خود را انجام دهد. امتياز کامل)مبلغ و حجم کار طبق شرح

نسبت به برآورد متقاضي انجام خواهد گرفت و در صورت کمتر بودن، امتياز به تناسب کاهش داده   گر اقصهمبلغ و يا حجم کار من 

 .خواهد شد

کار مناقصه نبوده ولي دارای قراردادهای مشابه يا مرتبط با شرح گر دارای قراردادهای منطبق با شرحدر صورتيکه مناقصه-4-1

درصد امتياز همان کار قابل محاسبه خواهد بود. برای مقادير)حجم يا مبلغ( کمتر    50سال گذشته باشد،    5کار مناقصه در طول  

 .يابدمي کاهشاز برآورد، امتياز به تناسب 

 ی(قبل  یدر کارها  تیحسن سابقه:)حسن سابقه و رضا (2
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سال گذشته( نسبت به مواردی نظير کيفيت کار، کفايت کادر فني و   5امتياز ارزيابي کارفرمايان در کارهای قبلي)  ميانگين

 .بندی پروژه تعيين و مالك امتيازدهي خواهد بودزمان

 فقره(   2)از عملکرد پيمانکار و يا نمايندگان وی در موارد ذيل از طرف رئيس دستگاه نظارت  نامه تيرضا-2-1

 .رضايت مسئولين واحدها و يا ناظران-2-1-1

 .حضور فعال نماينده پيمانکار-2-1-2

 .عدم شکايت کارگران-2-1-3

 .پرداخت بموقع حقوق و مزايای کارگران-2-1-4

 .تحويل بموقع لوازم و وسايل فردی کارگران -2-1-5

 .رعاملياز عملکرد پيمانکار از طرف مد نامهتيفقره رضا 2ارائه  يا

گر از دستگاه نظارت  از عملکرد قراردادی( مناقصه يابي نامه با موضوع رضايت از عملکرد قراردادی)فرم ارزارائه دو رضايت-2-2

  :شامل موارد ذيل

 .کفايت کادر فني و اجرايي-2-2-1

 .مصرفي برای اجرای کار موادتأمين بموقع -2-2-2

 .های مورد نياز اجرای کارين بموقع تجهيزات و دستگاهتأم -2-2-3

 .کيفيت کارهای انجام شده در مدت زمان قرارداد-2-2-4

 .در طول مدت قرارداد دريافت اخطار  عدم -2-2-5

  .هامانيو پ يگر از طرف امور حقوقاز عملکرد مناقصه يابي فقره ارز 2ارائه  يا

 ها رنامهيتقد-2-3

 . ساير مقامات ارشد وزارتخانه نفت ا يهای طرف قرارداد و شرکت رعامليدو فقره تقديرنامه از طرف مد ارائه

 ی(بانیو پشت   ی و توان مال هیسرما زانیگر)متوان مالی مناقصه( 3
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 :شودگران براساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته و براساس معيارهای ذيل تعيين ميتوان مالي مناقصه ارزيابي

 .شود يم ن ييگران براساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعمناقصه ي توان مال ياب يـ ارز الف

 :باشد ريز رياز مقاد ي کي کمتر از  ا يمناقصه معادل  یکه مبلغ برآورد  شودياحراز م  ي در صورت ي توان مال از يـ حداکثر امت  ب

 .پرداخت شده  الحسابيعل  ا ي يقطع   ياجتماع  نيتأم مهيهفتاد برابر ب ا يمتوسط ساالنه  اتيپنجاه برابر مال-3-1

 .موقت ا ي ي قطع یهاتيسه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضع -3-2

 .يدفاتر قانون ا ي ها ييدارا مهي ب يگواه ا ي يات يثابت، مستند به اظهارنامه مال  ی هاييداراپنج برابر -3-3

 .معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه یو اعتبار  يمؤسسات مال  ايبانك  یاعتبار از سو د ييتأ-3-4

 ن يکه باالتر  يو در صورت  باشديممحاسبات    یماده، مبنا  ني( بند »ب« ا3-3( تا )3-1)  یعدد کسب شده از جزءها  ني: باالترتبصره

 . ابدييبه تناسب کاهش م  ي مال ار ي مناقصه کمتر باشد، امت یعدد محاسبه شده از مبلغ برآورد

با توجه به اينکه اطالعاتي که توسط پيشنهاددهنده ارائه خواهد شد مبنای ارزيابي و شرط ورود به مناقصه قرار خواهد گرفت، 

که مشخص گردد اطالعات ارسال شده خالف واقع  مستقيماً متوجه آن پيشنهاددهنده بوده و در صورتي مسئوليت صحت اطالعات  

ارائه شده، در هر مرحله باعث محروميت آن شرکت در مناقصه فعلي و مناقصات آتي گرديده و جبران هرگونه ضرر و زيان احتمالي  

 دارد.ارحق پيگيری رااز مراجع قانوني برای خود محفوظ ميبرعهده ارائه دهنده اطالعات خواهد بود ودستگاه مناقصه گز

کليه اسناد و مدارك مشروحه ذيل با مهر و امضاء مجاز آن شرکت معتبر بوده و مي بايست به صورت کامل در موعد تعيين شده  

يابي حذف گرديده و  گزار گردد بديهي است در صورت نقص مدارك و مستندات، شرکت مزبور از روند ارزتحويل دستگاه مناقصه

 کليه عواقب ناشي از نقص مدارك و مستندات بر عهده شرکت پيمانکار مي باشد. 

با توجه به اينکه اطالعاتي که توسط پيشنهاددهنده ارائه خواهد شد مبنای ارزيابي و شرط ورود به مناقصه قرار خواهد گرفت، 

که مشخص گردد اطالعات ارسال شده خالف واقع  ه و در صورتي مسئوليت صحت اطالعات مستقيماً متوجه آن پيشنهاددهنده بود

ارائه شده، در هر مرحله باعث محروميت آن شرکت در مناقصه فعلي و مناقصات آتي گرديده و جبران هرگونه ضرر و زيان احتمالي  

 دارد.خود محفوظ مي برعهده ارائه دهنده اطالعات خواهد بود ودستگاه مناقصه گزارحق پيگيری رااز مراجع قانوني برای

کليه اسناد و مدارك مشروحه ذيل با مهر و امضاء مجاز آن شرکت معتبر بوده و مي بايست به صورت کامل در موعد تعيين شده  

گزار گردد بديهي است در صورت نقص مدارك و مستندات، شرکت مزبور از روند ارزيابي حذف گرديده و  تحويل دستگاه مناقصه

 از نقص مدارك و مستندات بر عهده شرکت پيمانکار مي باشد. کليه عواقب ناشي 
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 استانداردهاي توليد و ساخت:

های فني کاال را بيش از حداقل  استانداردهای توليد و ساخت استانداردهايي هستند که کارايي، دوام و ساير ويژگي

کار  استانداردهای توليد قيد شده در استعالم ارزيابي و شرحگر ملزم خواهد بود که  کنند. مناقصه مورد نياز تأمين مي 

 ها در نظر بگيرد. را بعنوان حداقل

گر نمايندگي مجاز و رسمي شرکت توليد کننده اصلي کاالی موضوع مناقصه را دارا باشد و  چنانچه مناقصه   -1-3

درصد 100خواني و يا تطابق داشته باشد،  استانداردهای توليد سازنده اصلي با استانداردهای قيد شده در شرح کار هم

 امتياز مربوطه تعلق خواهد گرفت.

