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بدینوسیله از آن  19/10/1401در تاریخ  "خبر جنوب" بومی روزنامه و "اطالعات" سراسري روزنامه در عمومی مناقصه آگهی پیرو انتشار

 نمایید : شرکت زیر مشروحه مشخصات با مناقصه عمومیشرکت محترم دعوت می گردد تا در 

 تعاریف

 :شوند می تعریف زیر شرح به شده، برده کار به مناقصه اسناد از بخش این در که واژگانی

فرآیندي رقابتی براي تامین خدمات و کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) است، که در آن، تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري  :مناقصه

 شود.الزم، کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می یو مال یفن يکه ضمن دارا بودن توانمند

 .باشدی، مفهوم همان مناقصه گزار را دارا م"خریدار"را برگزار می نماید. عنوان  است که مناقصه یحقوق یتیشخص :گزار مناقصه

 یشنهادپ" ین. عناویدنماحقوقی است که پیرو برگزاري مناقصه عمومی و با دریافت اسناد مناقصه در مناقصه شرکت می یشخصیت :گر مناقصه

 اشند.ب یگر را دارا م، مفهوم همان مناقصه"شرکت کننده"و  "دهنده

 شود.عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوي مناقصه گزار و تشخیص وي انجام می :گران مناقصه کیفی ارزیابی

 .شودمی برگزیده اند، شده پذیرفته کیفی نظر از که گرانی مناقصه پیشنهادهاي بین از قیمت ترین مناسب آن در که است فرآیندي :مالی ارزیابی

سندي است که در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص  :مناقصه زمانی برنامه

 شود.می

  مناقصه موضوع

  Metsoاز بِرند ساخت کمپانی  مجتمع پتروشیمی مروارید نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Positionerتامین انواع  از عبارتست

  مناقصه موضوع شرح

و  به شرح جدول زیر ، Metsoاز بِرند ساخت کمپانی  مجتمع پتروشیمی مروارید نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Positionerتامین انواع 
 :دستگاه مناقصه گزار و تائید استاندارد ها و مشخصات فنی مورد نظر ، نقشه هاهمچنین بر اساس سایر مدارك، 

Item Code Description Qty unitnam
e 

1 6070374551 "METSO" POSITIONER\ COMPLETE ASSEMBLY - 
[ND9103FX2/109] / DD File: V2.01 2 NO  

2 6070374401 "METSO" POSITIONER, MFR, ET. PLANT\ COMPLETE ASSEMBLY - 
[ND9106HX2/I09] / DD File: V2.01 3 NO 

3 6070374451 "METSO" POSITIONER\ COMPLETE ASSEMBLY - [ND9103FX1-
CG6] / DD File: V2.01 

 
7 NO 

4 6070374481 "METSO" POSITIONER, 4~20 MA\ COMPLETE ASSEMBLY - 
[ND9103HX1-CG6] / DD File: V2.01 7 NO 
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5 6070374511 "METSO" POSITIONER\ COMPLETE ASSEMBLY - [ND9106FX1-
CG6] / DD File: V2.01 7 NO 

6 6070374361 "METSO" POSITIONER, MFR ET. PLANT\ COMPLETE ASSEMBLY - 
[ND9106HX1] / DD File: V2.01 7 NO 

 شرایط مناقصه

 :گرفت خواهد قرار عمل مورد مناقصه این در نیز زیر مشروحه شرایط شده، اعالم مناقصه این آگهی فراخوان عمومی در که شرایطی بر عالوه
 خوداري جداً مناقصه مدارك و اسناد در تغییر و تصرف از و اقدام مناقصه شرایط و دستورالعمل کامل رعایت به نسبت بایستمی گران مناقصه -1

 وعن هر به نیاز بدون دارد حق دستگاه مناقصه گزار و گرفت نخواهد قرار قبول مورد واصله پیشنهادات/ پیشنهاد صورت این غیر در. دننمای
 و شرایط مطابق بایست می شده ارائه اطالعات و مدارك همچنین .کند اعالم مردود را پیشنهاداتی/پیشنهاد چنین استداللی، و توضیح

 صورت به کتابچه و مدارك هرگونه ارسال از و پیوست شده تعیین قسمتهاي در ضمائم و گردد ارسال و تکمیل تهیه، حاضر دستورالعمل
 .گردد خودداري جداگانه

 در و فرمایید خودداري مدارك اصل ارسال از بنابراین شد، نخواهد مسترد عنوان هیچ به مناقصه در شرکت ضمانتنامه بجز ارسالی مدارك -2
) یصالحذ رسمی کارشناسان و سازمانها توسط شدة تائید( اصل با برابر کپی نسخه باشد، می مربوطه هاي گواهینامه اصل به نیاز که مواردي

 .شود ارائه
 و رمه به و گردد درج صفحه پایین چپسمت  گوشه در فقط مناقصه، اسناد صفحات تمامی روي بر "است تأئید مورد و شده خوانده" عبارت -3

