شرايط مناقصه (دستورالعمل پيشنهاد دهندگان)
ماده  -1بررسي اسناد و مدارك مناقصـه
شركتكنندگان در مناقصه موظفند قبل از محاسبه مبلغ پيشنهادي خود ،براي آشنايي بيشتر با موضوع مناقصه و كليه عواملي
كه ممکن است به نحوي در محاسبه مبلغ پيشنهادي آنان مؤثر باشد آگاهي كامل حاصل نمايند .همچنين كليه شركتكنندگان در
مناقصههه موظفند قبل از تکميل نمودن اسههناد و مدارم مناقصههه ،اسههناد را دقي اً مطالعه ،بررسههي و از مفهوج ء ب به ء ب آن مطل
گردند .چنانچه شركتكنندهاي هنگاج مطالعه ا سناد و مدارم مناق صه ،نکات مبهم ناقص يا اختالف و ا شتباهي را مالحظه نمايد يا
در مفهوج عبارات اسناد و مدارم مناقصه ،به اشکالي برخورد كند كه نياز به شرح و توضيح داشته باشد ،بايد بالفاصله موضوع را از
شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي ا ستف سار و ت ا ضاي تو ضيح كتبي نمايد .چنانچه در نتيجه اين ا ستف سار اطالعات و
توضههيحاتي بدسههت آيد كه در اسههناد و مدارم مناقصههه منعک نباشههد ،مراتب كتباً به اطالع اسههتفسههاركننده و همچنين سههاير
شركتكنندگان خواهد ر سيد .هر نوع تو ضيح يا تجديد نظر يا ا ضافه يا حذف مطلبي به مدارم مناق صه از طريق سامانه تداركات
الکترونيک دولت ( ستاد ) انجاج ميگردد و اين ضمائم ء ب اسناد و مدارم مناقصه منظور خواهد گرديد.
ب نابراين هيچگو نه اسهههت نادي از طرف شهههر كتكن ند گان به توضهههي حات شههه فاهي ،هيچ نوع اد عاي ب عدي به دل يل اين که
شههركتكننده به شههرايو و احواك كلي و محلي واقن نبوده و هيچگونه تعذر بعدي به عدج فهم مطالب اسههناد و مدارم مناقصههه و
استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در اسناد و مدارم مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود .بديهي است عواقب و
خسارات ناشي از عدج رعايت نکات فوق متوءه پيشنهاد دهندگان خواهد بود.
ضمناً شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي حق تغيير ،ا صالح يا تجديدنظر در هر ق سمت از ا سناد و مدارم مناق صه را
قبل از ان ضهههاي مهلت زج ءهت تسهههليم پيشهههنهادات براي خود محفو ميدارد و اگر چنين موردي پيش آيد ،مراتب به كليه
دعوتشدگان در مناقصه ابالغ و ء ب اسناد و مدارم مناقصه منظور خواهد شد .در صورتيکه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب م بور به
شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي ت سليم شده با شد ،پي شنهاد دهنده حق دارد ت ا ضاي ا سترداد آن را نمايد .از آنجا كه
ممکن است تجديدنظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستل ج تغيير م ادير قيمتها باشد ،در اين صورت شركت بهرهبرداري نفت و
گاز زاگرس ءنوبي ميتواند آخرين مهلت دريافت پيشهههنهادها را با اعالج كتبي به پيشهههنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه
آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديدنظر در پيشنهاد خود را داشته باشند.

ماده  -2تكميل نمودن اسناد و مدارك مناقصه
شههركتكنندگان در مناقصههه بايد پ از مطالعه دقيق اسههناد و مدارم مناقصههه و انجاج بررسههي و تح ي ات زج ري نر نر هاي
پيشنهادي خود را با دقت محاسبه و در برگ پيشنهاد نر و ضمائم آن بطور كامل و خوانا و بدون قلمخوردگي نوشته و سپ كليه
اسناد و مدارم مناقصه را بدون تصرف ،تغيير ،حذف يا قرار دادن شرط در آن ،صفحه به صفحه از ابتدا تا انتها امضاب و مهر نمايند
(مهر و امضاب مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده).
 -1-2پي شنهادات بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچگونه ابهاج ،خد شه ،عيب ،ن ص و قلمخورگي ندا شته با شد.
به پيشههنهادهاي ناقص ،مبهم ،مشههروط و خارج از حدود اعتداك يا فاقد كسههر تضههمين شههركت در فرآيند ارءاع كار ترتيب اثر داده
نخواهد شد.

