
 

 

 های پزشکی مجتمع پتروشیمی زاگرس فوریت  ه و اداره مرکزاراهبری درمانگ   عمومی دعوت به مناقصه موضوع : 

 ZPC 1400م/015 شماره   به
 

 و احترام؛  باسالم

زاگرس )کارفرما( در نظر دارد عمليات موضوع فوووا اکوورکر را   ی شرکت پتروشيم رساند، به اطالع می 

محتوورم  به پيمانکار واجد صالحيت واگوورار نمایوود؛ کوورا بدینوسوويله از    شوورکت   عمومی  از طریق مناقصه 

مناقصه فوا که طبق شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه برگزار خواهوود    ید تا در ی دعوت بعمل م 

 خود را با توجه به مراتب ذیل اعالم نماید:  ی شنهاد پي   شرکت نموده و قيمت  ، شد 

  موضوع مناقصه: -1

 و مجموعه اقووامتیتوکيدی مجتمع  یپزشک ی هاتیمرکز فوراداره  راهبری درمانگاه وعبارت است از 

بوور ، هیعسلومنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در  زاگرس یميپتروش کارکنا  شرکت رفاهی و

 شرح و محدوده کار )بخش پنجم اسناد مناقصه( اساس

 شرح مختصری از کار:  -2

بووه  یو درمووان یاورژانووو و خوودمات بهداشووت یبانيپشووت ،یاورژانس ،یکينيکل  ،یخدمات پزشک هيارائه کل 

از پتروشوويمی زاگوورس  کارکنا  شوورکتو مجموعه اقامتی رفاهی اشخاص در مجتمع  ریکارکنا  و سا

متخصص و ماهر مورد  یو کادر درمان یانانس ی رويالزم و ن یداروها و اقالم مصرف هيکل  نيتأم قیطر

مطووابق شوورح و پرسوونل  نیوو و پشتيبانی مورد نياز ا یخدمات رفاه نيپزشک، پرستار و تأم :شامل ازين

 .مناقصهمحدوده کار و سایر اسناد 

پتروشيمی زاگوورس رفاهی کارکنا  شرکت و توکيدی و مجموعه اقامتی مجتمع  محل اجرای کار: -3

  عسلویه منطقه واقع در

 متواکی از تاریخ شروع به کار  روز 365مدت اجرای کار:  -4

 شرکت پتروشيمی زاگرس : دستگاه مناقصه گزار  و کارفرما -5

 یا نمایندگا  معرفی شده از طرف کارفرما.شرکت پتروشيمی زاگرس  :نظارت بر اجرا -6

 یک ميليارد و پانصد)  1,500,000,000معادل عبارت است از مبلغی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  -7

تسووليم  «اکوو »رفرما در پاکت به نفع کامعتبر بایست بصورت ضمانتنامه بانکی می ميليو ( ریال که

وار تضمين فوووا بایوود حووداقل س و مدت اعتب گردد.    تسووليم   خوورین مهلووووت  ه موواه پووو از توواریخ ووو

  تمدید باشد.   قابل بوده و برای سه ماه دیگر نيز این دعوتنامه(   8)مندرج در ماده پيشنهادات 

 



 

ضوومانتنامه موورکور بعهووده پيشوونهاددهندگا   های مربوط به اخر و تمدیوود بدیهی است کليه هزینه 

توانند بجای ضمانتنامه بانکی، معادل مبلغ مرکور، وجه نقد همچنين پيشنهاددهندگا  می باشد. می 

پيشوونهادهای فاقوود  واریز و اصل رسيد بانکی    را تسليم نمایند. 8به حساب جاری مندرج در بند 

 رد خواهند شد. ضمانتنامه شرکت در مناقصه، قابل قبول نبوده و

 :برنامه زمانبندی انجام مناقصه -8

 توضیحات  تاریخ  شرح  ردیف 

 1400/ 09/ 22 شروع فروش اسناد مناقصه   1

سيراف، خيابا  ماکيات، بلوار  / محل:    16  -8ساعت :  

