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  عموميمناقصه اسناد 

  شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم :مناقصه گزار

   موضوع مناقصه :  

  بندري شهيد رجائي بندرعباس خليج فارس  مجتمعدر سوخت مازوت  ١٠١ C الف: تعويض ورق كف مخزن 
  ميليمتر) ١٠و به ضخامت  ST 37-2ورق  با جنس 24.3Mtr(قطر مخزن 

 
نقشه تهيه شده از معاونت مهندسي و عمران سازمان بنادر و دريانوردي كار طراحي نقشه كار و كسب تاييديه ب: 

  منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي.
 

 Coal Tar Epoxyو پوشش سه اليه رنگ از نوع  SA ٥/٢آماده سازي سطح به روش سندبالست استاندارد  -
 . مايكرون ٤٥٠با مجموع ضخامت خشك 

 .مخزنورقهاي كف  fit upدر هنگام مونتاژ و دمونتاژ و  (shell)و بدنه  Annularبه سازه اتصال مهار بندي  -

مرتبط استاندارد و جوشكاري و انجام تستهاي  Gougingرعايت استانداردها و الزامات برشكاري، اتصال ورق،  -
 . E7018واستفاده از الكترود استاندارد 

خروج ورق ها به داخل مخزن، اتصال مجدد ورق و انجام تست هاي الزم پس از ايجاد فضاي الزم ورود و  -
 جوشكاري.

رعايت الزامات حفظ لوله هاي سيستم خروج ، كويلهاي كف مخزن و ديرك و پايه ستون هاي مخزن و نصب  -
 .برچيدنمجدد در صورت ضرورت 

 مورد تاييد.مشابه استاندارد انجام هيدرو تست مخزن پس از جوشكاري و يا تست  -

 .در پايان كار جابجايي مصالح و تجهيزات و برچيدن ضايعات از محل كارگاه به بيرون سايت ،لمح -

 .توسط پيمانكارساير موارد همراه با اعالم جزئيات كار  -

 كليه هزينه هاي اياب و ذهاب و اقامت در طول مدت تعميرات بر عهده پيمانكار است. -

بر اساس آناليز آزمايشگاه از نوع تركيبات شني، آهكي و صخره اي است ، خاك مورد استفاده در زير مخزن  -

گر همزمان با ذكر علت و نوع خاك پيشنهادي  شد، مناقصهضرورت بر تعويض خاك زير مخزن با چنانچه

 بطوريكه تاثيري بر عملكرد سيستم حفاظت كاتدي ايجاد نكند مبلغ را نيز در مناقصه اعالم نمايد.

 

اعالم و  بصورت تفكيكيست بر اساس جزييات انجام كار تعميرات مورد نظر پيمانكار يقيمت پيشنهادي ميبا توضيح:

  . تك تك مراحل انجام كار از صفر تا صد بطور مجزا اعالم قيمت گردد
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  محرمانه بودن اسناد : 

  اين خصوص نبايستي افشا گردد .در اسناد و مدارك قرارداد حاضر بايد محرمانه تلقي گرديده و هيچگونه اطالعاتي 

  

 شرايط متقاضي : شركتهاي توانمند:

 دامنه فعاليت و مجوز شركت  -

 ارسال يك نسخه از اساسنامه شركت و ذكر اعضاء هيات مديره و دارندگان امضاء مجاز -

 قيمت پيشنهادي  -

 زمان انجام كار -

استفاده ، نوع آزمايشات ، فوالد بكار كليات پيشنهاد از لحاظ مشخصات فني انجام كار، نوع تجهيزات قابل  -
گرفته ، استاندارد انجام كار (ماشين آالت و تجهيزات و لوازم كار، كادر فني و تخصصي ، سابقه كار و ساير 

 موارد اعالم شود)

 دوره ضمانت پس از انجام كار -

 رزومه انجام كار مشابه -

 گردد.بهاي پيشنهادي با مبلغ مشخص در پاكت الك و مهر شده تسليم  -

 پس از باز كردن پاكت هاي پيشنهادها، هيچگونه پيشنهاد ديگري پذيرفته نخواهد شد. -

 شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است. -

 شركت مختار است سپرده نفرات اول و دوم برنده مناقصه را در صورت امتناع از انجام معامله ضبط نمايد. -

 و ، بيمه تامين اجتماعيهرگونه هزينه از قبيل آگهي، ثبت، ماليات، عوارض برنده مناقصه متعهد به پرداخت -

 غيره به موضوع معامله مي باشد .

 

  سايرشرايط مناقصه گر:

احراز شرايط قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي وزيست محيطي شركت و تجربه كاري -١
  پروژه مشابه 

  پيمانهاي گذشته شركت(اجباري)عدم وجود سوء عملكرد در -٢

  دارا بودن تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كار و امور اجتماعي استان الزامي ميباشد.-٣

در بخش نفت  ٥در رشته تاسيسات و تجهيرات از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و رتبه  ٥ارائه حداقل رتبه  -٤
  مخازن فلزي رو زميني و گاز و تجربه مناسب در خصوص تعمير
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رعا يت الزامات و استانداردهاي ساز مان بنادر و دريانوردي  و كارفرما و تجربه كار مشابه توسط پيمانكار جهت  -٥
  انجام كار در داخل مجتمع بندر و سايت سوخترساني كارفرما

  ايت و ارائه گرددر CDبر روي PDFعالوه بر نسخ كاغذي كليه اطالعات مربوط به پاكت به صورت فايل -٦

  ) الزامي ميباشد. mspارائه برنامه زمان بندي اجراي كار در قالب نرم افزارهاي كنترل پروژه(-٧

پاكت جداگانه ذيل مي باشد تحويل  ٣مهر شده كه حاوي  را دريك پاكت سر بسته و الك و پيمانكار پيشنهاد خود-٨

  مي نمايد .