 -2-2قيمت پي شنهادي كه مالم برر سي قرار خواهد گرفت ،مبلغي ا ست كه بو سيله پي شنهاد دهنده در برگ پي شنهاد نر و يا در
سربرگ شركت پيشنهاد دهنده و ضمائم آن بطوركامل و خوانا و بدون قلمخوردگي با عدد و حروف نوشته ميشود.
 -3-2قيمت پيشنهادي پيشنهاد دهندگان م طوع بوده و شامل كليه ه ينههاي انجاج خدمات و بهاي مصالح و كا (با توءه به متن
قرارداد و ضمائم آن) ه ينههاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر در موارد ا ستثنايي كه صريحاً شرايو يا طري ه ديگري در
اسناد و مدارم مناقصه نسبت به اين اقالج ذكر شده باشد.
 -4-2هيچگونه تغيير يا دخل و ت صرفي نبايد از ناحيه پي شنهاد دهنده در ا سناد و مدارم مناق صه داده شود ،در غير اين صورت به
پيشنهاد وي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5-2پيشهنهاددهندگان بايد نشهاني كامل و دقيق و شهماره تلفن خود را در ذيل برگ پيشهنهاد نر قيد نمايند .نشهاني پيشهنهاد
دهندگان همان است كه در ذيل برگ پيشنهاد نر ذكر مي شود .هر مکاتبه اي كه با پست سفارشي به نشاني مذكور ارساك شود
ابالغ شده تل ي خواهد شد مگر آنکه هرگونه تغييري در نشاني قبالً بصورت كتبي به شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي-
اداره تداركات كا اطالع داده شده باشد.
 -6-2پرداخت ماليات ،انواع عوارض و بيمه طبق قوانين و م ررات ءمهوري اسالمي ايران به عهده برنده مناقصه «فروشنده» خواهد
بود .شهههركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي حق دارد ماليات و عوارض و حق بيمه و هر نوع ح وق و عوارض ديگر را كه
طبق م ررات قانوني به اين قرارداد تعلق ميگيرد و خريدار مکلن به كسهههر و وصهههوك آن مي باشهههد ،از مطالبات «فروشهههنده»
(صورت وضعيت صورتحساب) كسر و به حساب مراء قانوني ذيربو واري نمايد.
 -7-2ا شخا صي كه به نحوي از انحاب در رابطه با اءراي ا صل  49قانون ا سا سي ءمهوري ا سالمي ايران محکوميت يافته و هنوز در
دوران محکوميتي كه قانون تعيين كرده به سر ميبرند ،نبايد در شركت يا پيمانکاري دعوت شده در مناقصه ،سهامدار باشند.
 -8-2پيشنهاددهندگان اعم از اشخاص ح ي ي يا ح وقي نبايد مشموك ممنوعيت م رر در اصل  141قانون اساسي
ءمهوري اسالمي ايران و قانون من مداخله در معامالت دولتي مصوب  22دي ماه  1337باشند و چنانچه خالف آن ثابت شود طبق
قوانين و م ررات م بور با فروشنده رفتار خواهد شد.
 -9-2شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي مجاز خواهد بود بر طبق شرايو قرارداد تا مي ان  25درصد مبلغ موضوع قرارداد
را با همان نر زمان انع اد قرارداد كم يا زياد نمايد ،در نتيجه فروشنده مل ج به انجاج كارها بر اساس نر هاي پيمان خواهد بود.
 -10-2شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي ه ينههايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل
شده اند ،پرداخت ننموده و مطالبه هرگونه خسارتي در اين خصوص توسو پيشنهاددهندگان ،غيرقابلقبوك ميباشد.
 -11-2پيشنهادها ،مکاتبات و مدارم مربوطه بايد حتي ا مکان به زبان فارسي تهيه و ارائه گردند.
 -12-2ارائه پيشنهاد ،هيچگونه ح ي براي پيشنهاد دهنده ايجاد نميكند .برندگان اوك و دوج مناقصه براساس قانون برگ اري مناقصات
و آئيننامه معامالت شركت ملي نفت ايران و ديگر م ررات و حسب موضوع مناقصه ،تج يه بهاي ارائه شده توسو پيشنهاد دهنده
تعيين ميشوند.