 دستگاه معامالت کمیسیون تشخیص با باشند، نشده امضا و مهر سهواً تعهدآور، غیر اوراق از بعضی چنانچه. برسد گرمناقصه شرکت مجاز امضاي
 .بود خواهد مردود و ناقص پیشنهاد، آن صورت، این غیر در. نماید امضا و مهر را آنها تواندمی گرمناقصه گزار، مناقصه

 حویل،ت تسلیم، هرگونه لذا. شد خواهد حذف مناقصه در کنندگان شرکت لیست از وي گر،مناقصه توسط پیشنهاد یک از بیش ارائه صورت در -4
 رکتش مرکزي دفتر در و رو پیش اسناد در مندرج مقرر مهلت در و گواهی قابل صورت به باید پیشنهاد گرفتن پس یا و جایگزینی اصالح،

 .شود انجام مروارید پتروشیمی
 .شود داده ثالث اشخاص به نباید مطلقاً و باشدمی گزار مناقصه دستگاه دارایی جزء و بوده محرمانه مناقصه این مدارك و اسناد کلیه -5
 ذیل رد گرمناقصه و شده درج رسمی روزنامه در که شرکت تغییرات آخرین یا و شرکت ثبت آگهی در که است همان گرمناقصه قانونی نشانی -6

 خواهد تلقی شده ابالغ شود، ارسال مذکور نشانی به که اي مکاتبه هر. است داشته اعالم مناقصه، اسناد دریافت جهت خود کتبی نامه معرفی
 .باشد دهش داده اطالع) مروارید پتروشیمی شرکت( دستگاه مناقصه گزار به کتباً و قبالً مذکور، نشانی در تغییري هرگونه آنکه مگر گردید،

 متصمی همچنین و نماید قبول یا رد دلیل، ذکر بدون را پیشنهادات از یک هر که داردمی محفوظ خود براي را حق این دستگاه مناقصه گزار -7

مناقصه، قطعی خواهد بود.  برنده عنوان به يشنهادیپ متیق نیتر مناسب با شرکت انتخاب بر مبنی گزار مناقصه دستگاه سوي از متخذه

 ویسن پیش مطابق خریدارگر ملزم خواهد بود قراردادي با گر مورد قبول واقع گردد، در این صورت آن مناقصهدر صورتی که پیشنهاد مناقصه
 .نماید امضاء مناقصه اسناد به منضم )Purchase Order( دیخر سفارش سندو یا  قرارداد
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 گردیده عمطل آنها جزء به جزء مفهوم از و بررسی مطالعه، دقیقاً را مناقصه مدارك و اسناد قیمت، پیشنهاد تسلیم از قبل بایستی گران مناقصه -8
 .دش خواهد ابالغ گران مناقصه به الزم هاي پاسخ. نمایند ارائه دستگاه مناقصه گزار به کتبی صورت به را خود سواالت ،ابهامات خصوص در و

 درصورتیکه ذال ،)است نداده قرار گران مناقصه اختیار در ولیکن( نموده اقدام مناقصه موضوع عملیات مبلغ برآورد تهیه به نسبت قبالً مناقصه گزار -9
 را حق ینا گزار مناقصه دستگاه باشد، توجه قابل و چشمگیر اختالف داراي مناقصه گزار برآورد به نسبت گران مناقصه پیشنهادي هاي قیمت

 هاي قیمت بین از و متناسب متیق دامنه نییتع طریق از را مناقصه برنده خود، تشخیص و لزوم حسب که دارد می محفوظ خود براي

 بمتناس قیمت دامنه محدوده از خارج که گرانی مناقصه پیشنهادي هاي قیمت که است بدیهی. نماید انتخاب دامنه محدوده داخل پیشنهادي
 هاي دينیازمن اساس بر را خود پیشنهادي هاي نرخ بایست می گران مناقصه کلیه بنابراین. شد خواهد گذاشته کنار مناقصه موضوع از باشد،

 .مایندن پیشنهاد تامین کاال و تجهیزات موضوع مناقصه واقعی هاي هزینه و مناقصه اسناد در مندرجو مشخصات انجام کار  دستگاه مناقصه گزار
 باشد،می "ج" و "ب" ،"الف" جداگانه پاکت سه محتوي که شده مهر و الك سربستۀ پاکت یک در را خود پیشنهادات تمامی باید گرمناقصه -10

 مناقصه، ضوعمو باید الذکر فوق پاکتهاي روي بر. نماید تسلیم گزار مناقصه دستگاه به مقرر موعد در و نموده تکمیل و تنظیم ذیل ترتیب به

 گزار مناقصه دستگاه به تحویل، تاریخ و ساعت حاوي رسید اخذ با مقرر مهلت در و شود نوشته تسلیم تاریخ و گرمناقصه ینشان و نام

 .گردد تسلیم

 مناقصه پاکات ارسال -11

  "الف" پاکت حتوايم -11-1

  میلیون پانصــد و میلیارد یک مبلغ به مناقصــه در شــرکت تضــمین از عبارتســت شــود، داده قرار "الف "پاکت در باید که مدارکی و اســناد
   .نمایند تحویل گزارمناقصه دستگاه به "الف" پاکت در و تهیه ذیل بشرح روش سه به آنرا توانندمی گران مناقصه که ریال) 1,500,000,000(