گر خود توليد کننده کاالی موضوع مناقصه باشد و استانداردهای توليدش با استانداردهای قيد  چنانچه مناقصه  -2-3

 درصد امتياز مربوطه تعلق خواهد گرفت. 100شده در شرح کار همخواني و يا تطابق داشته باشد، 

گر نمايندگي مجاز شرکت توليد کننده کاالی مورد معامله نبوده و يا خود توليد کننده آن کاال  چنانچه مناقصه  -3-3

نباشد و فقط تأمين آن را بر عهده خواهد گرفت، بشرط همخواني و يا تطابق استانداردهای توليد سازنده اصلي با  

 صد امتياز مربوطه تعلق خواهد گرفت.در  50استانداردهای مورد نياز کارفرما در شرح کار،

گر در صورت عدم ارائه و یا عدم تطابق و همخوانی استانداردهای تولید ارائه شده از طرف مناقصه تبصره:

 با استانداردهای مورد نیاز کارفرما در شرح کار، ایشان رد صالحیت خواهد شد. 

 م كار: مديريت كارآمد و سيستم مديريتی مناسب و نظام كيفی انجا
 ( 6درصد از وزن بند  10) 9000های سيستم مديريت تضمين کيفيت سری -1-6

 ( 6درصد از وزن بند  10)14001 -2-6

 ( 6درصد از وزن بند 10)18000 -3-6

 (6درصد از وزن بند 10ساير استانداردهای مديريتي بغير از موارد مذکور در اين بند) -4-6

 ( 6درصد از وزن 40) IMSمديريت يکپارچه  -5-6

 (.6درصد از وزن بند   60تضمين کيفيت خدمات و محصوالت)شامل موارد ذيل(: ) -6-6

 (. 6از وزن بند  درصد 15.) نحوه تضمين محصوالت و گارانتي الف(

 (.6از وزن بند  درصد 15.) نحوه تأمين خدمات پس از فروش)وارانتي( در محل استفاده ب(
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 (. 6از وزن بند  درصد 10.) ونقلبندی و حملچگونگي بسته  ج(

 (. 6از وزن بند   درصد 10.)چگونگي نصب د(

 (.6از وزن بند  درصد 10. )آموزش کاربرد و نگهداری و تعميرات ر(

 با هم جمع نخواهند شد.  6-5و بند  6-4الي  6- 1امتياز بندهای  :1تبصره 

بازرگاني فاقد مدت زمان معتبر باشند.  گر در زمان ارائه به کميته فنيهای مناقصهنامهکه گواهيدر صورتي  :2تبصره  

 نامه معتبر را بايشان اختصاص خواهد داد. درصد وزن هر گواهي 50کميته 

-گر روش قصه انن کيفيت موجود نباشد، بايد با توافق کارفرما و مهای تضمينامه در موارد خاصي که گواهي  :3تبصره  

گر با ارائه مدارك مثبته و  . در اينگونه موارد مناقصه بيني شودفني حين ساخت پيشنامه يا بازرسيايي نظير بيمه ه

 گر تعلق خواهد گرفت.به مناقصه 6درصد از وزن بند  50مورد تأييد کارفرما

های مربوط به هر مورد نيز بايد حسب  حداقل   و   گران تعيين شود قصهانبايد براساس خوداظهاری م  6-6بند  :  4تبصره  

 . قيد شودارزيابي توسط کارفرما  مورد در اسناد استعالم 
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 ه پیشنهاد دهندگان شرایط مناقصه و دستورالعمل ب
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نامه شرکت در مناقصه ذکر شده است ، شرایط مشروحه ذیل نيز در این  نامه شرکت در مناقصه ذکر شده است ، شرایط مشروحه ذیل نيز در این  تتعالوه بر مراتبي که در دعوعالوه بر مراتبي که در دعو

  مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت:  مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت:  

    بررسی اسناد و مدارک مناقصه  بررسی اسناد و مدارک مناقصه  --11

، شرايط محلي و  ، نوع کار، جزئيات دقيق اجراپيمان  موضوع  تحويلپيشنهاددهندگان بايستي قبل از محاسبه مبلغ پيشنهادی از محل  

اسناد و مدارك مناقصه را    ،ه ممکن است به نحوی در محاسبه مبلغ پيشنهادی مؤثر باشد آگاهي کامل حاصل نمودهکليه عواملي ک

 بررسي و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع گردند.  ،دقيقاً مطالعه

چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه، بنظر پيشنهاد دهنده نکات مبهم و يا ناقص وجود داشته باشد که نياز به شرح و توضيح  

)به شماره  شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس  های امور حقوقي و پيمانبيشتری باشد پيشنهاد دهنده بايد در آن مورد از دفتر  

تفسار نمايد و چنانچه در نتيجه اين استفسار اطالعات و توضيحاتي بدست آيد که در اسناد و مدارك مناقصه  اس  06152102265تلفن  

منعکس نباشد مراتب کتباً باطالع استفسار کننده و همچنين ساير پيشنهاد دهندگان خواهد رسيد. هر نوع توضيح يا تجديد نظر، اضافه  

گردد و اين ضمائم  مي انجام و طي نامه به نشاني دعوت شدگان ارسال و يا تسليم مييا حذف مطلبي به مدارك مناقصه از طريق رس

 جزء مدارك مناقصه منظور خواهد گرديد.

را قبل از انقضای مهلت الزم جهت    شرايط  شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس حق تغيير يا اصالح، تجديد نظر در مشخصات يا  

ظ مي دارد و اگر چنين موردی پيش آيد اصالحات فوق طي يك اصالحيه جهت کليه دعوت شدگان  تسليم پيشنهادها برای خود محفو

 در مناقصه ارسال خواهد شد. 

ها باشد، در اين صورت  يا قيمت  و شرح کاراز آنجا که ممکن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير

مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم کتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق   شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

 که آنان فرصت کافي برای اصالح و تجديد نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند. اندازد به نحوی

يشنهادی درصد باالسری را نيز اعالم  بايست مبلغ پيشنهادی )در اين مناقصه، مي بايست عالوه بر مبلغ پتبصره: پيشنهاد دهندگان مي

الذکر و همچنين بازديد از محل و اشراف کامل به حجم کار و کليه جزئيات انجام کار و ساعات کار  نمايد( خود را با توجه به موارد فوق

بنا به درخواست  و لزوم کار در ايام تعطيل و جمعه ها و نوبت کاری و شب کاری و شيفت و غيره در محل شرکت در صورت نياز و  

 کارفرما و پس از رفع هرگونه ابهام وسؤالي  برگة پيشنهاد قيمت را ارائه وتسليم نمايند. 