ماده  -3تسليـم پيشنهـاد
كليه اسناد و مدارم بايد توسو افرادي كه حق امضاب اسناد تعهدآور را طبق اساسنامه شركت دارند مهر و امضاب شود .پيشنهاددهندگان
بايد پ از تهيه تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار به يکي از صورتهاي مشروح و تکميل برگ پيشنهاد نر و ضميمه آن و ساير
قسمتهاي ذي ربو اسناد و مدارم مناقصه ،كليه اوراق و مدارم را صفحه به صفحه از ابتدا تا انتها امضاب و مهر نموده ،سپ به
شرح زير عمل نمايند:
 -1-3تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار را در پاكت «الن» قرار دهند.
(در صورت دو مرحلهاي بودن مناقصه ،پيشنهاد فني و ضمائم آن را در پاكت «ب» قرار دهند)
 -2-3برگ تکميل شده پيشنهاد نر و ضميمه آن و ءداوك مربوطه ،گواهي صاحبان امضاي مجاز اعضا هيئت مديره ثبت شده در
دفاتر اسناد رسمي ،آخرين آگهي روزنامه رسمي ،آخرين آگهي تغييرات مبني بر تعيين صاحبان امضاب مجاز هيئتمديره ثبت شده
در دفاتر اسناد رسمي و ساير مدارم مرتبو و اسناد مربوط به مناقصه را قبل از ارائه به كارفرما ممهور به مُهر شركت و با امضاب مجاز
مناقصهگر
مديره
هيئت
اعضا
در پاكت «ج» قرار دهند.
 -3-3پيشنهاد هرگونه تخفين يا اصالح در قيمتها و يا تغيير در شرايو مناقصه پ از بازكردن پيشنهادها بالاثهر خواهد بود.
از تسليم آن به هيچوءه مورد قبوك واق نخواهد شد و كليه پيشنهادها
 -4-3ت اضاي استرداد پيشنهاد پ
تا اتخاذ تصميم و تعيين برنده مناقصه معتبر خواهد بود و در هر حاك تعيين و اعالج برنده مناقصه و انع اد قرارداد با آن بيش از 90
روز به طوك نخواهد انجاميد .چنانچه پ از اعالج برنده مناقصه ،انع اد قرارداد به د يل موءه با تأخير روبرو گردد ،در صورت نياز به
خدمات موضوع مناقصه ،با ابالغ شروع بکار خريدار ،فروشنده تا زمان انع اد قرارداد مطابق با اسناد مناقصه مکلن به ارائه خدمات
خواهد بود.
تبصره :به پيشنهاد دهندگان اعالج ميگردد مسئوليت كليه عواقب ناشي از عدج رعايت مراتب فوق در خصوص ارائه پيشنهادشان
متوءه ايشان بوده و در اين خصوص نميتوانند هيچگونه ادعايي داشته باشند.
 -5-3در مواردي كه طبق اسناد مناقصه قيمت اقالج كار بايد از سوي مناقصهگر پيشنهاد شود ،قيمت هر يک از اقالج ءدوك (يا
فهرست) م ادير و قيمت ها ،بايد در م ابل آن نوشته شود .هرگاه قيمت ردين يا قلمي در م ابل آن نوشته نشده باشد ،فرض بر اين
خواهد بود كه قيمت آن ردين يا قلم ،در ساير اقالج ءدوك م ادير و قيمتها منظور گرديده است .همچنين چنانچه يکي از ءداوك
بدون درج نر پيشنهادي ارايه گردد ،فرض بر اين است كه قيمت تمامي اقالج و ردينهاي آن ءدوك در نر كل پيشنهادي ملحو
گرديده است.
 -6-3قيمتهاي پيشنهاد شامل قيمتهاي كامل كارهاي مشروحه از ءمله سود مناقصهگر ،ه ينههاي با سري ،ه ينه ارساك كا
به مناطق عملياتي  ،ساير عوارض قانوني ،بيمه تأمين اءتماعي ،م اياي قانوني كاركنان و ساير ه ينههاي مشابه (مربوط به داخل يا
خارج كشور) است مگر اين كه در اسناد مناقصه به روشني مستثني شده باشند.
 -7-3در صورت تناقض بين حاصلضرب م دار و واحد بهاي هر قلم با قيمت كل آن قلم ،قيمت كل آن قلم مبنا خواهد بود .همچنين
در صورت تناقض بين حاصل ءم قيمتهاي كل اقالج با مبلغ پيشنهاد ،مبلغ پيشنهاد مبنا خواهد بود.
 -8-3در صورت بروز تناقض ميان عدد و حروف در اعالج مبالغ ،معيار ،مبلغ حروفي خواهد بود.
 -9-3در صورت عدج امکان تحويل كا ي درخواستي مطابق مدت تعيين شده در متن قرارداد ،فروشنده بايد در پيشنهاد فني ارائه
شده ضميمه اسناد مناقصه ،برنامه تفصيلي زمانبندي خويش را ارائه نمايد.