 که دیگر ماه) 3( سه تا گزار مناقصه درخواست به تمدید قابل و ماه) 3( سه اولیه اعتبار مدت با و قبول مورد و معتبر بانکی ضمانتنامه 

 :است الزامی مذکور ضمانتنامه در ذیل اطالعات درج. گردد مناقصه اسناد "دوم" بخش در مندرج نمونه با مطابق میبایست
 تامین انواع : مناقصهPositioner  از بِرند ساخت کمپانی  مجتمع پتروشیمی مروارید نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز osMetشرکت :گزار مناقصه 

 ]گردد منظور کامل طور به قرارداد نویس پیش در مندرج ثبتی مشخصات و آدرس[) خاص سهامی( مروارید پتروشیمی

 مرکزي دفتر کامل آدرس نیز و شرکت ثبت محل و تاریخ شماره، همراه به گرمناقصه شرکت کامل نام [:گر مناقصه[ 

 ریال.) 000,000500,1,( میلیون پانصد و میلیارد یک ضمانتنامه مبلغ 

 1401 / ]ماه[/  ]روز[ :صدور تاریخ 

 دیگر ماه 3 براي گزار مناقصه درخواست به تمدید قابل و شمسی ماه 3 :اعتبار مدت. 
 است الزامی آن معنایی معادل یا "گزار مناقصه درخواست به تنها و اعتبار مدت طول در بانک توسط غیرمشروط پرداخت قابل" عبارت درج. 
 مروارید. پتروشیمی شرکت نفع به شده تضمین بانکی چک 
 شماره شباي( مروارید پتروشیمی شرکت نام به 284749839 شماره حساب به مناقصه در شرکت سپرده وجه نقدي پرداخت                      

IR8401 8000 0000 0002 8474 9839 (214 کد پتروشیمی شعبه تجارت بانک نزد )تجارت بانک شعب کلیه در واریز قابل.( 
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 پاکت، این ارائه بدون لذا. بود خواهد گرمناقصه انصراف منزله به "الف" پاکت عنوان تحت مناقصه در شرکت ضمانتنامه ارائه عدم -1 توجه

 .شد خواهد حذف مناقصه از گرمناقصه

 مبادله از پس که گردیده محسوب برنده توسط مناقصه فرآیند کامل انجام و قرارداد انعقاد ضمانت بعنوان مناقصه در شرکت سپرده مبلغ-2 توجه

 .گرددمی مسترد گر مناقصه به قرارداد موضوع تعهدات انجام حسن ضمانتنامه ارائه و قرارداد

 اتتعهد انجام ضمانتنامه تحویل و قرارداد مبادلهامضاء و  جهت اسناد این در گزاردستگاه مناقصه  که مدتی در مناقصه برنده چنانچه -3 توجه

 به ضاییق تشریفات هیچگونه بدون را وي مناقصه در شرکت تضمین وجه تواند می دستگاه مناقصه گزار ننماید، اقدام است، نموده تعیین
 . نماید میو ساقط  سلب خود از را اعتراضی گونه هر حق مناقصه این برنده بابت، این از و نماید ضبط خود نفع

  "ب" پاکت محتواي -11-2

. نمایند ارسال و ارائه "ب"و مهر به عنوان اسناد تکمیلی در پاکت مجاز (تعهدآور) مناقصه گران می بایست مدارك ذیل را پس از امضاء کلیه 
 .شد خواهد حذف مناقصه از گرمناقصه و بود خواهد گرمناقصه انصراف منزله به ،"ب" پاکت عنوان حتت اسناد این ارائه عدم

 ،اول بخش در مندرج( مناقصه در شرکت دستورالعمل و شرایط امضاء و مهر تایید( 
 4 شرکت ماتیتصم ای راتییتغ نیو آخر سیتأس یآگه -3ثبت شرکت  ریتصو -2اساسنامه  ریتصو -1شرکت شامل ( یتیاسناد هو- 

و  یکارت مل ریتصو -6شرکت  يو کد اقتصاد یشناسه مل ریتصو -5 آگهی مربوط به آخرین صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شرکت
 شرکت) رعاملیشناسنامه مد

 فنی پیشنهاد )Technical Proposal (مناقصه موضوع کاالي خصوص در فنی مشخصات همراه به کامل اطالعات شامل 

 حاضر سند در شده ارائه بازرگانی فنی ارزیابی اسناد مطابق شده درخواست مستندات و

 خشب در مندرج(  قرارداد نویس پیش بر حاکم عمومی ضوابط و مقررات اسناد، شرایط، قبول تعهدنامه به مربوط یک شماره فرم تکمیل 
 ؛)3-1
 ،؛)2-3 بخش در مندرج( شده ارائه قرارداد نویس پیش عنوان تحت که مدارکی و اسناد تمامی امضاء و مهر تایید 

