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موضوع:
دعوتنامه شركت در مناقصه  :فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و خطوط انتقال
گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC
با توجه به ارزيابي کيفي انجام شده و کسب امتياز الزم بر اساس  ACLهلدينگ تاپيکو ،از آن شرکت محترم
دعوت مي شود ،در صورت داشتن ظرفيت در زمينه انجام پروژه فوق الذکر ،مطابق شرايط اين دعوتنامه براي
دريافت اسناد مناقصه مراجعه نماييد .چنانچه آن شرکت تمايل به شرکت در مناقصه ندارد ،الزم است مراتب
را به صورت مکتوب و حداکثر تا تاريخ  1398 /05 /26به نشاني درج شده در اين دعوتنامه اعالم نمايد.
در صورت قبول شرکت در اين مناقصه شرايط الزم به شرح زير به اطالع ميرسد:
.1

با در دست داشتن اين دعوتنامه و تعهدنامه محرمانگي اسناد و معرفي نامه به شرکت افق تامین انرژی
پارس (مشاور طرح و مجری برگزاری مناقصه) به نشانی :تهران ،سعادت آباد ،خیابان خوردین ،تقاطع بلوار

دریا ،مجتمع رویال ،طبقه هفتم ،واحد  705دفتر دبیرخانه (شماره تلفن )021-88567847 :مراجعه و يك
نسخه از اسناد و مدارك مناقصه (شامل يك عدد  ) CDرا پس از تحويل رسيد پرداخت مبلغ
( 25،000،000بيست و پنج ميليون ريال) به حساب شماره  276–8100–13735290–1به نام
شرکت افق تامين انرژي پارس نزد بانك پاسارگاد شعبه عالمه طباطبائي جنوبي کد  276دريافت
داريد.
.2

مهلت دريافت اسناد از روز يك شنبه به تاريخ  1398/05/13تا پايان وقت اداري روز دوشنبه به تاريخ
 1398/05/14مي باشد .چنانچه آن شرکت در مهلت تعيين شده براي گرفتن اسناد مناقصه مراجعه
ننمايد چنين تلقي خواهد شد که مايل به شرکت در اين مناقصه نمي باشد.

.3

در صورت مراجعه و دريافت اسناد و مدارك مناقصه ،مي بايستي با رعايت شرايط اين دعوتنامه پيشنهاد
خود را در موعد مقرر تسليم نمائيد.
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چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شرکت در مناقصه نباشيد بايد انصراف خود را کتبا"
حداکثر تا آخر وقت اداري روز شنبه به تاريخ  1398/05/26اعالم داريد .در غير اين صورت چنانچه
انصراف خود را کتبا در موعد مقرر اعالم ننمائيد و يا از تسليم پيشنهاد خودداري نموده و يا پيشنهاد
ناقص بدهيد به منزله انصراف از مناقصه تلقي و مراتب در سوابق آن شرکت در ليست  ACLهلدينگ
تاپيکو منعکس خواهد شد.
همچنين مناقصه گران پس از اتمام سررسيد وصول پيشنهاد فني ،مالي و ضمانتنامه ،امکان انصراف از
چرخه مناقصه را ندارند و مناقصه گران در جلسه بازگشايي پاکات مالي ،مي توانند صرفا پيشنهاد مالي
جديد خود را ارائه نمايند.
.4

پيشنهاد دهنده مي بايستي يك فقره ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه را از يکي از بانك هاي معتبر
به مبلغ  10،000،000،000ريال ( ده میلیارد ريال) بدون قيد و شرط و غير قابل برگشت طبق نمونه
مندرج در اسناد مناقصه که براي مدت نود روز از تاريخ گشايش پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست
شرکت پتروشيمي آبادان تا  90روز ديگر قابل تمديد باشد جهت شرکت در مناقصه ارائه نمايد.
انواع ضمانتهاي معتبر به شرح زير است:

