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 اولفصل 

 موضوع : 

با  SBA(SECONDARY BUTYL ALCOHOLبازرگانی جهت تامین خوراک  های شرکتو ارزیابی  شناسایی

 مشخصات مندرج در اسناد از منابع تامین خارجی 

  

 كارفرما : 

 ( خاص) سهامی  شیمی بافتشرکت 

    22خیابان افریقا بین چهارراه جهان کودک و میرداماد کوچه پدیدار پالک تهران ـ 

 
شرکت های  و ارزیابی  نسبت به شناسایی ،فراخوان عمومیتا از طریق ر نظر دارد دشیمی بافت شرکت 

مورد  SBA(SECONDARY BUTYL ALCOHOL بخشی از خوراک تامین کننده جهت تامین   بازرگانی

خود از منابع تامین خارجی و از طریق شرکتهای بازرگانی که در این زمینه سابقه و تخصص سالیانه نیاز 

 ) مشخصات خوراک مورد نیاز به پیوست آمده است(ین نماید.دارند تام

 

 می باشد. سایر موارد به پیوست شرح کار و نیازمندیها و  ،فراخوانشرایط 
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 فصل دوم

 و نیازمندیها شرح كار

 

  :موارد زیر مي باشد عبارت از، نیازمندیها و تعهدات حدود كلي كار 
 

به شرح مشخصات ذیل از منابع  SBA(SECONDARY BUTYL ALCOHOLخوراک تـأمین  -1-1

، بار ، بیمهخوراک تا بندر امام  تامین خارجی شامل دریافت خوراک از شرکت خارجی، حمل

 CIF BIK PET 2درب کارخانه شرکت شیمی بافت سایت  تاتحویل حمل و ترخیص و 

ZONE)) 

کاهش تولید و توقف جهت جلوگیری از با توجه به اهمیت تامین خوراک مجتمع شیمی بافت  -1-2

شرکت شیمی بافت  سه ماهه)فصلی(خط ،شرکت تامین کننده میبایست مطابق با درخواست 

 بصورت منظم محموله های خریداری شده را دریافت و به موقع حمل نماید 

 تن. 055دریافتی  sbaمقدار حدودی خوراک  -1-3

ت بازرگانی بر اساس چند شرکدر انتخاب یک یا  پس از برگزاری مناقصه  شرکت شیمی بافت -1-4

مختار بوده و براساس شرایط خود اقدام به  کشورهای هدف که قابلیت تامین را داشته باشند 

 منتخب خواهد کرد .شرکتهای بازرگانی عقد قرارداد با 

که در مراحل بعدی طی انتشار اسناد مناقصه دریافت  قیمت اعالمی از سوی شرکتهای بازرگانی -1-0

قیمت  باشد. MEKبرای  icisساس ضریبی از قیمت نشریه جهانی میبایست بر ا خواهد شد

MEK   برای هر ماه تحویل شناور بوده و بر اساس درصد یا ضریبی که شرکت کنندگان در

 جدول پیشنهاد نرخ اعالم مینمایند در قرارداد ذکر خواهد شد. 

ه قبل از نشریه در ما MEKقیمت اعالمی برای هر ماه تحویل بر اساس ضریبی از متوسط نرخ  -1-6

icis .تن در ماه فوریه، معیار قیمت بر  055بعنوان مثال جهت  خرید و حمل  منظور خواهد شد

در ماه ژانویه منظور  MEKدر متوسط نرخ  ICISاز نشریه  MEKاساس ضریب توافق شده قیمت 

 میگردد.

 
 ماه حمل در SBAقیمت  =ضریب مورد توافق در مناقصه Xدر ماه قبل(  MEK)متوسط قیمت 

 
 

 %   قابل افزایش یا کاهش خواهد بود .20سقف مقدار و به تبع آن مبلغ پیمان تا  -1-7
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در  لیاز مبدا حمل تا تحو پیمانتمام خطر و کامل محصوالت موضوع  مهیپوشش ب نیتام -1-8

از بابت وقوع  یتیمسئول چگونهیبوده و کارفرما ه مانکاریپ نهیمقصد)درب کارخانه( بعهده و هز

 مهیب نهیهز مانکارینداشته و پ رهیو غ ستیز طیبه اشخاص ثالث و مح بیوانح وآسحوادث و س