گونه استنادی از طرف پيشنهاد دهندگان به توضيحات شفاهي و هيچ نوع ادعای بعدی بدليل اينکه پيشنهاد دهنده به شرايط و  هيچ

تعذر به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و يا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در  گونه  احوال کلي و محلي واقف نبوده است و هيچ

 آنها از طرف پيشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود. 
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  . تكميل نمودن مدارک مناقصه . تكميل نمودن مدارک مناقصه 22

دوم  فوق مبلغ کل پيشنهادی خود را طبق شرح بخش    1بايد پس از انجام بررسي و تحقيقات الزم مندرج در بند    گرانمناقصه  (1-2

، شرح خدمات و ساير مدارك مناقصه برای کل کار محاسبه، تکميل  و شرايطمطالعة دقيق، مشخصات    )برگ پيشنهاد نرخ( و  بخشاين  

   و تسليم نمايد.

ارزيابي کيفي،  نامه آن،  گزار دريافت نموده است بر طبق دعوتمناقصه را که از مناقصهاين  و مدارك  بايد اسناد    پيشنهاددهنده  ( 2-2

کنندگان ارسال گردد،  فوق ممکن است در حين مناقصه صادر و برای کليه شرکت   1هائي که طبق شرح بند  شرايط مناقصه، اصالحيه

(  1:هايپاكت ضاء نموده و همراه ساير مدارك درخواستي حسب مورد در  ها و مقررات، تکميل، تنظيم، مهر و امساير دستورالعمل

 بر   قرار داده و پس از درج موضوع مناقصه، نام و نشاني پيشنهاددهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد   ، ج  (4ب    (3الف    (2ارزيابی كيفی  

پااليش  های شرکت  اخذ رسيد به دفتر امور پيمانصورت دربسته و الك و مهر شده در مهلت مقرر با  ه  های مذکور آنان را ب روی پاکت

 تسليم نمايد.    گاز بيدبلند خليج فارس 

چنين برآورد نفرات مورد نياز را  بايست نحوه انجام عمليات موضوع پيمان به لحاظ کمي و کيفي و هم( کليه پيشنهاددهندگان مي3-2

 تسليم کارفرما نمايند.  "ب "خش پنجم اسناد مناقصه( و در پاکت  به تفکيك برای هر بخش از خدمات طبق فهرست شرح کار )پيوست ب

گردد و  های ارزيابي بوده و جزء اسناد پيمان محسوب ميترين بخش اسناد مناقصه و يکي از مالكبديهي است که مورد فوق از مهم 

 گردد. عدم تکميل آن  به منزلة مردود بودن پيشنهاد تلقي مي 

  پااليش گاز بيدبلند خليج فارس الذکر، پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و شرکت  مل دستورات فوقدر صورت عدم اجرای کا(  4-2

 حق دارد بدون اينکه نياز به هر نوع توضيح يا استداللي باشد چنين پيشنهادی را مردود بداند. 

  اسناد مناقصه اسناد مناقصه   . . 33

بايست آنها را در  مي  پيشنهاددهندگانشرح زير  ه  که حسب مورد و بمنظور از اسناد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه ذيل است  

 قرار دهند:   به صورت جداگانه ج (4ب  (3الف  (2( ارزيابی كيفی 1هايپاكتيکي از 

 قرار داده شود عبارتند از :  "ارزیابی کیفی"مدارک و اسنادی که باید در پاکت   ( 1-3

 باشند. اسناد مناقصه درج گرديده، ميکليه اسناد و مدارکي که در بخش دوم 

گردد كه حداقل امتياز الزم در بخش ارزيابی  گرانی به ترتيب ذكر شده بازگشايی می نكته: پاكات الف، ب، و ج مناقصه 

 كيفی را كسب نموده باشند. 

 قرار داده شود عبارتند از : "الف"مدارک و اسنادی که باید در پاکت   ( 2-3
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 تهيه گردد. بخش اول  8که بايد طبق شرح بند   فيش واريز نقدی  /صه تضمين شرکت در مناق -

 قرار داده شود عبارتند از : "ب"که باید در پاکت  مدارک و اسنادی( 3-3

 پيشنهاد بدون قيمت شامل:  -2

 . بدون قيمتـ برگ پيشنهاد قيمت و کليه شرايط و پيشنهادات احتمالي شرکت برای انجام خدمات براساس اسناد مناقصه 

 ها برای هر نوع فعاليت و خدمات )بدون درج قيمت(. جدول تفکيکي نرخ -

 مدارك مناقصه که تماماً مهر و امضاء شده است نيز بايد همراه با پيشنهاد تسليم شوند. ساير  -

 . مناقصه کتابچه اسناد -

 اسناد و مدارکی که باید در پاکت »ج« قرار داده شود عبارتند از: ( 4-3

 شده پیشنهاد قیمت و فهرست تفكیكی قیمت شامل : های تكمیلبرگ-

 ها  های جدول تفکيکي نرخبرای هر يك از رديف -  1 

 پنجم اسناد( ها)بخش ها/ اجزاء مندرج در جدول تفکيکي نرخقيمت پيشنهادی تفکيکي هر يك از رديف  -2

را فقط در پاکت »ج« قرار    (ج )الزم به يادآوری است که پيشنهاددهنده موظّف است پيشنهاد مالي خود و ساير موارد مندرج در بند فوق

قرار داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد    "ج "ها بجز پاکتدهد و به پيشنهاد مالي که خارج از شرايط مقرر در اين بند در ساير پاکت

 باشد.مي " ج"گزار فقط پاکت مالك عمل مناقصهو 

بايست با خودکار يا خودنويس و بدون قلم خوردگي به عدد و حروف نوشته شود و در صورت اختالف، مبلغي  مي  پيشنهادی   ضمناً مبلغ 

باشد کالً مردود اعالم  که پيشنهاد فاقـد مبلـغ کل به حروف    که به حروف نوشته شده باشد مالك عمل قرار خواهـد گرفت و در صورتي

 گردد.مي

شرايط مناقصه نوشته نشده است، ضمن   3اسناد و مدارکي را بخواهد که در بند    پااليش گاز بيد بلند خليج فارس چنانچه شرکت  نكته:

 تعيين خواهد نمود.  ج (4ب  (3الف  (2( ارزيابی كيفی 1هايپاكت درمحل قراردادن آنها را نيز  اعالم آنها،

  هاهااصالحيه اصالحيه ..55

  تحت عنوان  آنها بصورت کتبي و  تسليم   ور  نحوه تغيي  و   مدارك مناقصه  اسناد،   نمودن  اضافه  و   حذف  يا   نظر  هرگونه توضيح يا تجديد 

 مدارك پيمان منظور خواهد شد.  و جزء اسناد و اعالم پااليش گاز بيد بلند خليج فارس از سوی شرکت  "اصالحيه"
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  قانون كار، بيمه و ماليات قانون كار، بيمه و ماليات . . 66

و آخرين مصوبات قوانين مربوطه )منطبق با    بندی مشاغل ، ضوابط طرح طبقهو تأمين اجتماعي  قانون کار   مقررات مربوط به کارگران،   - 

 های غيرعمراني( در اين مورد مالك عمل خواهد بود. طرح

 شود. های پيمانکار کسر ميوضعيتدولتي از صورتماليات و ساير حقوق دولتي مورد تقاضای دستگاههای مسئول  -

