تاريخ 1396/10/13 :

شعار امسال:اقتصاد مقاومتي :توليد ،اشتغال.

شماره 26-106/4406:صپ

مقام معظم رهبري(مدظله العالي)

پيوست - :

بسمه تعالي

موضوع :استعالم ارزيابي كيفي
ساخت و نصب مخزن  TK-2001Cمجتمع پتروشيمي بوعلي سينا

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا درنظردارد؛ عملیات ساخت و نصب مخزن  TK-2001Cمجتمع خود را با مشخصات و
شرایط زیر از طریق شناسایی پیمانكارواجد شرایط واگذار نماید:
ماده  -1شرح مختصر كار :عبارتست از انجام کلیة عملیات ساخت و نصب مخزن  TK-2001Cشرکت پتروشیمی
بوعلیسینا شامل کلیه عملیات مربوط به تهیه ،ساخت  ،نصب و تست یک دستگاه مخزن استوانهای و کلیه متعلقات
دارای سقف شناور و سقف ثابت خارجی از جنس کربن استیل به وزن حدود  1000تن  ،جهت ذخیره نفتا براساس
اسناد مناقصه شامل شرحکار ،نقشهها ،مشخصات و اسناد فنی تأیید شده توسط کارفرما ،مربوط به شرکت پتروشیمی
بوعلیسینا واقع در استان خوزستان ،بندرماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامامخمینی(ره) سایت 4میباشد.
ضمناً فونداسیون مخزن موجود می باشد و الزم است به صورت جزیی ترمیم شود.
مشخصات مخزن
Dimensions
)ID(m)×H(m

QTY

Capacity
)(Nominal
)(m3

Description

No.

)(52m)x(20m

1

~42000

Storage Tank Tk-2001C

1

ماده  -2دستگاه كارفرما و مناقصه گزار :شرکت پترو شیمی بوعلی سینا
ماده  -3دستگاه نظارت :شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
ماده  -4برآورد كل كار............................ :
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ماده  -5محل انجام كار :محل انجام عملیات موضوع پیمان خوزستان ،مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه
اقتصادی بندر امام خمینی ،سایت  4می باشد.
ماده  -6نكات قابل توجه:

-1متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در ماده 7بوده و آمادگی انجام عملیات فوق را دارند می توانند از روز چهارشنبه
مورخ  96/10/13تا روز سهشنبه مورخ  96/10/19جهت در یافت اسناد ارزیابی به سایت اینترنتی شرکت پتروشیمی
بوعلی سینا به نشانی  WWW.BSPC.IRیا به دفتر امور پیمانهای پتروشیمی بوعلی سینا واقع در شهرستان
ماهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی سایت  4مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر متقاضیان میتوانند با جناب آقای تربیهجو با شماره تلفنهای 061-52173760یا تلفن
امور حقوقی و پیمانهای شرکت پتروشیمی بوعلی سینا  061-52173081تماس حاصل فرمایند.
 -2آخرین مهلت تسلیم پاکت استعالم ارزیابی کیفی به دستگاه مناقصه گزار روز سهشنبه مورخ  96/11/03می باشد.
محل تحویل پاکات ارزیابی:متقاضیان میبایست مدارک مشروحه در ماده  7را بههمراه مدارک مندرج در جدول ارزیابی
کیفی موضوع ماده 8این استعالم و پس از مهر و امضاء مجاز آن شرکت در پاکت سر بسته به نشانی  :خوزستان،
ماهشهر ،منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی سایت  ، 4شرکت پترو شیمی بوعلی سینا ( کد پستی:
6357136379صندوق پستی 111 :بندر ماهشهر) به واحد امور پیمانها ارسال نمایند.
 -3کلیه اسناد و مدارک می بایست به مهر و امضاء مجاز آن شرکت برسد .ضمناً عالوه بر امضاء و مهر مدارک ارایه شده،
کلیه صفحات این دفترچه (دفترچه استعالم ارزیابی کیفی) نیز مهر و امضاء گردد.
 -4با توجه به اینكه اطالعاتی که توسط آن شرکت ارائه خواهد شد مبنای ارزیابی و انتخاب پیمانكاران قرار خواهد
گرفت،مسئولیت صحت اطالعات مستقیماً متوجه آن شرکت بوده و جبران هرگونه ضرروزیان احتمالی بر عهده شرکت
ارائه دهنده اطالعات بوده و همچنین در صورتیکه مشخص گردد اطالعات خالف واقع ارائه شده ،در هر مرحله باعث
محرومیت آن شرکت درمناقصه فعلی و مناقصات آتی گردیده و دستگاه مناقصه گزار حق پیگیری را از مراجع قانونی
برای خود محفوظ می دارد.
 -5ارایه اطالعات ناقص یا خالف واقع باعث محرومیت آن شرکت درمراحل بعدی ومردود شدن در ارزیابی کیفی می
گردد.
ماده  -7مدارك و مستندات مورد نياز