 ملحوظ داشته است. شیخو متیق شنهادیکامل و تمام خطر محموله را در پ

 ،یخوراک از شرکت خارج افتی(  شامل درنیتام ی)شرکت بازگانمانکاریتوسط پ یخارج نیتام -1-9

خوراک تا درب کارخانه شرکت  لیو حمل و تحو صیبار، ترخ مهیحمل خوراک تا بندر امام ، ب

 ((CIF BIK PET ZONEاز نوع  لی)ترم تحو 3باشدیم  تیبافت سا یمیش

(  بر عهده کارفرما است و کارفرما یو حمل بصورت سه ماهه) فصل دیخر زانیبرنامه م نییتع -1-15

. دی( اعالم نمانیتام ی) شرکت بازرگانمانکاریو حمل را به پ دیبرنامه خر یبصورت رسم ستیبایم

 ی، برنامه کل دیرا به شرکت حمل اعالم نما یماه قبل برنامه ماه آت کیاز  ستیبایکارفرما م

 .باشدیتن در فصل)سه ماهه( م 15555 ادلمع

 نیشامل ا یکسورات یاسالم یجمهور نیبر طبق قوان کهیقرارداد از نوع فروش بوده و در صورت -1-11

 .شدبایقرارداد باشد بر عهده فروشنده م

 لیشده تحو نییبه مقصد تع ناًیموظف است محموالت را ع )تامین کننده یا فروشنده(مانکاریپ -1-12

 .دینما

 نیتام  در اسنادمندرج  یشده را مطابق با مشخصات فن یداریخر SBAمکلف است تا  مانکاریپ -1-13

سناد بهمراه ا یالملل نیب یشده بازرس نییهر محموله را توسط شرکت تع یبازرس یو گواه دینما

 یخسارتها هیبا مشخصات محصول کل یفیک رتی. در صورت مغادیکارفرما نما لیحمل تحو

توسط شرکت  یبازرس ،.ضمنا در مقصدباشدیم مانکاریاز عدم استفاده محصول بر عهده پ یاشن

و نظر بازرس  رفتیشده توسط کارفرما بر اساس مشخصات کاال  انجام خواهد پذ نییتع یبازرس

 قابل قبول و الزم االجرا است. نیطرف یمقصد برا

محموله  یفیک هیدییمحموله درب کارخانه بعد از تا لیپس از تحو مانکاریحساب با پ هیتسو -1-14

 SBAبافت و بر اساس مشخصات خوراک  یمیشده توسط کارفرما شرکت ش نییتوسط بازرس تع

 .باشدیاز گمرک م صیارائه اسناد حمل و ترخ نیو همچن اسنادمندرج در 

مخصوص  یکشت ییایمناسب ) در صورت حمل در لهیمکلف است تا بار را توسط وس انکارمیپ -1-10

مخازن( و در صورت  یاز عدم آلودگ نانیو حصول اطم یفن یحمل گاز با داشتن مجوز بازرس

حمل و حصول  لهیوس یفن یبا داشتن مجوز بازرس زوتانکیا ایتانکر  قیاز طر ینیحمل زم

 مانکاریمخزن بر عهده پ ی.جبران خسارت آلودگدیزن( حمل نمامخا یودگاز عدم آل نانیاطم

 .باشدیم

 .دینما مهیو حمل ،کاال را تا مقصد ب یریبارگ نهیمکلف است عالوه بر هز مانکاریپ -1-16

 لی.ترم تحو ردیآن برعهده بگ یها نهیاز گمرک را بهمراه هز صیترخ اتیعمل ستیبایم مانکاریپ -1-17

 .باشدیم CIF BIK PETZONEاز نوع 
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با اعالم  یمدت طوالن یو برا یلیمحموالت موضوع قرارداد به هر دل لیو تحو یریبارگ نانچهچ -1-18

انجام کار دچـار وقفه گردد، مراتب از جانب کارفرما کتباً  جهیکارفرما متوقف گردد و در نت یرسم

مکلف است در حداقل زمان ممکنه  مانکاریگردد و پس از رفع مانع ، پ یاعالم م مانکاریبه پ

 .دیرا شروع نما لیو حمل و تحو یریبارگ  دیخر اتیمجدد کارفرما عمل یبعداز اعالم آمادگ