  هاي مناقصه هاي مناقصه . هزينه. هزينه77

پرداخت   را  اندبابت تهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل شده گرانمناقصههائي را که هزينه پااليش گاز بيد بلند خليج فارس شرکت 

 .نمايدنمي

  نامه شركت در مناقصه نامه شركت در مناقصه . نحوه استرداد ضمانت. نحوه استرداد ضمانت88  

 گردد.اند استرداد می گرانی که امتیاز الزم را کسب نكردهگران، پاکات الف، ب و ج مناقصهارزیابی کیفی مناقصهالف(پس از  

-ضمانت  گزار، مناقصهتوسط    آنها پس از باز شدن و بررسي پيشنهادات  اند  گراني که حداقل امتياز ارزيابي کيفي راکسب نمودهمناقصهب(

)مشروط بر اينکه اختالف دو پيشنهاد کمتر از مبلغ تضمين  دوم   و  کنندگان بجز نفرات اولرکتهای شرکت در مناقصه کليه شنامه

 مسترد خواهد شد.  شرکت در مناقصه باشد( 

و امضای پيمان مسترد خواهد   انجام تعهداتنامه  های شرکت در مناقصه برنده اول و نفر دوم مناقصه پس از تسليم ضمانتنامهضمانت

 شد.

  . انعقاد پيمان . انعقاد پيمان 99

کتبي قبولي پيشنهاد،    تاريخ ابالغيه ز  اکاری    روز   10  مدت  ظرف  موضوع پيمان   انجام تعهدات  تضمين  منظوره  ب  است  ملزم  برنده مناقصه

پيشنهادی خود(  درصد   پنج) %5معادل   تعهداتضمانتبه عنوان    را  مبلغ  انجام  نمونه پيوست مدارك مناقصهاط )منامه    ازيکي  از  ( بق 

  پيمانء  جهت امضاارائه نمايد و    پيمان بودهموضوع  کارهای    کليه   مدت اتمام   معتبر تا گزار،  مناقصهمورد قبول    معتبر کشور و  هایبانك 

 مراجعه نمايد. گزارمناقصه های پيمان امور  دفتر به

انجام تعهدات  چنانچه برنده مناقصه پس از ابالغ کتبي در مهلتي که در باال ذکر گرديده حاضر به انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت نامه 

نفع شرکت  ه  که تسليم نموده است ب  بخش اول اسناد مناقصه«  8در اين صورت وجه تضمين مندرج در بند »ارائه ننمايد  در زمان مقرر  

گونه اعتراض و ادعائي نسبت به  گونه تشريفات قضائي ضبط شده و برنده مذکور حق هيچرو بدون ه  بلند خليج فارس  پااليش گاز بيد

  خواهد نمود)در صورت وجود شرايط(اعالم    مناقصه   عنوان برندهه  به ترتيب نفر دوم را ب  گزار مناقصهآن نخواهد داشت. در چنين موردی  

را تسليم ننمايند و حاضر به انعقاد پيمان نشوند، سپرده آنها   انجام تعهداتنامه موقع ضمانته وق بو چنانچه آنها نيز بشرح مذکور در ف 

 نيز ضبط خواهد شد و مناقصه تجديد خواهد شد.  
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مبني بر شروع کارفرما  چنين برنده مناقصه موظف است در رأس موعد مقرر مندرج در پيشنهاد شرکت در مناقصه و اعالم کتبي  هم

 ليات موضوع پيمان را شروع نمايد.  کار، عم

  بازگشايی پاكات بازگشايی پاكات .  .  1100

فيش    /نامه شرکت در مناقصهمحتوی ضمانت  "الف"، ابتدا پاکت  اندگراني که امتياز الزم را کسب کردهبازگشايي پاکات مناقصهدر زمان  

وسپس پاکت    " ب "پاکت  نامه شرکت در مناقصه ايرادی نداشته باشد پاکات بعدی به ترتيب  که ضمانت  باز شده و در صورتي   واريز نقدی 

 بازگشايي خواهند شد.  "ج"

باز    "ج"و    "ب "های  نامه شرکت در مناقصه به تشخيص اعضاء کميسيون طبق شرايط تهيه نشده باشد پاکتچنانچه ضمانتالف(  

گردد. به پيشنهادات ناقص، مبهم و يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد و شرکت  نگرديده و پيشنهاد مورد بحث مردود شناختـه مي 

مالك انتخاب برنده مناقصه  به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاص نبوده و نيز حداقل قيمت    پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

    باشد.نمي

به تباني و مواضعه بين پيشنهاددهندگان وقوف حاصل نمايد پيشنهادها را مردود   پااليش گاز بيد بلند خليج فارسه شرکت  چنانچ ب(

صالحيت برای دعوت به  های ذی تشخيص داده و پيشنهاددهندگان متخلف را برای مدتي که ممکن است دائمي باشد از ليست شرکت

 مناقصه حذف خواهد نمود. 

پااليش گاز    شرکت  وسيلهه  ب  چنين پيشنهادی درباره  قبولي    اعالم کتبي  مگر  شد   نخواهدشده تلقي  قبول  ز پيشنهاداتا  هيچ يك   ج(

 باشد.   دهنده فرستاده شده پيشنهاد  برای بيد بلند خليج فارس

  . تجزيه تفكيكی مبلغ پيشنهادي . تجزيه تفكيكی مبلغ پيشنهادي 1111

جهت کليه  خود را    )تکميل شده(دهنده تجزيه تفکيکي مبلغ پيشنهادی  پيشنهادداند  ميالزم    پااليش گاز بيدبلند خليج فارس شرکت  

  پااليش گاز بيد بلند خليج فارسبه شرکت  «،  ج»های جدول بخش پنجم و به تفکيك، همراه با ساير اسناد مناقصه در پاکت  رديف

 تسليم نمايد.  

  گزار  گزار  انصراف مناقصهانصراف مناقصه  --1212

( به هر علت از انعقاد قرارداد با نفر برنده مناقصه منصرف گردد، سپرده  پااليش گاز بيد بلند خليج فارسگزار)شرکت  چنانچه مناقصه 

 بر جبران خسارت از اين بابت را نخواهد داشت.  گونه ادعائي مبنيگردد و برنده مناقصه حق هيچ نامبره مسترد مي 

 با تشكر         

 ویسی حامد    

 رئیس امور حقوقی وپیمانها   
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 برگ پیشنهاد قیمت  

 شركت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس  گازهای آزمایشگاهی و ابزار دقیقخرید مناقصه 

 ،  پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارسشرکت  

اين پيشنهاد دهنده پس از بررسي ومطالعه دقيق کليه شرح کارومشخصات وشرايط پيمان ومدارك منضم به آن وبازرسي محل کار اين  

 شرکت حاضر است : 

. کليه کارهای مشروح در مدارك مذکور طبق شرايط ومشخصات مندرج در آنها و بر اساس مدارك و مستندات مندرج در شرح کار و  1

پاالیش گاز بیدبلند خلیج شرکت  پيوست بخش چهارم اسناد( با بهترين وجه و بطوری که از هر حيث  مورد موافقت  مشخصات فني )

براساس واحدبهای پيشنهادی جدول تفکيکي   یورو)                                          ( واقع گردد را درازاء مبلغ                      فارس

 سال شمسي انجام دهد .  1اسناد( ، ويا هر مبلغ ديگر که طبق شرايط پيمان افزايش يا کاهش يابد ،برای مدت  ششمقيمتها )بخش 

اظ گرديده است درمحاسبه قيمتهای فوق الذکر کليه عوامل مؤثر درتعيين نرخ و ازجمله ماليات وبيمه وعوارض و حقوق دولتي و ... لح

 هيچ نوع مطالبة ديگری تحت هر عنوان درخواست نمي گردد. 