 یا CD روي بر PDF صورت به بایستمی مدارك تمامی کاغذي، اصلی نسخه بصورت ،"ب" پاکت مدارك و اسناد ارسال بر عالوه -1 تبصره

DVD مدت براي نگهداري جهت باید دیسک کیفیت است ذکر به الزم. گردد ارسال گزار مناقصه براي نسخه) 1( یک در و ذخیره 
 هشمار( مناقصه مشخصات نیز و) آدرس و تلفن شماره شرکت، نام( گرمناقصه مشخصات درج با برچسب داراي و بوده مناسب طوالنی
 .باشد) مدارك ارسال تاریخ و مناقصه موضوع مناقصه،

 مناقصه اهدستگ سوي از کتباً آنها، تسلیم و تغییر نحوة و مناقصه مدارك و اسناد نمودن اضافه و حذف یا نظر تجدید یا توضیح هرگونه -3تبصره 

فوق،                       2-11عالوه بر اسناد و مدارك عنوان شده در بخش  و بوده مناقصه اسناد الینفک جزو اسناد این. شد خواهد اعالم گزار
 .گیرند قرار "ب" پاکت در و شده مجاز امضاء و مهر گر مناقصه توسطمی بایست 

 
 



 

 21 از 7 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

  "ج" پاکت محتواي -11-3

 : از عبارتند شوند، داده قرار) مالی پیشنهاد( "ج" پاکت در باید که مدارکی و اسناد
 برگ رد حروف و عدد به باید پیشنهادي نرخ و در پاکت سر بسته تحویل گردد. تکمیل "دو شماره فرم " طبق باید که مالی پیشنهاد برگ

 به لک قیمت که پیشنهادي و بود خواهد عمل مالك باشد، شده نوشته حروف به که ارقامی مناقصه، برنده تعیین براي. شود نوشته پیشنهاد
 .است مردود باشد، نداشته را حروف

و روي  باشند دارا را دهنده شنهادیپ امضاء و مهر ستیبایباشند میم) "ج"و  "ب"،  "الف"( که در پاکات فوق  یاسناد و مدارک هیکل :تذکر

عنوان پاکت؛ مثالً عالوه بر درج نام و مشخصات مناقصه گر / مناقصه گزار، موضوع و شماره مناقصه و  ها به شکل روشن و واضح  پاکت
 ، قید گردد.»پاکت الف«

 مناقصه شرایط سایر -12

 یخوردگ قلم و نقص عیب، خدشه، ابهام، نوع هیچ و بوده شرط قید بدون و کامل حیث هر از باید گرمناقصه سوي از ارسالی پیشنهادات -12-1
 لدستورالعم و شرایط برخالف و مبهم مشروط، پیشنهاد ارائه یا مناقصه، مدارك و اسناد در مزبور موارد رعایت عدم درصورت. باشد نداشته

 .شود می مسترد گرمناقصه به عیناً و بوده مردود پیشنهاد آن مناقصه،

 احوال و شرایط گران مناقصه اینکه دلیل به بعدي ادعاي نوع هیچ و شفاهی توضیحات به دهندگان پیشنهاد طرف از استنادي گونه هیچ -12-2
 سوي زا آنها در مندرج مطالب بودن نارسا به استناد یا و مناقصه اسناد مطالب فهم عدم به تعذر گونه هیچ و است نبوده واقف محلی و کلی

 هرگونه مناقصه، مدارك و اسناد از یک هر مندرجات از مکفی اطالعات عدم همچنین و آگاهی عدم. بود نخواهد مسموع دهنده پیشنهاد
 عدم از ناشی خسارات و عواقب است بدیهی نمود خواهد ساقط و سلب الذکر فوق مراتب به توجه با را گر مناقصه سوي از بعدي ادعاي
 . بود خواهد گران مناقصه متوجه فوق نکات رعایت

 قرائت و گشوده ذیل بشرح مروارید پتروشیمی شرکت معامالت کمیسیون دفتر در در ذیل توضیحات با مطابق واصله، پیشنهادات پاکات -12-3
 داشته رتمغای مناقصه این شرایط با که پیشنهاداتی و مناقصه در شرکت ضمانتنامه فاقد و مشروط مبهم، ناقص، پیشنهادات به. شد خواهد

 قبول به مقید وجه هیچ به گزار مناقصه دستگاه همچنین. شد نخواهد داده اثر ترتیب گردد، تسلیم مقرر مدت از بعد یا و باشد

 از تخلف گونه هر بروز صورت در. ندارد را قیمت حداقل پیشنهاد با قرارداد امضاي بر مبنی تعهدي نیز و نبوده خاصی پیشنهاد

 رکتهايش لیست از باشد دائمی است ممکن که مدتی براي متخلف گرمناقصه ،(حسب تشخیص دستگاه مناقصه گزار) گر مناقصه سوي
 پیشنهاد قبولی درباره کتبی اعالم آنکه مگر شد، نخواهد تلقی شده قبول پیشنهادات، از یک هیچ. گردد می حذف ،مناقصه گزار تائید مورد