 تیمسئول یو تمام دینما تیرا از هر نظر رعا یمنیمربوط به ا لیمتعهد است مسا مانکاریپ -1-19

دهد  صیکارفرما تشخ HSEاست .چنانچه واحد  مانکاریپ نهیبه عهده و هز یمنیو ا یحفاظت

موظف است  مانکاریو استاندارد است پ یمنیاز هر لحاظ فاقد ا مانکاریحمل  پ لیاز وسا کیهر

 .دیحمل  اقدام نما لهیوس ضیتعو ایو  رادیانسبت به رفع 

اشراف کامل داشته و کاال را  یاقتصاد ژهیحاکم بر مناطق و نیقوان هیبه کل دینمایاقرار م مانکاریپ -1-25

  یاقتصاد ژهیمنطقه و 3 تیبافت واقع در سا یمیدر محل درب کارخانه ش نیقوان نیمطابق با ا

 .دینمایم لیتحو یمیپتروش

راف کامل داشته و شا ییمبارزه با پول شو نیقوان هیکه به کل دینما یاقرار م مانکاریپ -1-21

 .دینمایم تیامر را رعا نیا ادر ارتباط ب  نیدستورالعمل هاو قوان

قانون   169مطابق مفاد  ماده  یرسمخود را بصورت  یموظف است تا صورتحساب ها مانکاریپ -1-22

 .دیکشور ارائه نما یاتیسازمان امور مال

 اتیخوراک را به جهت انجام عمل نیمدارک مثبه مربوط به  تام یمکلف است تا تمام مانکاریپ -1-23

اسناد حمل مورد قبول  هیکل نیو همچن یارز از بانک مرکز صیتخص افتیثبت سفارش و در

 اریزنده در اخت یو با مهر و امضا یرا بصورت نسخه اصل یارز بانک کارفرما جهت رفع تعهد

 .هدکارفرما قرار د
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 سوم فصل

 فراخوانشرایط 

  پس از دریافت اسناد مناقصه فراخواناعالم عدم تمایل به شركت در  -1

فراخوان  میباید پس از دریافت اسناد  در صورت عدم تمایل به شرکت در فراخوان شرکت کنندگان در 

 . کتبی اعالم نمایند به صورت فراخوانپس از تاریخ دریافت اسناد روز  3تا حداکثر خود را انصراف 

 فراخوانبررسي اسناد و مدارك  - 2

را بدقت مطالعه و مورد بررسی  فراخوان ملزم هستند کلیه مدارک  فراخوانشرکت کنندگان در  -2-1

همچنین مدارک مورد نیاز در ارتباط با فراخوان کامل پیدا نمایند .  قرار داده و از متن آنها اطالع کافی و

سوابق قراردادی مرتبط با موضوع فراخوان بخصوص در زمینه رزومه شرکت، شامل اسناد ثبتی شرکت،

از منابع تامین خارجی ، مشخصات کلی چارت سازمانی و یا دیگر صنایع تامین خوراک های پتروشیمی 

همچنین اسناد كامل و ، مدارک مثبته در زمینه توان مالی شرکت  نه فراخوانپرسنل متخصص در زمی

در پاکت دربسته به آدرس دفتر  و  را مهر و امضاء نموده ) منتشر شده توسط كارفرما(فراخوان

 واحد حراست ارسال نمایند. شیمی بافت ، مرکزی شرکت

مدارک الزمه ،مورد قبول از تسلیم  پس در فراخوان شرکت کنندگان طرف هیچگونه ادعائی از  -2-3

پیمانکاران و و ارزیابی جهت شناسایی  "و این فراخوان صرفا نبوده شرکت پتروشیمی شیمی بافت 

شرکت های بازرگانی تامین کننده در زمینه تامین  خوراک های پتروشیمی بوده که در مراحل بعدی از 

 خواهد شد.نسبت به مراحل تکمیلی اقدام طریق برگزاری مناقصه 

بایستی از موقعیت و چگونگی محل کار و وسایل و نحوه دسترسی به  فراخوان شرکت کنندگان در  -2-4

آنها و تسهیالت محلی منجمله شرایط و عملیات  کار و تمام عواملی که به نحوی در اجرای صحیح و 

 سریع خدمات مؤثر است آگاهی کامل داشته باشند .