کلیه اسناد و مدارک مشروحه ذیل با مهر و امضاء مجاز آن شرکت معتبر بوده و می بایست بصورت کامل در موعد
تعیین شده تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد  ،در صورت ناقص بودن هر یک از مدارک ارسالی دستگاه مناقصه گزار از
بررسی سایر مدارک و ارزیابی کیفی آن شرکت خودداری مینماید:
-1رونوشت مصدق اساسنامه  ،آگهی تاسیس شرکت وآگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات حاوی دارندگان امضاء مجاز
و تعهد آور وآخرین وضعیت ثبتی شرکت(رونوشت یا کپی کلیه موارد مزبور برابر با اصل گردد).
 -2ارائه لیست صاحبان سرمایه شرکت همراه با مشخصات سهامداران
 -3فهرست کارکنان کلیدی به همرا سوابق و تخصص هر یک و مستندات مربوطه.
 -4ارائه چارت سازمانی شرکت در پروژه های مشابه سازمان اجرایی پیمانكار در پروژه های اجرا شده.
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-5کپی برابر با اصل گواهینامه مؤدیان مالیاتی(شماره اقتصادی  12رقمی)
 -6گواهی تایددیه صالحیت از اداره کار
 -7کپی برابر با اصل شناسه ملی اشخاص حقوقی.
-8کپی برابر با اصل کارت ملی دارندگان امضاء مجازشرکت پیمانكار.
 -9گواهی صالحیت ایمنی پیمانكاران
ماده  -8معيار هاي ارزيابي كيفي بر اساس جدول ذيل بوده و ارايه مدارك و مستندات مربوطه الزامي مي باشد:
رديف

معيار

ضريب
وزني

امتياز كسب
امتياز

مستندات الزم جهت امتياز دهي

شده (امتياز ×
ضريب وزني)

پنجاه برابرمالیات متوسط ساالنه در پنج
مستند به مدارك اداره امور مالیاتی یا قبوض پرداخت مالیات

سال گذشته معادل یا باالتر از مبلغ
برآوردي مناقصه
هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی ساالنه

مستند به ارایه مفاصا حساب هاي بیمه

در پنج سال گذشته معادل یا باالتر از
مبلغ برآوردي مناقصه

1

توانایی
مالی

سه برابر درآمد ناخالص ساالنه در پنج
سال گذشته معادل یا باالتر از مبلغ
برآوردي مناقصه

مستند به صورت وضعیتهاي قطعی یا موقت

%30

پنج برابر دارایی هاي ثابت معادل یا

مستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی یا دفاتر قانونی

باالتر از مبلغ برآوردي مناقصه
تاییدیه اعتبار از طرف بانك یا موسسات

تائید بانك میبایست بنام شركت مناقصه گزار و در خصوص مناقصه مورد

مالی و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ

نظر باشد .

برآوردي مناقصه

انجام كارهاي مشابه(پایان یافته)در  5سال
2

گذشته مستند به مفاصا حساب بیمه و پایان كار

سه كار مشابه جداگانه با امتیاز مساوي در خصوص ساخت و نصب
مخازن با قطر باالتر از 40متر  -دو سقفه یا قطر بباالي  40متبر -دبب

%34

دك

در واحدهاي در حال سرویس

نحوه محاسبه امتیاز طبق شرح ذی :
سه فرم رضایت از عملكرد پیمانكار در  5سال گذشبته از كارفرمایبان
3

حسن سابقه و رضایت در كارهاي مشابه قبلی

قبلی در خصوص كارهاي مشابه سباخت ونصب مخبزن در بنبد : 2

%36

 36امتیاز

جمع كل امتياز

100%

حداقل امتیاز مورد قبول  70امتیاز می باشد.
با تشكر
عليرضا بيداري
رئيس امور حقوقي و پيمانها
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