 .شود فرستاده پیشنهاددهنده براي گزار مناقصه دستگاه وسیله به
 و کنترل مطابقت، 1-11 بند در مندرج مفاد با و شده گشایش گران مناقصه) مناقصه در شرکت تضمین( "الف" پاکت ابتدا  -12-3-1

 در جمندر مفاد مطابق ارسالی، مناقصه در شرکت تضمین گزار مناقصه دستگاه تشخیص به بنا چنانچه و گرددمی بررسی
 .گردندمی عودت بسته درب پاکات سایر و شده شناخته مردود بحث مورد پیشنهاد باشد، نشده تهیه اسناد



 

 21 از 8 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 .باز خواهد شد“ ب”در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه ایرادي نداشته باشد، پاکت  -12-3-2
مدارك، کامل بودن اسناد و مدارك  تیکفا و همچنین از نظر یارائه گردیده از نظر شکل "ب"پاکت اتیدر صورتی که محتو -12-3-3

اقدام خواهد  یبازرگان یفن یابیمورد قبول اعضاي کمیسیون قرار گیرد، نسبت به ارز اسناد مناقصه دیکامل بودن امضاء و تائ ،یدرخواست
 شد.

 یابیدر مدت زمان مشخص انجام گرفته و پس از مرحله ارز بر اساس مشخصات و شرایط کاالي موضوع مناقصه یفن یابیارز -12-3-4
تایید ورد مبدیهی می باشد فقط شرکتهایی که   خواهد شد. گشایش یفن یابیشده در مرحله ارز دییمناقصه گران تا "ج" ، پاکاتیفن

 پاکات مالی آنها اقدام می گردد. شیفنی قرار گرفته باشند نسبت به گشا

 مناقصه این موضوع کارهاي و خدمات گردد منعقد وي با قرارداد و انتخاب مناقصه برنده عنوان به که صورتی در گرددمی متعهد گر مناقصه -12-4
 ونههیچگ بدون شده تعیین مدت در است شده بینی پیش مدارك و اسناد سایر و قرارداد سند در که ترتیبی به را آن از حاصل قرارداد و

 . دهد تحویل و انجام نقص و عیب

 شده نگهداري قرارداد انعقاد تا مناقصه در دوم و اول برندگان مناقصه در شرکت تضمین یا سپرده مناقصه، دوم و اول نفرات تعیین از پس -12-5
 .شد خواهد آزاد گران مناقصه سایر تضمین و

 ایستمیب مناقصه برنده قرارداد، نویس پیش در گران مناقصه توسط "تعهدات اجراي ضمانتنامه" تسلیم و تهیه بینی پیش صورت در -12-6
 قیمت براساس تعهدات اجراي ضمانتنامه تسلیم با قرارداد، امضاي زمان در وي، به دستگاه مناقصه گزار ابالغ از پس روز 7 تا حداکثر

 یفاتتشر هیچ به نیاز بدون وي، مناقصه در شرکت ضمانتنامه اینصورت غیر در. نماید مبادرت قرارداد انعقاد به نسبت خود، پیشنهادي
 مودهن ساقط و سلب خود از را اعتراضی گونه هر حق مناقصه اول برنده بدینوسیله و شودمی ضبط دستگاه مناقصه گزار نفع به قضایی

 .است
و تسلیم  قرارداد امضاء از ،دستگاه مناقصه گزار سوي از ابالغ تاریخ از روز 7 مهلت ظرف برنده که صورتی در مناقصه، برنده اعالم از پس -12-7

 فاتتشری هیچگونه بدون را وي مناقصه در شرکت تضمین تواندمی گزار مناقصه صورت این در نماید، خودداريضمانتنامه اجراي تعهدات 
 حاضر ذکورم شرح به نیز دوم نفر که صورتی در و اعالم برنده عنوان به مناقصه دوم نفر شرایطی چنین در .نماید ضبط خود نفع به قضایی

 شرکت نتضامی ضبط بر عالوه. شد خواهد ضبط نیز او مناقصه در شرکت تضمین نشود و تسلیم ضمانتنامه اجراي تعهدات قرارداد انعقاد به
 ذیصالح مراجع طریق از صالحیتدار هاي شرکت فهرست از دائم بطور را دهندگان پیشنهاد این اسامی تواندمی گزار مناقصه مناقصه در

 حق اخیرالذکر گرانمناقصه از یک هیچ شرایطی چنین در و بود خواهد قطعی مورد این در گزار مناقصه دستگاه تشخیص. نماید حذف
 .داشت نخواهند و نداشته اعتراضی و ادعا

 و دارد می محفوظ خود براي پیشنهادات تسلیم مهلت انقضاي از قبل را مناقصه اسناد در نظر تجدید یا اصالح تغییر، حق گزار مناقصه  -12-8
 ضايانق از قبل پیشنهادي که درصورتی و نمایدمی ابالغ گران مناقصه تمامی به مکتوب بصورت را مراتب آید، پیش موردي چنین اگر

 .بنماید را آن استرداد تقاضاي دارد حق گرمناقصه باشد، شده تسلیم پیشنهادات، تسلیم مهلت



 