 مدارك الزم جهت شركت در فراخوانارائه   ، محل و  نحوه تاریخ -4

را حداکثر تا پایان وقت  2اعالمی در بند  مشخصات و مدارک باید  میفراخوان شرکت کنندگان در 

بافت به شرکت شیمی  حراست واحد به قبال اخذ رسید  در پاکت دربسته در  ....................... روز اداری

. تحویل نمایند 22چهارراه جهان کودک و میرداماد کوچه پدیدار پالک خیابان افریقا بین نشانی تهران ـ 

از  SBAقید شود فراخوان شناسایي پیمانکار یا تامین كننده خوراك  "روی پاكت ارسالي حتما

 منابع تامین خارجي
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و امضاء تعهد آور امضاء  )دارندگان(توسط دارنده اسناد فراخوان صفحات ضروریست کلیه  1-توضیح

  گردد.به مهر شرکت  مهمور

 

 اقامتگاه قانوني پیمانکار -0

ذکر شده ، هر مکاتبه ای که به نشانی مذکور  اسناد ارسالی اقامتگاه قانونی پیمانکار همان است که در 

به کارفرما  اًکتب ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییری در نشانی مذکور قبالً

 باشد . اطالع داده شده

 بررسي اسناد ارسالي از سوی شركت كنندگان در فراخوان -6

 واصله توسط کارفرما  بشرح ذیل باز و قرائت خواهد شد :  اسناد 

 الف( کنترل اسناد ثبتی شرکت از جمله روزنامه رسمی و آگهی ثبت شرکت ها

 ب( بررسی رزومه شرکت 

 تروشیمی ها و سایر صنایع کشورج( بررسی قراردادهای مرتبط با تامین خوراک برای پ

 د( سوابق وارداتی و صادراتی شرکت

 ذ( توان مالی شرکت

ر( بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان بر اساس مدارک ارسالی و فرم های تکمیل شده بخش ارزیابی و 

 اختصاص امتیاز به شرکت کنندگان

 

 راخواناختیارات شركت شیمي بافت در رد یا قبولي شركت كنندگان در ف -7

 

بدون  پس از یررسی مدارک و مستندات شرکت شیمی بافت این حق را برای خود محفوظ می دارد که 

رد یا قبول نماید و تصمیم متخذه در این باره قطعی خواهد بود . در صورتیکه  هر شرکتی را  ذکر دلیل

مراحل کاری از طریق سایر واقع گردد  شرکت شیمی بافت  مورد قبولمستندات ارسالی از سوی شرکتها 

 برگزاری مناقصه عمومی ) شامل اخذ قیمت و انتخاب پیمانکار یا تامین کننده( انجام خواهد شد.
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 پرسشنامه ارزیابي پیمانکاران 

 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه ارزیابی پیمانکاران
 

 

 

 شد .پرسشنامه ارزیابی پیمانکاران و مدارک موردنیاز در فایل جداگانه ایی تحویل خواهد 
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 كاركنان پیمانکار
 

 نیروی انساني

 برای این  پروژه  در  فرم های  پیوست بها پیمانکار موظف است  برنامه ریزی  نیروی انسانی  خود ر -1

به این  که مشخصاً .()مدیر پروژه، ....اسامی کارکنان کلیدی درج صورت تخصص های مختلف درج نماید .

 ه خواهد شد، ضروریست.داد پروژه تخصیص

این جدول  برنامه ریزی  یکی از مبانی  ارزیابی مناقصه  می باشد و پیمانکار می بایستی در  تکمیل   -2

 آن  نهایت دقت را نموده و موارد زیر را رعایت نماید .

 رسم گردد .برنامه خطی که نشانگر شروع و خاتمه هر تخصص باشد  -2-1

 تعداد افراد در هر تخصص اگر در تمام مدت ثابت باشد در ستون مالحظات ذکر شود . -2-2

روزه در برنامه  35در صورت  متغیر بودن افراد  شاغل در هر تخصص تعداد افراد برای دوره های  -2-3

 خطی قید گردد . 

را که به موجب شرایط عمومی پیمان قبول این لیست از طرف کارفرما بدان معنی نیست که حقوقی   -3

 در مورد درخواست تکمیل و یا تعویض نیروی انسانی دارد از خود سلب نموده باشد .
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