( درتاريخ پرداخت sanarate.irهای ارزی فروش هفتگي سامانه سنا ريت)پرداخت ها بصورت ريالي و براساس نرخ تسعير)يورو( حواله

 باشد. مي

 . درصورتي که پيشنهاد اين شرکت مورد قبول واقع شود بالفاصله پس از امضاء و مبادله پيمان عمليات موضوع پيمان را شروع نمايد . 2

. مدت انجام کار برای طراحي، تهيه تجهيزات واجرای عمليات طبق برنامه زمانبندی ارائه شده خواهد بود .درصورتي که تا آن تاريخ 3

حق دارد بدون نياز به انجام تشريفات قضايي  پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارسشرکت  يمان تکميل وتحويل نشود  کارهای موضوع پ 

 دارد برداشت و وصول نمايد. فروشنده نسبت به وصول مبلغ جريمه ازمحل مطالبات ويا از هر سپرده و ضمانت نامه ای که از 

، ضمانت نامه ای پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارسشرکت  يخ اعالم قبولي  .به منظور تضمين انجام تعهدات ، ظرف يك هفته از تار4

پاالیش شرکت  % )ده درصد( مبلغ پيمان را از يکي از بانکها معتبر کشور اخذ و به    10طبق نمونه ضميمه بخش ششم اسناد معادل  

 تسليم نمايد .   گاز بیدبلند خلیج فارس

 پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس شرکت  زمعتبر بوده ودر عرض اين مدت هر لحظه  رو  90. پيشنهاد حاضر از اين تاريخ تا مدت  5

فوق برای طرفين الزام آور خواهد بود ودرصورتي که اين شرکت حاضر به عقد    2قبولي خود را کتباً نسبت به آن اعالم نمايد . طبق بند  

حق دارد ضمن ضبط ضمانت نامه   گاز بیدبلند خلیج فارس  پاالیششرکت    پيمان يا انجام کار نشود ويا از شرايط مقررعدول نمايد، 

 شرکت در مناقصه،برطبق مقررات خود با اين شرکت عمل نمايد. 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

   امضاء کنندگان پیشنهاد :  شماره ملی                                                              نام شرکت پیشنهاد دهنده :  

 شماره شناسه ملی شرکت پیشنهاد دهنده:                                       شماره اقتصادی:   

 نام سمت امضاء کنندگان پیشنهاد  :                           

 مهر مجاز شرکت پیشنهاد دهنده   امضاء و 
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 اسناد پیمان 

 شارژ گازهای آزمایشگاهی)بدون سیلندر( 

 شماره قرارداد: 
پيمان  خاص«  بين    اين  فارس»سهامي  خليج  بيدبلند  گاز  پااليش  ثبت  شرکت  شماره  شناسه 389019به   ،

اقتصاد 10320393117يمل کد  نما  411375446911ی  ،  ملي   ان يآقا  ي ندگي با  شماره  به  نژاد  امين    محمود 

مديرعامل  رهيمد  اتيه  سيرئنائب  عنــوان  هب  2800438398 ملي و    و  به شماره  اکبرلو   2802538187  آقای غالمرضا 
مالي،  عنوانهب امور  تهران،  رئيس  نشاني  آفريقا)جوردن(بلوار گلشهر، پالك    به  اين    39بلوار  در  ناميده   "کارفرما"  پيمانکه 

                                    دارنده کد اقتصادی شماره  بشماره شناسه ملي                                                        شرکت  و  شود ازيکطرف مي

به  عنوان مدير عامل به آقای ..... .....................به نمايندگي                                       به نشاني            به شمارةثبت شده 

« ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد پيمانکارکه منبعد در اين پيمان به اختصـار »                                      شماره ملي 

  گردد.مي

 

 موضوع قرارداد   -1ماده 

مطریق مشوصاور   شواتا اریش  ار یدبیندب لند  ارد    شاارژ گازهای آزمایشاگاهیموضوو  راردارا باردستوا ر   

 یرشب. رسدرا می  ادجمادی مدبدج اد یص   

 مدت قرارداد و محل تحویل   – 2ده ما 

،یاري شك سرل اشگا  و اد صود  سوراق طاادن  یرشب    می  سرل   شك   یه مب                    مب  راردارا ر  سردشخ  (1-2

 . سمبشب لورهب یوا رریل

بهبهان، کيلومتر  وررع اد  اریش  ار یدبیندب لند  ارد     رنارد  سحوشل ررالم لاشبردي شبه موضو  راردارامحل  (2-2

 می یرشب .  بلند خليج فارس  شرکت پااليش گاز بيد رامهرمز، -بزرگراه بهبهان  17

یه رنارد لاشبرد  ,لاشبردطاق یانرمه ردرئه شبه ر  طاف نمرشدبه  در  تنده ار هري مودا ندر     (ااوشدبه مدارشتا3-2

 اهب.سحوشل 

  مبلغ قرارداد -3ماده  

 یرشب می شودو (                                                 یه حاوف )                بارد  ر  یه بباراردارا رولده   مانغ

 مرلدر  یا   ، سرل سعددن و مشصص می اااا شكهر اد مب  مانغ نهرئی اس ر  ردرئه تنده صود  حترب ضمدرً 
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 رد ش رازواه اد صود  شمول یا طاق ررنون رریل ااارلا می یرشب 

و ااوشدبه موظف یه ردرئه موضو  راردارا یر % طاق نظا لاشبرد رریل رازرش  می یرشب.25(مانغ راردارا سر  1-3 

یبشهی رسا ردب مانغ اوق یمدزله سعهب لاشبرد یاري رنجرم لاشب معرال تل مانغ اوق نمی یرشب.  هري ادمرن میناخ

یرشب و مانغ ها لاشب متدرسب یر سفردش لاشب رنجرم شبه و یارسر  ضوریط مدبدج اد راردارا یواه و مانغ 

 سدب ،محرساه و سعددن می اااا.نهرشی ادمرن یارسر  حجم تردتاا وررعی ته یه سرئدب لاشبرد لورهب د 

اونه لترد  اشاتاا و شر یهاه یرنكی سعنق نمی  (یه مطرلار  ااوشدبه ته یها بنتی نزا لاشبرد یمرنب هدچ2-3

 اداا. 

