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« موضوع و شرايط مناقصه »
شـــركت لوله گستراسفراین در نظر دارد شمش مورد نیاز خود با مشخصات مشروحه در جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه
دو مرحله ای خریداری نماید.
آيتم

جنس

ابعاد (قطر به ميليمتر)

مشخصات فنی

مقدار (تن)

1

A106

407-450-517-548

A-B-C

3000

2

ST35

407-450-517-548

8

3000

3

L80

407-450-517-548

32MN5-7

4000

-1موضوع مناقصه :
خرید شمش تا سقف حداكثر ده هزار تن .
تبصره :مقدار خرید شمش بسته به نیاز شركت لوله گستر اسفراین(خریدار) می تواند تغییر یابد و خریدار می تواند با توجه به این
موضوع تمام یا بخشی از موضوع خرید را كان لم یکن نماید .در این شرایط بهای مقادیر تولیدی فروشنده كه به تأیید واحد
كنترل كیفی شركت رسیده باشد پس از تکمیل و صدور رسید انبار خریدار پرداخت خواهد شد.
-2شرايط پرداخت:
پیش پرداخت حداكثر  %10نیاز سه ماهه شركت به مقدار شمش اعالمی میباشد و الباقی مبلغ نیز سه ماه بعد از تحویل كاال
پرداخت خواهد شد.
-3مدت قرارداد:
مدت قرارداد از تاریخ ابالغ رسمی قرارداد بمدت یکسال شمسی خواهد بود.
-4مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
تضمین شركت در مناقصه مبلغ  7،000،000،000ریال
یال ( هفت میلیارد ریال) می باشد كه باید به یکی از اشکال زیر ارایه گردد:
الف -چک تضمین شده بانکی به نام و در وجه شركت لوله گستر اسفراین .
ب -ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع شركت لوله گستراسفراین بدون قید وشرط كه تا سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید تا سه ماه
دیگر باشد.
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ج -واریز سپرده نقدی به حساب شركت لوله گستر.
 -5نحوه تحويل پيشنهادات :پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد و سپرده خود را در پاكتهای "الف" " ،ب" و"ج" به شرح
ذیل به شركت تسلیم نمایند .
پاكت " الف" محتوي :
فیش واریز نقدی یا چک تضمین شده بانکی ویا ضمانتنامه بانکی مربوط به ضمانت شركت در مناقصه به مبلغ
7،000،000،000ریال.
پاكت " ب " محتوي :
پاكت (ب) اسناد مناقصه شامل :اسناد مربوط به شرایط عمومی شركت مناقصه گزار كه ممهور به مهر مناقصه گر شـده باشـد –
اسناد فنی مربوط به مناقصه گزاركه ممهور به مهر مناقصه گر شده باشد .
پاكت " ج " محتوي :حاوی جدول تکمیل شده پیشنهاد قیمت مطابق با نمونه پیوست اسناد (فرم شماره یک)
 -6مهلت و نشانی محل تحويل پيشنهاد:پیشنهادات باید حداكثر تا پایان ساعت اداری روزچهارشنبه مورخه96/08/10
به آدرس :خراسان شمالی ،اسفراین-كیلومتر10جاده اسفراین -بجنورد واحد دبیرخانه كمیسیون معامالت شركت لوله اسفراین و
یا به آدرس تهران – خیابان قائم مقام فراهانی – پایین تر از تقاطع – مطهری – كوچه الوند – پالك  – 20طبقه اول – دفتر
مركزی شركت لوله گستر اسفراین  ،تحویل گردد .به پیشنهاداتی كه بعد از زمان تعیین شده واصل گردد ترتیب اثرداده نخواهد
شد و عینا" به پیشنهاد دهنده عودت میشود.
جلسه بازگشایی پاكات " الف و ب " در روز شنبه مورخه ، 96/08/13رأس ساعت  14در محل كارخانه واقع دراسفراین-
كیلومتر10جاده اسفراین -بجنورد تشکیل خواهد شد .
 -7نحوه بازگشايی پاكت پيشنهاد :ابتدا پاكت «الف»كه حاوی ضمانت نامه بانکی شركت در مناقصه است بازخواهدشد.
پیشنهادات كه فاقد سپرده شركت در مناقصه باشد از بازگشایی همراه پاكتهای «ب» و «ج» خوداری می شود و عینا به پیشنهاد
دهنده مسترد خواهد شد .پس از بازگشایی پاكت الف و تأیید ضمانتنامه  ،اقدام به گشودن پاكت "ب" میشود و ضمن بررسی
محتوای پاكت «ب» مشخصات فنی ارائه شده به كمیته فنی بازرگانی ارجاع خواهد شد و پس از ارائه نظر كمیته فنی بازرگانی
به كمیسیون  ،پاكت "ج" پیشنهاد دهندگانی كه توسط كمیته فنی بازرگانی تأیید شده اند بازگشایی و بررسی خواهند شد.
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 - 8دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک و یا تمامی پیشنهادات در چارچوب قانون مختار است و هیچ الزامی به ارائه
دلیل جهت رد پیشنهادات و یا ابطال مناقصه ندارد .برندگان اول و دوم مناقصه براساس مفاد تعیین برنده مناقصه آئیننامه
معامالت شركت و دیگر مقررات مربوطه تعیین میشوند.
 -9به پیشنهادات فاقد امضاء ،مبهم ،مشروط ،مخدوش و یا فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -10میزان تضمین حسن انجام تعهدات معادل  %10مبلغ كل قرارداد می باشد و برنده مناقصه بایستی ظرف مدت هفت روز از
تاریخ ابالغ برنده شدن نسبت به ارائه تضمین حسن انجام تعهدات به مناقصه گذار اقدام نماید .بدیهی است در صورت عدم ارائه
ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات ،سپرده شركت در مناقصه وی به نفع شركت (مناقصه گذار) ضبط خواهد شد و قرارداد
با برنده دوم مناقصه تنظیم خواهد شد هرگاه برنده دوم مناقصه نیز ظرف مدت تعیین شده از طرف شركت از عقد قرارداد
استنکاف نماید سپرده وی نیز به نفع شركت مناقصه گذار ضبط خواهد شد .
 -11شركت كنندگان در مناقصه باید تمام اسناد و برگه های شرایط مناقصه را پس از روئیت و بدون حذف و اصالح امضاء و
مهر نمایند و همراه دیگر مدارك خواسته شده در پاكت "ب" تحویل دهند.
 -12شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شرایط مناقصه است .
 -13درطول مدت قرارداد هیچگونه تعدیلی در قیمتها انجام نخواهد شد.
 -14كلیه كسور قانونی قرارداد از قبیل :مالیات  ،سپرده حسن انجام كار و سپرده بیمه از هر صورت وضعیت مناقصه گر كسر
خواهد شد و مالیات مکسوره به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و فیش مربوطه به مناقصه گر ارائه خواهد شد و بقیه كسورات
در پایان قرارداد و بعد از ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی به مناقصه گر پرداخت خواهد شد.
 -15مناقصه گرحق واگذاری موضوع مناقصه بصورت كلی یا جزئی به غیر را تحت هرعنوان ندارد.
-16هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
تلفن تماس جهت كسب اطالعات  05837217319 :دبير كميسيون معامالت