 -10-3فروشنده موظن است در صورت وءود هرگونه مغايرت بين ن شهها و مشخصات فني ،قبل از ارائه پاكت پيشنهادي مراتب را
كتباً به خريدار اعالج و كسب تکلين نمايد.
-11-3در صورتي كه شركتي در پيشنهاد مالي خود هم فرمت استعالج بهاي زاگرس ءنوبي و هم فرمت مالي در سربرگ خود را ارائه
نموده و اين دو با هم داراي اختالف باشند ،مالم و معيار فرج استعالج بهاي زاگرس ءنوبي مي باشد.

ماده  -4افتتاح پاكت هاي حاوي پيشنهـادهـا
پاكتهاي حاوي پيشنهادهاي واصله از شركتهاي مت اضي رأس ساعت  .....روز  ...........مور  ....در محل كميسيون مناقصه شركت
بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي به نشاني ساختمان ستاد شيراز ،طب ه ششم ،واحد  604گشوده و قرائت خواهد شد.
 -1-4ابتدا پاكت «الن» باز و خوانده خواهد شد .در صورتي كه تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار ايراد نداشته باشد ،پاكت ب باز
خواهد شد (در صورت ايراد داشتن تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار به تشخيص كميسيون مناقصه ،به پيشنهاد مورد بحث ترتيب
اثر داده نخواهد شد).
تبصره  :1تضمين مذكور به صورت ضمانتنامه بانکي يا واري وءه ن د به حساب شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي به
شرح م رر در ماده  3دستورالعمل پيشنهاد دهندگان همراه با اسناد مناقصه در پاكت «الن» به اين شركت تسليم شده و به مدت
 90روز ( با قابليت تمديد سه ماهه) از تاريخ تسليم پيشنهاد نر معتبر باشد .چنانچه ضمانتنامه بانکي ارائه شده از سوي آن شركت
فاقد شرايو اشاره شده در اسناد مناقصه (بدون قيد و شرط ،پرفراژ شده ،داراي شماره منحصر به فرد سامانه پياجرساني الکترونيکي
_سپاج_ از بانک مرك ي ءمهوري اسالمي ايران و بناج شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي با ذكر شناسه ملي و كد اقتصادي
و شماره ثبت اين شركت ،خوانا و بدون خوخوردگي ،داراي تمبر باطل شد ،ذكر مشخصات دقيق بانک صادركننده و شركت
پيشنهاددهنده و قيد عنوان و شماره مناقصه) باشد ،شركت مناقصهگ ار از پذيرش ضمانتنامه و به تب آن گشايش پاكت مالي پاكات
فني و مالي معذور ميباشد.
تبصره  :2در صورت اصالح برآورد پيمان ،مناقصهگران مکلفند نسبت به اصالح مي ان تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار اقداج
نمايند .بديهي است فرصت كافي ءهت به روز نمودن اين تضمين به كليه مناقصهگران اعطاب خواهد شد.
 -2-4در صورتيکه مدارم موضوع بند قبل تکميل باشد ،پاكت «ج» (حاوي پيشنهاد قيمت و ساير اسناد و مدارم مناقصه) گشوده
ميشود .پ از ارزيابي شکلي شامل بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها ،غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت ،مناسبترين
قيمت بعنوان برنده اعالج خواهد شد و برنده دوج در صورتي اعالج ميشود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اوك كمتر از مبلغ
تضمين باشد .ضمناً پ از گشودن پاكتهاي قيمت ،چنانچه بررسي قيمتها و تج يه و كنترك مباني آن زج باشد ،كميسيون
شركت ميتواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارءاع نموده و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف مدت دو هفته نتيجه ارزيابي
را به كميسيون شركت اعالج ميكند.