 21 از 9 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 گزارمناقصه اهدستگ صورت این در باشد، قیمتها یا کار مقادیر تغییر مستلزم است ممکن مناقصه، اسناد در اصالح یا نظر تجدید که آنجائی از -12-9
 و اصالح براي کافی فرصت آنان که نحوي به اندازد، تعویق به گران مناقصه به کتبی اعالم با را پیشنهادها دریافت مهلت آخرین تواند می

 .باشند داشته را خود پیشنهاد در تجدیدنظر
 ردودم گران مناقصه این از واصله پیشنهادات اند کرده تبانی گزار مناقصه زیان به گران مناقصه که شود حاصل وقوف مناقصه در هرگاه -12-10

 .شودمی حذف ذیصالح مراجع طریق از صالحیتدار شرکتهاي فهرست از دائم/ قطعی بطور متخلف دهندگان پیشنهاد اسامی و
 شده ابالغ شود، ارسال مذکور نشانی به که ايمکاتبه هر و است شده ذکر قیمت پیشنهاد نامه در که است همان دهنده پیشنهاد نشانی -12-11

 .باشد شده اعالم قبالً کتبی بصورت نشانی در تغییر هرگونه آنکه مگر گرددمی تلقی
 %25تا سقف ) Purchase Order( سند پیش نویس قرارداد / سند سفارش خریدمی تواند مطابق با شرایط مندرج در  قراردادمبلغ  -12-12

 افزایش یا کاهش پیدا کند.

 مناقصه) ابطال( لغو و تجدید -13

 .نمود خواهد لغو یا و تجدید زیر شرایط در را مناقصه ،الزاماً نه و خود صالحدید حسب دستگاه مناقصه گزار
 :گردد می تجدید زیر شرایط در مناقصه )الف

 کننده شرکت) 3( سه نصاب حد از گران مناقصه تعداد بودن کمتر 

 و گردد اسیاس تغییرات نیازمند مناقصه اسناد که نحوي به گزار مناقصه دستگاه نیازمندي در تغییر یا و مناقصه اسناد در تغییرات بروز 
 .یابد ضرورت جدید پیشنهادي پاکات ارائه

 تعهدات اجراي ضمانتنامه تسلیم یا و قرارداد انعقاد از مناقصه دوم و اول برندگان امتناع 

 بود نخواهد آن اعالم به نیاز که دیگر دلیل هر به. 
 :شودمی ابطال زیر شرایط در مناقصه )ب

  گردد مرتفع مناقصه موضوع خدمات به نیاز. 
  گردد مناقصه ماهیت در تغییر موجب و باشد الزم مناقصه اسناد در زیادي تغییرات. 
  دهد رخ آنها نظایر و سیل زلزله، جنگ، نظیر غیرمتعارف پیشامدهاي. 
 گران مناقصه بین تبانی بر مبنی گزار مناقصه دستگاه معامالت کمیسیون تشخیص. 
  بود نخواهد آن اعالم به نیاز که دیگر دلیلی هر به. 

 .رساند می گران مناقصه همه آگاهی به را مناقصه لغو یا و تجدید گزار، مناقصه دستگاه اینصورت در

 

 



 

 21 از 10 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 : دوم بخش

 "الف" پاکت به مربوط اسناد

 



 

 21 از 11 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 نامه شرکت در مناقصهضمانتنمونه فرم 

 مایل است در...............................................................................  به نشانی: ............................................................................. نظربه اینکه
 این شرکت نماید،............................................................... ................................................................. مناقصه

 مقابل  در ،............................................................................ ........................................................................ از 
 نماید چنانچهمی ریال تضمین و تعهد ...................................................... براي مبلغ ................................................................،.....

 اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد............................................................. ......... این به .....................................................................
 میزان قبول واقع شده و مشارالیه از امضاي قرارداد مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات قرارداد استنکاف نموده است، تا

نماید، به محض  مطالبه ................................................................................................ ریال هر مبلغی را که .............................................................
بدون اینکه احتیاجی به اثبات  ................................................................................................ دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از سوي

 مجاري قانونی یا قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از
 بپردازد. ................................................................................................

معتبر می باشد. این مدت بنا به درخواست  .................................................. مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز
 قابل تمدید است و درصورتیکه براي حداکثر سه ماه دیگر ........................................................................ کتبی

 .............................................................................  انخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و ی نتواند یا...................................................................... 
 تمدید ننماید،  با را موافق............................................................................  و موجب این تمدید را فراهم نسازد 

نامه را در باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتمطالبه مجدد  متعهد است بدون اینکه احتیاجی به.......................................... .................................
 .پرداخت کند ................................................................................................ کرد وجه یا حواله
مطالبه نشود، ضمانت نامه  ................................................................................................ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي چنانچه مبلغ

 نگردد. دسررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مستردگردد یا مستر در
 
  فروشنده عنوان 
 مجوز  عنوان بانک یا موسسات اعتباري غیربانکی داراي 
  خریدارعنوان دستگاه اجرائی یا 
 موضوع قرارداد موردنظر 

  