 تضمينسپرده ريال بصورت                 به مبلغ     (فرآيند ارجاع كار) تضمين شركت در مناقصه %٥شامل  ١پاكت 

  مربوط به صاحبين امضاء مجاز  بانكي

شامل اسناد مناقصه و اوراق هويتي مناقصه گر شامل آگهي روزنامه رسمي و آخرين تغييرات در اين خصوص  ٢پاكت 

صه شركت مناق سنامه  سا شركتها ، ا سوابق اجرايي كار با ذكر نام پروژه و  ممهور به مهر اداره ثبت  صه اي از  گر ، خال

  نشاني محل اجراي آن و ساير مدارك كه در ارزيابي كيفي مناقصه گر مفيد باشد .

  ( كليه اسناد مي بايست داراي مهر وامضاء مجاز مناقصه گر باشد ) 

  ) درج گردد .١شامل قيمت پيشنهادي مناقصه گر كه در برگ پيشنهاد قيمت (ضميمه  ٣پاكت 

تبصــره : هرگونه قلم خوردگي و يا پيشــنهاد متناقض و يا  تغيير يا درج شــروط در اســناد مناقصــه  بنا به تشــخيص 

  كميسيون معامالت موجب ابطال پيشنهاد مناقصه گر  مي گردد .

  

 بازگشائي پاكات : -

ست پاكات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ   صه ميباي تحويل نماينده  ٢٢/٠٨/١٣٩٨شركت كنندگان در مناق

كارفرما مستقر در محل اجراي پروژه به آدرس مجتمع بندري شهيد رجائي ، بندر خليج فارس ، سايت سوخت رساني 

جرلو طلويزان ميدان شــهيد –(تهران  كارفرمايا به آدرس  و شــركت خدمات و دريايي و مهندســي كشــتيراني قشــم 

  ٤ط  -ساختمان كشتيراني قشم -مجتمع كشتيراني ج.ا.ا

  )٢(فرمتحويل و رسيد دريافت نمايند . ٢٢٩٨٧١٨٤ -٢٢٩٨٧١٨٢تلفن   
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  ١فرم 

  برگ پيشنهاد قيمت 
  

پس از                   و شماره ثبت اينجانب                              نماينده شركت                               با شماره اقتصادي              
قصه ، مناكلي بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه ، شرايط 

، تعهدنامه عدم شمول قانون منع ي ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان خصوصمشخصات فني و 
پس از بازديد كامل از محل اجراي كار و با اطالع ، مداخله كارمندان در معامالت دولتي و بطور كلي تمامي اسناد و مدارك و اسناد مناقصه 

  ع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم : از جمي
  

  
ذخيره سوخت شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم در  C 101 كف مخزن عمليات موضوع مناقصه تعويض  – ١

  : بندرعباس را با شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به قيمت 
روز )            به حروف            ريال ) را در مدت ( به عدد           ريال وبه حرف                                     ( به عدد            

  انجام دهم . 
  ( آناليز پيشنهاد فوق به پيوست مي باشد ) 

   
   
  ه مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برند - ٢

ناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت ماسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد  –الف 
  . بعنوان برنده مناقصه تسليم نمايم ( به استثناي روزهاي تعطيل ) روز از تاريخ ابالغ  ١٠
ظرف مهلت مقرر در پيمان ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر و شروع به كار نمايم و كليه كارهاي موضوع پيمان را  –ب 

  درمدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم . 
  مي شود .  ايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوبمن تأييد مي – ٣
  ار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد . زقصه گااطالع كامل دارم كه من – ٤
موضوع  ي بانك تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و بمنظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد ، تضمين - ٥

  به پيوست اين پيشنهاد تقديم داشته ام . را به نفع كارفرما) دعوتنامه  ٨بند ( 
اطالع كامل دارم كه كليه اسناد و مدارك مناقصه مي بايست بدون تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن تكميل ، تنظيم و همه  -  ٦

  يشنهاد ناقص و مردود خواهد بود .صفحات مهر و امضاء مجاز تعهد آور را داشته باشد . در غير اينصورت پ
  

 : پيمانكارتاريخ :                               نام 
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  ٢فرم شماره

  رسيد دريافت پاكات مناقصه

  

شم در تاريخ                                                  اينجانب شتيراني ق سي ك شركت خدمات دريايي و مهند  پاكت               نماينده 

ته  ـــ ـــر بس ناقصــــه تعويض س ناد م ـــ خانم  C 101 كف مخزن ورق  اس قاي /  باس را از آ ندرع خت در ب ـــو                 ذخيره ســــازي س

 دريافت نمودم .                                         نماينده شركت          

  
 

 نام و امضاء                تاريخ

  