 نحوه پرداخت   -4ماده 

یوان 1-4 مدطاق  یا  ارشا  لاشبرد  نمرشدبه  سرئدب  صود   واد  ماحنه  ها  معرمنه  مودا  رجدر   سحوشل  ر   (اس 

یهري رجدر  ورداه یه    ,مشصار  ادلورستی و ردرئه صودسحترب ر  طاف ااوشدبه و سرئدب نمرشدبه لاشبرد  

ه مفرصرحترب ر  سر مرن  آلاشن ااارلا یه ااوشدبه مدوط یه ردرئ  "ااوشدبه رریل ااارلا لورهب یوا ضمدر

 سرمدن رجتمربی می یرشب. 

ستعدا2-4 ناخ  یارسر   و  دشرلی  یاود   هر  هفتگی  حورله(  شودو)(ااارلا  ااوش  رد ي  سدر هري  سرمرنه 

   یرشب.دسردشخ ااارلا میا (sanarate.irدشا)

یعدورن تارشه  اریش  ار یدبیندب لند  ارد                                       : یریا حمل سدندبدهري اا یه  1ساااه  

%طاق مبردك اولتی  5حمل ر  طاف لاشبرد یه ااوشدبه ااارلا لورهب شب یبشهی رسا ادصود  سغددا ید  ر   

 مودا راول ترداامر رربرم و ناخ حمل سعبشل می اااا.

یه تردلرنه ااوشدبه ، هزشده  اریش  ار یدبیندب لند  ارد   ر     : اد صود  بوا  سدندبد هري لرلی2ساااه  

 اااا.یه ااوشدبه ااارلا می 1حمل طاق ناخ مدبدج اد ساااه 

ااوشدبه می یرشتا مرلدر  یا رد ش رازواه اد رنتهري ها صودسحترب ادج نمرشب و ادصود  شمول :  4ساااه  

 هب شب.آن شاتا یارسر  رورندن و مقادر  مایوطه رربرم لور 

 کسور قانونی   -5ماده 

 ررنون ترد و سأمدن رجتمربی یعدورن سپااه    38یریا واشعه حق یدمه سرمدن رجتمربی اد درستري رجاري مراه  5%
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حق یدمه ر  ها ااارلا تتا و نزا لاشبرد نگهبردي می اااا ، رستاارا سپااه مذتود مدوط یه ردرئه مفرصرحترب  

 رجتمربی می یرشب.ر  سر مرن سرمدن  

ضمدرً ااارلا تنده تتودررنونی ر  رادل بوردض، مرلدر ، سرشا حقوق اولتی و غداه ته یه رشن راردارا سعنق می  

 . اداا یه بهبه و هزشده ااوشدبه می یرشب

 تعهدات انجام  تضمین -6ماده 

دشرل    (                                             )                       ( ادصب مانغ راردارا معرال اد  )  %5یرشتا  می  ااوشدبه

 معتاا می   رارداراراردارا( ته سر ارشرن اوده    یص  هفتمدر یه صود  ضمرنتدرمه یرنكی )مطریق نمونه ادوسا  

بدورن یه  رسا.  سعهبر رنجرم  ضمرنا    یرشب،  نمواه  تندهسضمدن    ستندم لاشبرد  سحوشل  ر   اس  تریهري   مزیود 

راردارا و   تنده تپتولموضو   یا دسدب  نمرشدبه لاشبردمادی  سرشدب  و  راردارا  ررالم لاشبردي شبه  هر و  لرسمه 

 چدرنچه موجای یاري ضاط نبرشته یرشب یه ااوشدبه متتاا لورهب شب . 

 ري رد ي هادصود  سهده ضمرنا نرمه یاود  دشرلی ناخ دو  رد  اد سرمرنه سدر)مدرنگدن مو ون ناخ حورله

-مالك مانغ ضمرنا نرمه سهده شبه لورهب یوامانغ ضمرنا نرمه اد اوده1.20ااوش هفتگی (یر رحتترب ضاشب  

ادصب رازرش  اردا یرشتتی یه دو  شبه و تتاي آن سوسط ااوشدبه سرمدن    10رشی ته ناخ ستعدا رد  ید  ر   ه

رلتفرو  ناخ رد  یارسر  ناخ دو  رد  ااارلا مریهیرشتا نتاا یه سعهب نرمه محضاي یاري  ااااااوشدبه می

 و مارلغ دشرلی سضرمدن رال ر  صبود رلزرمر یه سرشدب رمود مرلی ترداامر دسرنبه شوا رربرم نمرشب

 تعهدات فروشنده  – 7 ماده

 ( اد لاوص ار هري آ مرششگرهی موردا ذشل لحرظ اااا:1-7

و ولو سدندبد ار  هدبدوژن    BS3دژن یرشتتی اردري رسترنبردا  رلف: ولوهري سنددبدهري ار هري آداون و رتت    

 یرشب.  BS4اردري رسترنبردا 

 مب نظا رسا.   Bar 190اشرد مودا نظا اد سنددبدهري ار  آ مرششگره حبررل   Minب :      

 دنگ سدندبدهر و ........( سرشا مشصار  ادی یرشتتی مطریق رسترنبردا یدن رلنمنی یرشب)(  3-7

 ( ااارلا هرشی ته رد ي صود  می اذشاا یا رسر  ناخ یر رد آ را و  مرن سفردش تری لورهب یوا. 4-7    
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 مرن سحوشل    ( ااوشدبه می یرشتا تنده سدندبدهري ار  ادلورستی در ر  سردشخ صبود سفردش یارسر  6-7

 یص  ادجم ادمرن یه لاشبرد سحوشل نمرشب.  4ربالم شبه اد ادوسا شمرده

( ااوشدبه ضمن دبرشا موردا رشمدی می یرشتا اد هدگرم ردسرل ها محموله یا دوي ها سدندبد یاچتای  7-7

اه می یرشب ،شمرده سقرضر،شمرده رنم تری و غد MESCته اردري مشصار  ترمل ته مشتمل یا نرم ار ،تب تری  

در ناب نمرشب.یبشهی رسا اد صود  ببم دبرشا موردا اوق محموله ردسرلی رریل سرئدب ناواه و یه هزشده ااوشدبه 

 متتاا لورهب شب. 

( سعبرا و نو  ار هري ادلورستی نارشتتی هدچگونه سرثداي اد سحوشل ررالم اد موبب مقاد)اد یص  ادجم  8-7

 ادمرن( ارشته یرشب. 

سفردش جها لاشب ار : یبشن ساسدب رسا ته ادلورستهر سوسط رارده بمندر  رناردهري لاشبرد    (نحوه صبود 9-7

سهده و یه رارده سبردتر  جها صبود سفردش و سرمدن تری ردسرل می اااا و اس ر  ربالم تتای رارده سبردتر  

ك بمل ااوشدبه  شاتا لاشبرد یاود  سفردش لاشب یه ااوشدبه ربالم لورهب شب،سفردش لاشب مذتود مال

 اد سهده و سحوشل ها سفردش می یرشب.  