 

 21 از 12 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سوم بخش

 "ب" پاکت به مربوط اسناد
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  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :سوم بخش

 ضوابط و مقررات اسناد، شرایط، قبول اعالم -3-1

 قرارداد نویس پیش بر حاکم عمومی
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  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 1رم شماره ـف
 اعالم قبول شرایط، اسناد، مقررات و ضوابط عمومی حاکم بر پیش نویس قرارداد

                        .................... امضاء کننده/کنندگان زیر با عنوان نماینده مجاز و رسمی مطابق با آخرین آگهی تغییرات شرکت .......................................
قرارداد  پیش نویس ضوابط عمومی و جاري حاکم بر(مناقصه گر)، بدینوسیله تأئید می نمایند که شرکت فوق شرایط، اسناد و مدارك، مقررات و 

 را پذیرفته و خود را ملزم به رعایت آنها میداند.
 گر میباشد.مسئولیتهاي قانونی، مجازاتها و تنبیهات ناشی از عدم رعایت موارد مذکور، تماماً برعهده مناقصه

 
 نام و نام خانوادگی دارنده/ دارندگان امضاء مجاز

 امضاء و مهر شرکتتاریخ و محل 
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  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ارائه اسناد  مهیضم  بهمناقصه حاضر    موضوع ) Purchase Order( دیسفارش خر  سینو شیقرارداد / سند پ  سینو شیپ سند  •
 .گردد یم

 
 

 

 : سوم بخش

 /پیش نویس سفارش خریدقرارداد نویس پیش -3-2



 

 21 از 16 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : سوم بخش

 ارزیابی فنی بازرگانی اسناد -3-3



 

 21 از 17 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 اسناد ارزیابی فنی بازرگانی

 یفن پیشنهادات قبول
 در رد؛یقرار گ دییموارد ذکر شده مورد تا یشده از طرف مناقصه گر درخصوص تمام هیمدارك ارا که شد خواهد واقع قبول مورد پیشنهاداتی

 .شد خواهد حذف مناقصه از و مردود گر مناقصه شنهادیپ نصورت،یا ریغ
 

 فنی بازرگانی  یابیارز يها اریمع
فنی مناقصه گر بر اساس معیارهاي ارزیابی فنی بازرگانی مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به مدارك ارایه شده توسط هر کدام از  پیشنهاد
 پیشنهادها مشخص می گردد.  یفن دیی/عدم تایفن دییتا جیگران و بررسی هاي کارشناسی، نتامناقصه

 

 ازیامت حداکثر ارزیابی معیار ردیف

 بخش 1
 ینف

 در مندرج مشخصات با مطابقت*
 آن وستیپ یفن اسناد و تقاضا

 100 ای 0

 یفن دییتا صورت در و مناقصه اسناد در شده دیق یاصل سازنده از ریغ به یفن شنهادیپ ارائه صورت در
بر اساس مرغوبیت، کیفیت، دوام و کشور سازنده کاال و سایر  گران مناقصه به بخش نیا ازیامت شنهادیپ

 .گرفت خواهد تعلق معیارهاي مورد نظر دستگاه مناقصه گزار

  100 ازیامت جمع

 
 
 
 
 
 
 



 

 21 از 18 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 : چهارم بخش

 "ج" پاکت به مربوط اسناد



 

 21 از 19 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 2رم شماره ـف

 برگ پیشنهاد نرخ

 موضوع مناقصه

به شرح جدول  Metsoرند ساخت کمپانی از بِ مجتمع پتروشیمی مروارید نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Positionerتامین انواع 
 . و تائید دستگاه مناقصه گزاراستاندارد ها و مشخصات فنی مورد نظر ، نقشه هازیر و همچنین بر اساس سایر مدارك، 

 دستگاه مناقصه گزار (خریدار)

 خاص) ی(سهام دیمروار یمیپتروش شرکت

 : شنهاددهندهیپ يسو از طیشرا قبول

ت مشخصا شرح ،اسناد مناقصه مندرجات و مطالب مورد در ها تیمسئول و تعهدات رشیپذ و کامل یآگاه و یبررس از پس ریز کننده امضاء
 وعموض تامین کامل و بموقع کااليموثر در  عوامل و طیشرا عیجم از کامل اطالع با و مناقصه موضوع ي کاالياستانداردها ها، نقشهفنی، 

پرداخت کلیه کسورات قانونی و  ،و تامین کاالي موضوع مناقصه کار انجام جهت يضرور يمجوزها اخذ لزوم با اطالع کامل از و مناقصه
 آنها در مندرج مشخصات و رایطش طبق را مذکور مدارك در مشروحتعهدات  کلیه که نمایدمی اعالم، گمرکیقراردادي و حقوق و عوارض 

 .هدد انجام زیر يپیشنهاد مبلغ ازاء در گردد، واقع دستگاه مناقصه گزار موافقت و رضایت مورد حیث هر از که طوري به و وجه بهترین به

 يپیشنهاد مبلغ

مشخصات فنی،                         شرح و طبق لذی جدول پیشنهاد قیمت، براساس افزوده ارزش بر اتیمال احتساب بدونو  ناخالص پیشنهادي مبلغ