تمام شرايط فوق دقيقا" مطالعه شد و مورد قبول می باشد.
مهر و امضاء شركت پيشنهاد دهنده
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فرم شماره يك

پيشنهاد قيمت

بدینوسیله شركت  .............................به شماره ثبت .......................با مدیریت  .........................................به نشانی
.............................................................................................................................................امضاء كننده زیر پس از
مطالعه و بررسی و با آگاهی كامل و پذیرش تعهد اجراء و مسئولیت بر اساس شرائط و موارد مطروحه در اسناد و
مدارك مناقصه قیمت پیشنهادی خودرا جهت اجرای موضوع مناقصه و بر اساس اسناد فنی ارائه شده اعالم
مینماید.
آيتم

جنس

ابعاد (قطر به ميليمتر)

مشخصات

مقدار (تن)

فنی

قيمت پيشنهادي
هر كيلو/ريال

1

A106

407-450-517-548

A-B-C

3000

2

ST35

407-450-517-548

8

3000

3

L80

407-450-517-548

32MN5-7

4000

چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و اين شركت به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد مينمايد كه:

 .1اسناد و مدارك قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات از
تاریخ ابالغ ظرف یک هفته بعنوان برنده مناقصه تسلیم نماید .
 . 2ظرف مدت مقرر در اسناد مناقصه و قرارداد  ،نسبت به خدمات مورد نظر اقدام و كلیه كارهای موضوع قرارداد را طبق برنامـه
ریزی مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برساند.
 .3تایید می نماید كه كلیه اسناد و مدارك جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
 . 4اطالع كامل دارد كه دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری كار به هیچیک از پیشنهاد دهندگان ندارد.

تاریخ ...................... .................................... :

نام پیشنهاد دهنده ............................... :

نام و نام خانوادگی  ،سمت  ،امضاء مجاز  ،تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده
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