الف :ضمانت نامه بانکي
ب :وجه نقد
ج :چك بين بانکي (تضمين شده در وجه شرکت پتروشيمي آبادان)
تبصره  -1پيشنهاد دهنده مي تواند به جاي ضمانتنامه بانکي ،سپرده نقدي را به عنوان تضمين شرکت
در مناقصه به حساب شماره  0102930915001بانك صادرات شعبه آذر آبادان شماره  280به نام
شركت پتروشیمی آبادان واريز و رسيد آن را دريافت دارد.
تبصره  -2ضمانتنامه شرکت در مناقصه الزاما بايد صرفا" از بانکهاي مجاز داراي مجوز از بانك مرکزي
جمهوري اسالمي ايران صادر گردد و ضمانتنامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري که داراي مجوز
از بانك مرکزي جمهوري اسالمي ايران نمي باشند ،مورد قبول نمي باشد.
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.5

پيشنهاد آن شرکت با ضميمه بودن ضمانتنامه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج در بند  4اين
دعوتنامه عمل شده باشد ،مي بايستي حداکثر تا پايان وقت اداري روز دو شنبه به تاريخ 1398/05/28
به دفتر شركت افق تامین انرژی پارس تسليم و رسيد دريافت گردد.

.6

پيشنهاد آن شرکت بايد در سه پاکت جداگانه الك و مهر شده "الف" و "ب" و "ج" بشرح زير تسليم
شركت افق تامین انرژی پارس شود:
 6-1اسناد و مدارکي که بايد در پاکت "الف" قرار داده شوند عبارتند از:
 oرسيد وجه نقد يا ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه طبق مندرجات بند  4دعوتنامه شرکت
در مناقصه.
 6-2اسناد و مدارکي که بايد در پاکت "ب" قرار داده شوند عبارتند از:
 oتعهد نامه محرمانگي و افشا که به مهر و امضاء شرکت رسيده است.
 oاعالم ظرفيت آزاد کاري پيمانکار.
 oارايه کليه اطالعات جداول تفکيك مبلغ پيمان در پيوست  1در بخش هاي مختلف مهندسي
 ،Eتامين کاال  Pو اجرا  Cبه تفصيل ذکرشده و بدون درج قيمت.
 oرونوشت مصدق آخرين اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضاي مجاز
پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهدآور.
 oپيشنهاد فني پيمانکار و ارائه نتايج بررسي مدارك طراحي پايه براي اجراي پروژه به صورت
EPC
 oخالصه وضعيت و سوابق پيمانکار با تاکيد بر سوابق مرتبط.
 oمدارك تکميل شده شامل فهرست ماشين آالت و تجهيزات آماده به کار و يا در دسترس
پيمانکار و شرکت هاي همکار و نوع مالکيت آنها با ارائه اسناد و مدارك مثبته ،فهرست کارکنان
پيمانکار.
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 oروشهاي کنترل

کيفي)(Quality Plan

 ،نمودار

سازماني)(Company Organization Chart

 ،نحوه

مديريت و سمت هاي پرسنل پيمانکار و روش انجام کار ) (Execution Planو روش گردش کار
في مابين کارفرما ،پيمانکار ).(Coordination Procedure
 oنمودار سازماني مورد نظر پيمانکار جهت انجام پروژه