«در مناقصات دو مرحلهاي :ءهت مشخص شدن نر پيشنهادي مناقصهگران ،ابتدا پاكت «الن» (حاوي تضمين شركت در فرآيند
ارءاع كار) باز و خوانده خواهد شد ،در صورتيکه تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار ايرادي نداشته باشد (چنانچه تضمين شركت
در فرآيند ارءاع كار به تشخيص كميسيون مناقصه طبق شرايو و ضوابو مربوطه تهيه نشده باشد به پيشنهاد مورد بحث ترتيب اثر
داده نخواهد شد) پاكت «ب» (حاوي پيشنهاد فني و ضمائم آن) باز خواهد شد .سپ كليه مدارم مربوط به پيشنهاد فني (پاكت
«ب») ءهت بررسي و ارزيابي به كميته فني بازرگاني ارءاع ميگردد .نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون مناقصه معين ميكند،
به ءلسه بعدي كميسيون ارءاع شده و بر اساس گ ارش كميته فني بازرگاني ،پاكتهاي قيمت پيشنهاددهندگاني كه پيشنهاد آنها

مورد قبوك خريدار قرار گرفته ،گشوده خواهد شد .زج به ذكر است زمان تشکيل ءلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت در ءلسه
هاي
پاكت
گشايش
«ب» اعالج خواهد شد ،اين مدت ف و يک بار تا س ن مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است.
 -3-4حد نصاب مناقصهگران زج ءهت برگ اري ءلسه گشايش پاكتهاي مالي ،وصوك دو ف ره پيشنهاد مالي از مناقصهگران
ميباشد .در صورتي كه مناقصه به دليل كم بودن نصاب شركت كنندگان تجديد شده باشد ،نصاب مندرج در اين بند در مناقصه
مجدد مالم نخواهد بود.
 -4-4به پيشنهادهاي ناقص ،مبهم ،مشروط و خارج از حدود اعتداك ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -5-4شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي به هيچوءه م يد به قبوك پيشنهاد خاصي نبوده و ني تعهدي مبني بر امضاي
پيمان با ارائهكننده كمترين نر پيشنهادي ني ندارد.
 -6-4چنانچه شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي به تباني و مواضعه بين پيشنهاددهندگان وقوف حاصل نمايد ،پيشنهادها
را مردود تشخيص داده و پيشنهاد دهندگان متخلن را براي مدتي كه ممکن است دائمي باشد ،از فهرست شركتها پيمانکاران واءد
صالحيت براي دعوت در مناقصه حذف خواهد نمود و مراتب به مراء ذيربو اعالج خواهد شد.
 -7-4هيچيک از پيشنهادها ،قبوك شده تل ي نخواهد شد مگر آنکه نامه كتبي درباره چنين قبولي بوسيله شركت بهرهبرداري نفت و
گاز زاگرس ءنوبي براي پيشنهاددهنده فرستاده شده باشد.
 -8-4شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ،به من له قبوك كليه اختيارات و تکالين دستگاه برگ اركننده مناقصه ميباشد.

ماده  -5نحوه استرداد تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
 -1-5پ از افتتاح پاكتهاي حاوي پيشنهادها و تعيين نفرات اوك و دوج مناقصه ،تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار ساير
مناقصهگران مسترد خواهد شد.
 -2-5ضمانتنامه برنده مناقصه پ از ارائه تضمين انجاج تعهدات مطابق آئيننامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويبنامه
هيأت وزيران به شماره  123402ت مور ( 1394 09 22كه مبلغ آن معادك ( )%10ده درصد مبلغ پيشنهادي ميباشد) و انع اد
قرارداد ،مسترد خواهد شد .عدج مراءعه و همچنين عدج تسليم اين ضمانتنامه در مهلتي كه خريدار ءهت انع اد قرارداد كتباً به
برنده اعالج خواهد نمود ،به من له استنکاف از انع اد قرارداد بوده كه در اين صورت وءه تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار وي به
نف شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي ضبو و برنده مناقصه حق هيچگونه اعتراض و ادعايي نخواهد داشت.
 -3-5استرداد وءه ن د واري ي بابت تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار به حساب خريدار ،صرفاً از طريق واري وءه مذكور به حساب
بانکي اعالج شده در انتهاي ضميمه برگ پيشنهاد نر از سوي فروشندگان صورت ميپذيرد.

ماده  -6دعوت از برنده مناقصه جهت انعقاد قـرارداد
حداقل مدت اعتبار نر پيشنهادي مناقصه گران  30روز مي باشد .شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي ظرف مدت  90روز
از تاريخ تسليم پيشنهادها ،نظر خود را كتباً نسبت به ع د قرارداد به برنده مناقصه اعالج خواهد نمود و هيچ يک از پيشنهادهاي
واصله تا زمان اعالج كتبي بوسيله شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي قبوك شده تل ي نخواهد شد .پ از ابالغ برنده به

فروشنده و ارائه ضمانتنامه انجاج تعهدات ،اسناد مناقصه حاضر تا زمان ع د قرارداد به من له اسناد قرارداد بين طرفين زج ا ءرا
خواهد بود
 -1-6برنده مناقصه مکلن است در مدتي معين كه شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي به وي ابالغ خواهد نمود ظرف مدت
 7روز كاري با سپردن تضمين انجاج تعهدات (بصورت وءه ن د يا ضمانتنامه بانکي معتبر مورد قبوك خريدار) كه معادك ده درصد مبلغ
پيشنهادي ميباشد ،مبادرت به امضاي قرارداد نمايد .اين مدت به تشخيص خريدار قابل تمديد خواهد بود .ضمناً محل امضاب قرارداد
ساختمان ستاد شيراز ميباشد.