اد حبررل  مرن ممكن    ی(ادصود  ندر  رضطاردي و اودي لاشبرد یه ررالم موضو  راردارا ااوشدبه یرشتت10-7

یه   ادمرن  اد  مدبدج  ردمتهري  یا  مر را  مانغی  هدچگونه  رسا  نمرشب،یبشهی  رربرم  ررالم  سحوشل  و  سرمدن  یه  نتاا 

 ق نصورهب اااا.ااوشدبه سعن

سحوشل می شوا ولی سدندبد لرلی یه ها الدل یاااارنبه نمی شوا. مقوله حمل سدندبدهر یرشب ارهی یرد    (11-7

 شفراتر ي اااا 

  تأخیر در انجام قرارداد  -9ماده 

دو   7چدرنچه ااوشدبه اد سحوشل ررالم موضو  راردارا اد موبب معدن سألدا نمرشب منزم رسا یاري ها    (1-8

دو     شك جاشمه سألدا یپاار ا .سألدا تمتا ر    ,موضو  رد ش تریي سحوشل نشبه  (ادصب  اه%)10سألدا معرال  

 لاشبرد موجه شدرلته شوا(. دو  حترب لورهب شب )مگا رشدكه بنا سألدا یه نظا  شكمحتوب نشبه و ید  ر  

یدشتا شوا لاشبرد مصترد رسا راردارا در اتخ و بالوه یا رلذ جاشمه  ارنزاه دو   چدرنچه مب  سألدا ر     (2-8

 . یر ااوشدبه داترد نمواه و موضو  راردارا در یه ها نحوشكه مقتضی یبرنب رنجرم اهب  ادمرن  11مراه  سألدا مطریق  
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نارشب و ر  رشن یریا   یص  چهردمیه لاشبرد اردري مشصار  ادی مدبدج اد    اد صودسدكه ررالم سحوشنی(3-8

یه بالوه هزشده هري ررالم سحوشنی مذتود طاق نظا استگره  ,تنده لتردر  ورداه  ,لتردرسی متوجه لاشبرد اااا  

 نظرد  سوسط لاشبرد ر  صود  وضعدا شر سرشا مطرلار  ااوشدبه تتا می اااا.

یعنا  شاتا اریش  ار یدبیندب لند  ارد   ه بدب و نقص اد سجهدزر  و استگرههري  (ادصود  یاو  هااون 4-8

تنده  جاارن  رسا  نبرشته  در  ی م  تدفدا  ار هر  آن  اااا  معنوم  چدرنچه  ااوشدبه  سحوشنی  ار هري  ر   رستفراه 

 لتردر  ورداه یه سجهدزر  و استگرههر یر سشصدص لاشبرد یعهبه و هزشده ااوشدبه می یرشب.  

   انتقال به غیر -9ماده  

 ااوشدبه حق نبردا سمرم شر رتمتی ر  ترد موضو  راردارا در یبون رلذ موراقا تتای لاشبرد یه غدا وراذرد نمرشب 

 اطالع فروشنده از کلیه مشخصات و شرایط    -10ماده 

ارشته و ترمل  رطال   معرمنه  مودا  تریي  ر  مشصار  و لاوصدر   ته  نمرشب  می  سأشدب  رجاري    ااوشدبه  اد 

 راردارا یه بذد ببم رطال  نمی سورنب متعذد شوا .  

 فسخ و خاتمه قرارداد  – 11ماده 

اد رنجرم سعهبر  لوا یموجب رشن راردارا راود و   لاشبردیه سشصدص    ااوشدبه ها اره    فسخ قرارداد:–الف  

راردارا در اتخ و یبون ندر  یه سشاشفر  رضرئی و راردي دو ه    10یر رلطرد  رستدكرف نمرشب ، ترداامر حق اردا  

رربرم  ااوشدبهنتاا یه ضاط سضمدن حتن رنجرم سعهبر  و جاارن لتردر  ورداه ر  محل مطرلار  و اردرئدهري  

مدتورنب اد موردا  شا نتاا یه    لاشبرد حق هدچگونه ربتارضی در نصورهب ارشا . بالوه یا رشن   دبهااوشنمرشب و 

 اتخ راردارا و ضاط سضمدن رنجرم سعهبر  رربرم نمرشب . 

 سرلدا اد رنجرم لبمر  موضو  راردارا   -1

 ترد یه سشصدص ترداامر  یاري رنجرم ترد طاق یانرمه ادشااا ااوشدبهببم سورنرشی مرلی ، ادی و بمندرسی  -2

رنتقرل راردارا یه شصص ثرلث شر سهدم نموان شصص شر رشصرص حقدقی شر حقوری اشگاي یبون رجر ه تتای    -3

 ترداامر

 یه ها شك ر  مورا و ااول رشن راردارا ) سعهبر  لوا ( یدر یه سشصدص ترداامر  ااوشدبهبمل نكاان   -4
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 هر یریا راردارا مدعقبه ااارلا حق ایلی و تمدتدون و نظرشا آن -5

 ااوشدبهودشكتتگی ، ماراده رمورل ، رنحالل شاتا   -6

یه    ااوشدبه می سورنب اد ها  مرن یه ها الدنی و یبون لزوم جنب نظا شر موراقا    لاشبردخاتمه قرارداد :  -ب

یرشتا ارنزاه   میراردارا لرسمه اهب . اد ها ماحنه ري ته ترداامر راب لرسمه اران یه راردارا در ارشته یرشب  

، وي می یرشتا ترد در متورف تااه و  ااوشدبهربالم نمرشب . یر ریالغ لرسمه راردارا یه   ااوشدبهدو  رال تتارً یه 

سر ارنزاه دو  ، ازردش لبمر  رنجرم شبه در سردشخ ریالغ شبه ر  سوي ترداامر سهده و ستندم تدب. رشن ازردش  

 یرشب حروي وضعدا و مدزرن ادشااا لبمر  موضو  راردارا هماره یر سعددن مانغ لبمر  مذتود یرشب .  

اس ر ادشراا صودسجنتر  و صود  هزشده هر نتاا یه یادسی آن یا    متعهب رسا ظاف مب  شك مرهلاشبرد

 سافده حترب نمرشب.  ااوشدبهرسر  شارشط راردارا و مدزرن لبمر  رنجرم شبه ، رربرم و یر  

 حوادث قهری و غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی    -12ماده 

اد سحوشل تریي مودا معرمنه در موجب    ته سألدا و لردج ر  ردراه طاادن  اد صود  یاو  حوراث غدا متاراه  

اااا یه محض داع حوراث رهاي و غدا متاراه و غدا رریل اد  یددی ااوشدبه مكنف لورهب یوا یاري رنجرم 

سعهبر  لوا اد صودسدكه شاتا آن در ی م یبرنب رربرم تدب اد رشن صود  سمبشب مب  مدرسای جها رنجرم سعهبر   

یالغ لورهب شب چدرنچه اس ر  داع حوراث رهاي و غدا متاراه ها شك ر  طاادن  ر  طاف لاشبرد یه ااوشدبه ر

راردارا نتورنب حبرتثا سر مب  شك مره سر نتاا یه شاو  یه ربراه تردهر یه صود  رال ر  ورو  حراثه رربرم نمرشب 

 حق رناارف ر  رارمه ترد یاري طاف اشگا راردارا محفوظ می یرشب .  