)(Project Organization Chart

به صورت

 EPCبه همراه اسامي نفرات از قبيل مدير پروژه ،مدير مهندسي ،مدير خريد و تدارکات کاال،
سرپرست کارگاه ،کارشناسان ديسيپلين هاي مهندسي به همراه رزومه کاري هر يك از نفرات
کليدي.
 oشرح سازمان و ساختار مديريتي مناقصه گر ،براي انجام کارهاي موضوع مناقصه و نحوه ارتباط
اين سازمان با سازمان کلي مناقصه گر.
 oنمودار مربوط به حجم کارهاي در دست انجام پيمانکار که در آن به تفصيل وضعيت نفرات و
ماشين آالت گنجانيده شده باشد.
 oسوابق پيمانکار در انجام پروژه هاي مشابه (جدولي شامل نام و محل اجراي طرح ،ظرفيت طرح،
محدوده کار پيمان ،مبلغ پيمان ،تاريخ شروع ،تاريخ خاتمه و علل بروز تاخيرات)
 oقسمت هايي از کار که پيمانکار در نظر دارد از طريق پيمانکاران فرعي انجام دهد مشخص
نموده و نحوه کنترل خود را روي اين پيمانکاران جهت انجام خدمات بهينه به تفصيل شرح
نمايد و در صورت نياز در نمودار سازماني خود بگنجاند .بديهي است ارايه اين موارد در اين
مرحله به منزله تاييد کارفرما در مراحل بعدي اجراي پروژه نخواهد بود.
 oبرنامه زمانبندي کاردر سطح سه در سه بخش مهندسي  ، Eتامين کاال  Pو اجرا  Cمطابق موارد
خواسته شده در اسناد مناقصه و چگونگي به روز رساني زمانبندي و کنترل و پيشرفت کارها.
 oسوابق پيمانکاران فرعي در پروژه هاي مشابه.
 oروشهاي نصب ،آزمايش و راه اندازي تجهيزات و ساير کارهايي که نياز به آزمايش و راه اندازي
دارند.
 oروش آموزش کارکنان مناقصه گزار براي دوره بهره برداري.
 oروش بازرسي فني اجناس و مصالح ،تجهيزات و ماشين

آالت). (Inspection Procedure
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 oارائه فضاها و تسهيالت مورد نظر جهت تجهيز کارگاه از قبيل انبارها ،تعميرگاهها و غيره.
 oروش حصول بهداشت ايمني و محيط زيست مطلوب در

کارگاه). (HSE Procedure

 oهرگونه اطالعات ديگري که انجام ارزيابي را تسهيل نمايد.
o

روش ايمني اجراي کار درکارگاه با توجه به تعدد

پيمانکاران). (Safety on Construction Site

 oکليه اسناد و مدارك مناقصه ،اطالعيه ها و نقشه ها همچنين کليه اطالعات حاوي  CDکه
ممهور به مهر مناقصه گر و امضاي افراد مجاز شده باشد.
 oصورت هاي مالي حسابرسي شده سه سال آخر شرکت به همراه اظهارنامه مالياتي و مفاصاحساب
بيمه.
 oگواهي نامه هاي کيفيت شامل ايزو  9001و ايزو 14001و ايزو 45001و ايزو  29001و . . .
 6-3اسناد و مدارکي که بايد در پاکت "ج" قرار داده شوند عبارتند از:
 oفرم پر شده پيشنهاد شرکت در مناقصه و ضميمه آن (فصل چهارم)
 oجداول تفکيك مبلغ پيمان قيمت گذاري شده (پيوست  )1در سه بخشP ، Eو C
 oمبلغ پيشنهادي از تاريخ بازگشايي پاکات مالي به مدت نود ( )90روز معتبر بوده و در اين فاصله
ايجاد هر نوع عاملي نمي تواند زمينه ادعا براي پيشنهاد دهنده باشد و به هر حال مبلغ
پيشنهادي مالك عمل خواهد بود.
توجه  :موارد فوق بايد بر اساس دستور العمل نحوه ارائه پيشنهاد قيمت (فصل سوم) تهيه گردند.
تبصره مهم :به منظور ارزيابي فني پيمانکاران ،پيشنهاد دهندگان موظف هستند مدارك
درخواستي مندرج در رديف هاي  2-6باال و همچنين ساير موارد خواسته شده در پيوست هاي
اسناد مناقصه که در اين فصل آورده نشده است را تکميل و ارسال نمايند .نحوه بررسي و ارزيابي
فني مناقصه گران مطابق جدول ارائه شده در فصل  2خواهد بود .ضمنا پيشنهادات مالي (پاکت
"ج") پس از ارزيابي فني تاييد شده پيشنهاد دهندگان در تاريخ معيني که بعدا" اعالم خواهد شد،
بازگشايي مي گردد ،ولي ارائه همزمان آن با پاکتهاي "الف" و "ب" الزامي مي باشد .پيمانکاران
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در صورت تمايل مي توانند در روز بازگشايي پاکات مالي ،قيمت تجديد نظر شده خود را ارائه و در
حضور نمايندگان کارفرما جايگزين نمايد.
.7