 برابر:  مناقصه موضوع ي کاالياستانداردها و ها نقشه

 

 وروی ----------------------------: عدد به

 می باشد. وروی ------------------------------------------------------: حروف به

 

 

 جدول پیشنهاد قیمت



 

 21 از 20 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

Item Description Qty Unit Price(Euro) Total Price(Euro) 

1 "METSO" POSITIONER\ COMPLETE ASSEMBLY - 
[ND9103FX2/109] / DD File: V2.01 2   

2 "METSO" POSITIONER, MFR, ET. PLANT\ COMPLETE 
ASSEMBLY - [ND9106HX2/I09] / DD File: V2.01 3   

3 "METSO" POSITIONER\ COMPLETE ASSEMBLY - 
[ND9103FX1-CG6] / DD File: V2.01 7   

4 "METSO" POSITIONER, 4~20 MA\ COMPLETE ASSEMBLY - 
[ND9103HX1-CG6] / DD File: V2.01 7   

5 "METSO" POSITIONER\ COMPLETE ASSEMBLY - 
[ND9106FX1-CG6] / DD File: V2.01 7   

6 "METSO" POSITIONER, MFR ET. PLANT\ COMPLETE 
ASSEMBLY - [ND9106HX1] / DD File: V2.01 7   

Grand Total(EURO)  

 
 قرارداد امضاء

تباً گر به عنوان برنده مناقصه کمناقصه نیا به واقع شود و دستگاه مناقصه گزارگر مورد قبول که پیشنهاد این مناقصه یدر صورت همچنین
، نسبت به امضاء قرارداد دستگاه مناقصه گزارپس از اعالم موضوع از طرف  روز 7حداکثر ظرف مدت  نماید،یگر تعهد مابالغ گردد، این مناقصه

نموده و در این صورت  يدر زمان مقرر، به منزله آن است که این شرکت از مبادله و امضاء قرارداد خوددار قرارداد. عدم امضاء دیاقدام نما
چگونه ضبط و این شرکت حق هی دستگاه مناقصه گزاربه نفع  یبه هیچ تشریفات قضای ازیشرکت بدون ن نیضمانتنامه شرکت در مناقصه ا

 نسبت به آن نخواهد داشت. یاعتراض و ادعائ

 تعهدات انجام ضمانتنامه

به منظور تضمین انجام  ،دستگاه مناقصه گزاراز طرف  یابالغ قبول افتیو در مناقصه نیا در شدن برنده صورت در است ملزم شرکت این
تگاه دسمعتبر و مورد قبول  ی، ضمانتنامه بانکدستگاه مناقصه گزار ياز تاریخ ابالغ برنده مناقصه از سو روز 7 مدت ظرف حداکثرتعهدات، 

معتبر باشد، مطابق موضوع قرارداد  کاالي شش ماه پس از تحویل تا که(مبلغ قرارداد)  يشنهادیمبلغ پ درصد) 10( ده معادل مناقصه گزار

 نماید. دستگاه مناقصه گزار میفرم اعالم شده در اسناد مناقصه تهیه و تسل
نموده و در این  يتسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات در زمان مقرر، به منزله آن است که این شرکت از مبادله و امضاء قرارداد خوددار عدم

ت حق ضبط و این شرک دستگاه مناقصه گزاربه نفع  یبه هیچ تشریفات قضای ازیشرکت بدون ن نیصورت ضمانتنامه شرکت در مناقصه ا
 نسبت به آن نخواهد داشت. یهیچگونه اعتراض و ادعائ



 

 21 از 21 صفحه
 

 
  عمومیمناقصه  اسناد

 نیالف ولوهاي واحدجهت موردنیاز  Metso Positionerانواع  نیتام

 دیمروار یمیمجتمع پتروش 

 3-0316: مناقصه شماره 

 پیشنهاد اعتبار مدت

 دستگاه مناقصه گزارو در ظرف این مدت هر موقع  باشندیمعتبر م روز 60حاضر از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا مدت  پیشنهاد
شرکت کننده الزام آور خواهد  نیا يتعهدات مندرج در دعوتنامه برا ریخود را کتباً نسبت به آن اعالم نماید، امضاء قرارداد و انجام سا یقبول
ارد حق د اه مناقصه گزاردستگگر حاضر به عقد قرارداد و یا انجام کار نشود و یا از شرایط مقرر عدول نماید، و در صورتیکه این مناقصه بود

 .دیبه نفع خود ضبط نما یبه هیچ تشریفات قضای ازیسپرده شرکت در مناقصه این شرکت را بدون ن
 

 

 ):کننده(شرکت  مناقصهشرکت حاضر در  نام

 :مجاز کنندگان امضاء نام

 :مجاز کنندگان امضاء سمت

 ):کننده(شرکت  مناقصهامضاء و مهر مجاز شرکت حاضر در  تاریخ،

 ):کننده(شرکت  مناقصهشرکت حاضر در  یقانون ینشان