 حل اختالف    -13اده م

تنده رلتالف هرشی ته ممكن رسا ادسعادا وسفتدامفرا رشن ادمرن چه اد ماحنه رجار و چه اس رجاري آن اد  آشب 

یر مارجعه یه  چدرنچه اد تمدتدونی ته ماتب ر  یریساشن مقرم استگرههري رجارشی و مجاي حل و اال نگااا،  

رلتالف سر  مرن داع آن ااوشدبه منزم یه رشفري حل و اال لورهب شب یبشهی رسا ر   مرن حبوث  ارااره صرلحه  

 .بسعهبر  لوا طاق ادمرن می یرش

 نشانی طرفین قرارداد  -14ماده 
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رررمتگره طاادن همرن رسا ته اد رشن راردارا سعددن اااشبه و طاادن اد صود  سغددا نشرنی ، نشرنی جبشب در  

ه هر و ریالغده هرئدكه یه نشرنی طاادن یر اتا سفردشی تتارً یه شكبشگا رطال  لورهدب ارا و اد غدا رشداود  نرم

 ردسرل شوا ریالغ شبه محتوب لورهب شب.  

 اصالحیه ها و رفع ابهامات   -15ماده 

شارشط و مشصار  مدرراه و ضمرئم آن و رصالحده هرئدكه اد  مرن رنجرم مدرراه جها داع ریهرمر  ادی ای  

مشصار  تری ته راالً یه سرشدب لاشبرد دسدبه رسا جزء یشدفك رشن مریدن لاشبرد و ااوشدبه ماراله می شوا و  

 راردارا می یرشب .  

 معامله براساس نمونه خریدار   -16ماده 

اد صودسدكه مودا معرمنه طاق نمونه ري ته لاشبرد لوا یه ااوشدبه ردرئه می اهب مودا نظا یرشب ، ااوشدبه  

شر نمونه هر( و دبرشا رسترنبرداهري مودا سرشدب لاشبرد معرمنه در بددرً و مطریق نمونه )مكنف رسا تریي مودا  

 سهده و سحوشل نمرشب .  

 وشض و رصالح تری یه هزشده لوا لورهب یوا . اد غدا رشداود  ااوشدبه منزم یه سع

 امضاء قرارداد- 17ماده 

اورهی مدشوا ته رثا  مراه و سه نتصه یر ربتارد ورحب سدظدم و یه رمضرء طاادن دسدبه رسا،و    17رشن راردارا اد 

و   رمضر  ااوشدبهمها  رمضرء  یمدزله  آن  ادوسا  مبردك  سرشا  و  ادمرن  صفحر   طاق    ااوشدبهترمل    ءدوي 

 رسرسدرمه مایوطه لورهب یوا. 

 

 فروشنده   از طرف                                         از طرف كارفرما                                                                                       

                                      شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس           

 

                                                                        محمود امین نژاد :                     

                                            مدیر عاملو    رهیمد   اتیه  سیرئنائب  
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                                                     رئیس امور مالی:    غالمرضا اکبرلو

 

 

 

 

 

 

  

 پنجمبخش 
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يلندرها دارای حجم   -1 ار   50تمامي ـس نهادهای فني برای   200ليتر و فـش ي از پيـش ند. چراکه در بعـض بار باـش

مشــاهده شــده اســت برخي از شــرکت ها به دليل پايين بودن حجم يا فشــار، قيمت های         ســيلندرها، 

 پايين تری را ارائه مي دهند.

 باشد و ارائه گواهي مشخصات به همراه سيلندر الزامي باشد. 5گريد تمامي سيلندرها حداقل  -2

ود داشــته باشــد. با تغيير  امکان مرجوع کردن ســيلندر در صــورت کيفيت پايين گاز و وجود ناخالصــي وج -3

گاه گاز وجود دارد. همچنانکه قبال   کالت زيادی برای آزمايـش رکت های تامين کننده گاز، امکان ايجاد مـش ـش

يلندرهای آن )دايان گاز(  نويزها و پيك های  ب ـس رکت و نـص اره گرديد، در يکي از اين موارد با تغيير ـش اـش

ود آمد. در نهايت بعد از صــرف وقت فراوان جهت بررســي زيادی در دســتگاه های کروماتوگرافي گازی بوج

کل  يلندر مـش يب های احتمالي، با تعويل ـس تگاه ها به دليل آـس دن دـس رويس خارج ـش علت نويزها و از ـس

برطرف گرديد و  همين امر منجر به ايجاد هزينه مازاد برای تهيه ســيلندر از شــرکت ديگر و کنار گذاشــتن 

 سيلندرهای پر شد.

رکت مور -4 ته  ـش رفي باالی آن داـش يلندرها را با توجه به حجم مـص ريع ـس ال ـس د نظر بايد توانايي تامين  و ارـس

 باشد.
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الزم به ذکر است که در آزمایشگاه سیلندرهای استیلن و نیتروزاکساید نیز وجود دارد. اما با توجه به مصرف کم و درخواست موردی در  

 باال ذکر نشده است. 

 

 

  

 

 گرید نام سیلندر ردیف 
مصرفی  

 سالیانه 

 مشخصات

1 Helium 

Air liquid ، 

 90   5گريد   

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: توپيچ 

2 Zero Air 

 5گريد 

70 

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: روپيچ 

3 Nitrogen 

Air liquid  ، 

 5گريد   

 D.P< -67با  

30 

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: توپيچ 

4 Hydrogen 

Air liquid  ، 

 52 5گريد   

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: توپيچ 

5 Argon 

 5گريد 

22 

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 توپيچ نوع ولو: 

6 Oxygen 

 برند اروپايي  

 26 5گريد 

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: توپيچ 



 

 شارژ گازهای آزمایشگاهی)بدون سیلندر( مناقصه  اسناد
 

            ص پ  149-10/1/ 7583  شماره:  

 شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس  11/09/1400تاریخ:   

 

 خوانده شد مورد قبول مي باشد . 

31 

 

 « سهامي خاص»

 

 

 

 پنجمبخش 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

     فنی گازهامشخصات 
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 ( 2هزشده حمل)جبول شمرده 

 مانغ تل مانغ)ورحب( سعبرا موضو   داشف

   290 هزشده حمل   1

 

 ردیف 
نام 

 سیلندر 
 گرید

مصرفی  

 سالیانه 

 ( يورومبلغ) مشخصات

1 Helium 

Air liquid ، 

 90   5گريد   

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: توپيچ 

 

2 Zero Air 

 5گريد 

70 

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 روپيچ نوع ولو: 

 

3 Nitrogen 

Air liquid  ، 

 5گريد   

 D.P< -67با  

30 

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: توپيچ 

 

4 Hydrogen 

Air liquid  ، 

 52 5گريد   

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: توپيچ 

 

5 Argon 

 5گريد 

22 

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: توپيچ 

 

6 Oxygen 

 برند اروپايي  

 26 5گريد 

 ليتر  50حجم:  

 بار  200فشار: 

 نوع ولو: توپيچ 

 

 مبلغ کل
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 جبول نهرشی

 مانغ تل موضو   داشف

  جبول شمرده شك  1

  جبول شمرده او  2

  مانغ تل

 