به پيشنهادهاي ناقص و مبهم و مشروط و فاقد قبض سپرده/ضمانتنامه بانکي و يا پيشنهادهائي که با
شرايط اين مناقصه مغايرت داشته باشد و يا بعد از مهلت مقرر در بند  5اين دعوتنامه تسليم گردند
ترتيب اثر داده نخواهد شد.

.8

شركت پتروشیمی آبادان به عنوان کارفرما (مجري طرح) در رد يا قبول هر يك يا کليه پيشنهادات،
بدون اينکه محتاج به ذکر دليل باشد مختار است و هيچگونه ادعائي را بابت بازپرداخت هزينه هاي
مناقصه تقبل نخواهد نمود.

.9

شركت پتروشیمی آبادان در نظر دارد تا خدمات پروژه اجراي فعاليت هاي باقيمانده طرح EPC
ايستگاه افزايش فشار و خطوط انتقال گاز خوراك پتروشيمي آبادان خود را به پيمانکار برنده واگذار
نمايد ،لذا کارفرما مختار است به تشخيص خود نسبت به واگذاري به هر يك از پيمانکاران برنده اقدام
نمايد و پيمانکاران حق هيچگونه اعتراضي نسبت به تصميم گيري کارفرما را نخواهند داشت.

.10

هيچ يك از پيشنهادات واصله به شرکت افق تامين انرژي پارس قبول شده تلقي نخواهد شد مگر آنکه
اعالم کتبي درباره چنين قبولي به وسيله شركت پتروشیمی آبادان براي پيشنهاد دهنده فرستاده شده
باشد.

.11

پاکات "الف" و "ب" در روز سه شنبه به تاريخ  1398/05/30به طريق زير باز و قرائت خواهد شد:
ابتدا پاکت "الف" محتوي تضمين شرکت در مناقصه باز شده و در صورتي که تضمين شرکت در
مناقصه مورد قبول واقع شود پاکت "ب" محتوي پيشنهاد فني باز خواهد شد  .بديهي است پاکت "ج"
پس از انجام بررسي و ارزيابي مدارك فني (پاکت ب) و امتياز بندي پيشنهادات و تعيين پيشنهادهاي
فني قابل قبول بازگشايي خواهد گرديد.
ضمنا پيشنهادات مالي پاکت "ج" مناقصه گراني که در ارزيابي فني حد نصاب الزم را کسب نکرده
باشند بازگشايي نخواهد گرديد و مسترد خواهد شد .همچنين درصورتيکه پاکت "الف" مورد پذيرش
قرارنگيرد پاکات "ب" و"ج" بدون گشايش عيناً عودت داده خواهد شد .مناقصه فوقالذکر بصورت
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 EPCو براساس ليست کوتاه پيمانکاران واجد صالحيت هلدينگ تاپيکو و شرکت پااليش نفت آبادان
برگزار ميگردد .تاريخ بازگشايي پاکات متعاقبا اعالم ميگردد.
.12

چنانچه برنده اول يا دوم مناقصه پيشنهادات خود را مسترد دارند و يا از امضاي قرارداد خودداري نمايند
سپرده شرکت در مناقصه (مندرج در بند  4اين دعوتنامه) متعلق به او به سود شرکت پتروشيمي آبادان
ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هيچگونه اعتراض و ادعايي در اين مورد نخواهد داشت.

.13

نشاني پيشنهاد دهنده همان است که در اين دعوتنامه ذکر شده است .هر مکاتبه اي که به نشاني
مذکور ارسال شود ابالغ شده تلقي خواهد گرديد ،مگر آنکه هرگونه تغييري در نشاني قبال" بصورت
کتبي به دفتر شرکت افق تامين انرژي پارس اطالع داده شده باشد.