 -2-6چنانچه شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي به هر علت از اءراي طرح و ع د قرارداد با فروشنده برنده مناقصه
منصرف گردد ،تضمين برنده مناقصه مسترد و برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي ءبران خسارتي را از اين بابت نخواهد داشت.
 -3-6در صورتيکه برنده مناقصه در مهلتي كه شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي ءهت تهيه تضمين انجاج تعهدات و يا
امضاي قرارداد معين خواهد نمود ،حاضر به تهيه و ارائه تضمين م بور و امضاي قرارداد نشود ،خريدار ضمن ضبو تضمين شركت در
فرآيند ارءاع كار برنده نفر اوك و انعکاس موضوع به مراء ذيربو ،از نفر دوج ءهت انع اد قرارداد دعوت بعمل خواهد آورد.
در صورتيکه نفر دوج ني در مهلتي كه شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي تعيين خواهد كرد ،تضمين انجاج تعهدات خود
را تهيه و تسليم ننمايد و حاضر به انع اد قرارداد نشود ،تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار او به نف شركت بهرهبرداري نفت و گاز
زاگرس ءنوبي ضبو خواهد شد و عالوه بر ضبو تضمين شركت در فرآيند ارءاع كار ،شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي
ميتواند اسامي شركتهاي فوقالذكر را موقتاً و يا بصورت دائم از فهرست فروشندگان واءد صالحيت حذف نمايد .تشخيص شركت
بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي در مورد ضبو تضمينهاي شركت در فرآيند ارءاع كار و يا حذف از فهرست فروشندگان واءد
صالحيت قطعي است.
 -4-6چنانچه در هر يک از مراحل فرآيند برگ اري مناقصه ،ظرفيت ريالي يا كاري هر يک از مناقصهگران  -با لحا كليه پيمانهاي
ايشان (اعم از ثبت شده در سامانه مديريت برنامهري ي ،خوداظهاري و يا پيمانهاي منع ده با مناقصهگ ار شركتهاي زيرمجموعه
آن) تکميل شده باشد ،مناقصهگ ار مجاز است مناقصهگر را از فرآيند مناقصه كنار گذارد.
 -5-6مناقصهگران متعهدند در صورت تغيير مشخصات و اطالعات ح ي ي و ح وقي خود با خص آدرس و شمارههاي تماس ثبت
شده در سامانه تداركات الکترونيکي دولت (ستاد) و بانک اطالعات مناب شركت بهرهبرداري نفت و گاز زاگرس ءنوبي ،در اسرع وقت
نسبت به اصالح و بهروزرساني اطالعات خود اقداج و موارد مذكور را بطور رسمي به اداره تداركات كا اعالج نمايند .بديهي است
عواقب ناشي از عدج اعالج مراتب مذكور متوءه و بعهده مناقصهگران بوده و در اين خصوص نميتوانند هيچگونه ادعايي داشته باشند.
 -6-6عطن به قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي داخلي كشور و ت ويت آنها در امر صادرات"
مصوب مجل شوراي اسالمي و به منظور حداكثر استفاده از توان پژوهشي ،طراحي ،فني و مهندسي ،توليدي ،صنعتي ،خدماتي و
اءرايي كشور در تماج مواردي كه امکان تهيه محصوك داخلي وءود دارد فروشندگان بايد در خريد كليه كا هاي ء ئي و عمده،
محصو ت ايراني را در اولويت كامل قرار داده و از خريد كا هاي خارءي حتي از بازارهاي داخلي كشور اءتناب نمايند .در مواردي
كه كا ي مورد نياز داراي مشابه داخلي نميباشد بايد پ از اخذ تأييديه خريدار ،خريد از توليدكنندگاني كه در فهرست تأييد شده
صنعت نفت بوده و مورد تأييد خريدار ميباشند ،صورت گيرد.
ساير اطالعات و شرايو در اسناد و مدارم مناقصه پيوست و درج گرديده است.