.14

چنانچه اسناد تعهدآور با دو امضاء يا بيشتر از طرف پيشنهاددهنده نافذ مي گردد اين موضوع بايد در
برگ پيشنهاد قيمت رعايت شود.

.15

پيمانکار موظف است جهت اجراي عمليات موضوع پيمان ،از خدمات کارکنان اخراجي کليه سازمان هاي
دولتي استفاده ننمايد.

.16

نحوه ارزيابي مالي (بازگشايي پاکت"ج") به شرح فصل  2دستورالعمل به پيشنهاد دهندگان مي باشد.

.17

پرداخت بابت اين قرارداد از محل پروژه هاي غير عمراني است .لذا بخشنامههايي که از طرف معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري درخصوص پروژه هاي عمراني صادر گرديده و يا در آينده
صادر مي شود در اين قرارداد نافذ نبوده مگر مواردي که با نظر کارفرما استفاده از آنها بالمانع باشد.

.18

پس از تحويل پيشنهادات فني و مالي تا مدت اعتبار پيشنهادات قيد شده در اسناد مناقصه ،امکان
انصراف يا پس گرفتن پيشنهادات ميسر نبوده ليکن هرگونه انصراف از مناقصه به صورت درخواست
کتبي و ثبت در دفتر محل واحد برگزارکننده مناقصه قبل از پايان زمان تحويل مدارك ،امکان پذير
مي باشد.

.19

چنانچه بررسي و نتيجه گيري پيشنهادات توسط کارفرما به بعد از مدت اعتبار پيشنهادات مندرج در
اسناد مناقصه بيانجامد ،پيشنهاد دهنده مي تواند به صورت کتبي درخواست انصراف و پس گرفتن
پيشنهاد خود را بنمايد ،در اينصورت واحد برگزارکننده نسبت به درخواست و استرداد مدارك پيشنهاد
دهنده متقاضي اقدام مي نمايد.

پروژه  :فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و
خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC

.20

پيشنهاد دهندگان بايد در روز بازديد از محل اجراي پروژه در روز چهارشنبه  ( 1398/05/16و يا روزي
که متعاقبا اعالم مي گردد) ،سواالت و ابهامات خود را اعالم نمايند و پاسخ گويي به اين ابهامات در
جلسه رفع ابهامي که به همين منظور در محل اجراي پروژه برگزار مي گردد انجام خواهد شد .در
صورت وجود ابهامات باقي مانده پيشنهاد دهندگان حداکثر تا روز يکشنبه به تاريخ 1398/05/20
ابهامات به صورت رسمي اعالم نمايند و پاسخ هاي رفع ابهام تا روز چهارشنبه به تاريخ 1398/05/23
به همه پيشنهاد دهندگان ارسال مي گردد .بديهي است به سواالتي که بعد از مدت فوق ارائه گردد
پاسخي داده نخواهد شد.

رونوشت:
 -شركت پتروشیمی آبادان جهت استحضار

پروژه  :فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و
خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC

تعهد نامه محرمانگی و عدم افشا

اين تعهد نامه در تاريخ  1398/05/13توسط شرکت  ........................................به نمايندگي آقاي/خانم
 .....................................فرزند  ..........................شماره ملي  ..................................متولد  ..............................به نشاني
.....................................................................................................................................................................................................
که در اين تعهد نامه دريافت کننده ناميده مي شود به صورت تکميل شده و مهر و امضاي مجاز و در نظر
گرفتن موارد و مقررات زير اخذ مي گردد.
ماده  -1اطالعات محرمانه
اطالعات محرمانه عبارت است از کليه اسناد و مدارك که به صورت مکتوب يا ديجيتال از سوي شرکت
پتروشيمي آبادان به دريافت کننده تحويل مي گردد .اين اطالعات به منظور اينکه دريافت کننده در مناقصه
" فعاليت هاي باقيمانده طرح ايستگاه افزايش فشار و خطوط انتقال گاز خوراك پتروشيمي آبادان به صورت
 "EPCشرکت نموده و ارايه پيشنهاد نمايد در اختيار دريافت کننده قرار گرفته است.
اي ن اطالعات شامل کليه مدارك ،مستندات ،نقشه ها ،جداول ،مشخصات فني ،محاسبات ،نمودارها و  ....در
ارتباط با مهندسي و ساير مستندات اسناد مناقصه و اعالميه ها و اطالعيه هاي بعدي صادره از جانب شرکت
پتروشيمي آبادان يا نمايندگان شرکت پتروشيمي آبادان در ارتباط با پروژه فعاليت هاي باقيمانده طرح ايستگاه
افزايش فشار و خطوط انتقال گاز خوراك پتروشيمي آبادان به صورت  EPCمي باشد.

ماده -2مالکیت اطالعات محرمانه
دريافت کننده مي پذيرد و اقرار مي نمايد که کليه اطالعات محرمانه بوده و صرفاً متعلق به شرکت پتروشيمي
آبادان مي باشد.

پروژه  :فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و
خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC

ماده  -3محرمانگی و عدم افشا
 3-1دريافت کننده متعهد است اطالعات محرمانه را صرفاً به منظور انجام امور مذکور در ماده يك تعهد نامه
به کار گيرد و به هيچ وجه به منظوري ديگر استفاده ننمايد و از تکثير و انتقال به غير و هرگونه انتشار آن
جلوگيري نمايد.
 3-2دريافت کننده متعهد است طي ده روز از تاريخ تقاضاي کتبي شرکت پتروشيمي آبادان ،اطالعات
محرمانه را به طور کلي يا جزئي به شرکت پتروشيمي آبادان باز پس دهد.
 3-3دريافت کننده حق ثبت اطالعت و نتايج موضوع اين تعهد نامه را به عنوان اختراع در داخل يا خارج از
کشور ندارد و شرکت پتروشيمي آبادان مي تواند اطالعات مربوط به اين تعهد نامه را به نام خود در هرجا به
عنوان اختراع به ثبت برساند.

ماده  -4جبران خسارت
در صورت وارد آمدن خسارت به شرکت پتروشيمي آبادان ناشي از عدم رعايت تعهدات اين تعهد نامه  ،مراتب
در مراجع ذيصالح قانوني کارشناسي شده و پس از حصول نتيجه ،خسارت واره شده توسط دريافت کننده
جبران مي گردد.

ماده  -5نمایندگی ،جواز یا حقوق
دريافت کننده به صراحت اعالم و اقرار مي نمايد که انتقال اطالعات محرمانه از سوي شرکت پتروشيمي آبادان
به دريافت کننده به هيچ وجه به معني اعطاي هيچ گونه نمايندگي ،جواز يا حقوق به دريافت کننده نيست.

پروژه  :فعالیت های باقیمانده طرح ایستگاه افزایش فشار و
خطوط انتقال گاز خوراک پتروشیمی آبادان به صورت EPC

ماده  -6مدت تعهد نامه
تعهدات مندرج در اين تعهد نامه تا هر زمان که اطالعات محرمانه منتقل شده به دريافت کننده محرمانه است،
معتبر بوده و وضعيت و اهليت حقوقي دريافت کننده به هيچ وجه تاثيري بر اين اعتبار نخواهد گذاشت.

ماده  -7واگذاری
دريافت کننده مجاز نيست اين تعهد نامه يا هرگونه منافع حاصل از آن را بدون اجازه کتبي شرکت پتروشيمي
آبادان ،به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار نمايد.

ماده  -8نسخ تعهد نامه
اين تعهد نامه در دونسخه و هشت ماده و يك تبصره توافق و امضا و في مابين طرفين تعهد نامه مبادله گرديد
و هر دو نسخه داراي اعتبار يکسان مي باشد.

دریافت كننده
شرکت ................................................