  ی ، امور حقوق زاگرس، مجموعه اقامتی پتروشيمی زاگرس 

   ها ما  ي و پ 

 - 1400/ 09/ 28 تمایل به شرکت در مناقصه خاتمه فروش اسناد یا اعالم عدم   2

3 
بازدید از محل، برگزاری جلسه، شفاف سازی و تنظيم 

 صورت جلسه توجيهی قبل از ارائه پيشنهاد قيمت
30 /09 /1400 

)حداکثر دو    االختيار    شرکت  تام   / نمایندگا     نماینده 

ی / مراجعه به واحد  نامه معتبر کتب   ی معرف با ارائه    نفر( 

HSE   /صبح    10  ساعت رأس    مجتمع پتروشيمی زاگرس 

 ( سيراف ها ) / تحویل به دفتر امور حقوقی و پيما  16تا ساعت   1400/ 10/ 07  خرین مهلت تسليم پيشنهادات و ارسال مدارک  4

 * نکته مهم :  

بهداشاات و   وزارتهااای پزشااکی هااادره از ارائه مجوز راهبری درمانگاه و اداره مرکز فوریت

( به منظااور دریافاات اسااناد و شاارکت در  1400درمان و آموزش پزشکی )واجد اعتبار برای سال 

 باشد.مناقصه الزامی می

وبووه حوووساب  است که بایوود ریال میلیون ( دو)  2,000,000 اد مناقصهوقيمت اسن −  اری شوومارهجووو

به نام شرکت پتروشوويمی زاگوورس واریووز شووده و  یبانک تجوارت شعبوه نخل تق 26935-80105

  .د    به فروشنده اسناد تحویل شودرسي

اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده دارای معرفی نامه کتبووی معتبوور بووا مهوور و امضووای مجوواز  −

د را به هنگووام ، کرا ضروری است نماینده، مهر شرکت و کارت شناسایی ملی خوتحویل خواهد شد

 دریافت اسناد مناقصه ارائه نماید.

شایسووته، کووافی و مناسووب، نيووروی انسووانی باید دارای امکانووات  پيمانکار نیروی انسانی، امکانات: -9

مطابق مشخصات و در مدت زما   جهت اجرای کارکافی توانایی، به تعداد و  صاحب دانش، تجربه

 باشد. قراردادتعيين شده طبق 

 



 

ماکيووات باشد. می پيمانکاربعهوده  ،هرگونه کسور قانونی که به قرارداد تعلق گيردکسور قانونی:  -10

 بر ارزش افزوده، وفق قوانين جاری مناطق ویژه اقتصادی خواهد بود.

   تسهیالت: -11

 در اختيار پيمانکار قرار خواهد داد:  تأمين و بدو  احتساب هزینه کارفرما امکانات و تسهيالت ذیل را  

 ساختما  درمانگاه در مجتمع توکيدی و مجموعه اقامتی رفاهی کارکنا  −

  تجهيزات و کوازم پزشکی درمانگاه −

  مبوالنو  −

و پرستار  پزشک  های پزشکی  فوریت پزشک و پرستار شاغل در مرکز    ، محل اسکا  و ایاب و ذهاب غرا  −

 کارفرما  و امکانات موجود    با مقررات مطابق  در سطح منطقه  ،  های پزشکی شاغل در مرکز فوریت 

  باشد.های مربوط به سوخت خودرو به عهده و هزینه کارفرما میهزینه −

امکانووات و تسووهيالت بجز  نچه که صراحتاً تأمين    بعهده کارفرما قرار گرفته است، تأمين کليووه 

 پيمانکوواربعهووده  مورد نياز دیگر جهت اجرای کار، با رعایت کليه مقررات و موازین مربوط به   ،

  .بوده و کارفرما در این ارتباط هيچگونه تعهدی ندارد

 دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هریک از پيشنهادات مختار است.  -12

 نکته حائز اهمیت:  

و همچنين ميزا  باالی سرایت و سرعت شيوع این بيماری،   19با توجه به شيوع گسترده بيماری کوید 

شرکت پتروشيمی زاگرس )مناقصه گزار( به منظور پایش و کنترل وضعيت مهمانانی که قصد ورود به  

  3مجتمع صنعتی را دارند، مقررات ویژه ای تدوین و به مرحله اجرا گراشته است. کرا در اجرای ردی  

بازدید از محل و شرکت در جلسه   به منظور این دعوتنامه، نماینده    شرکت  8جدول مندرج در بند 

   PCRو یا نتيجه منفی تست  19تأیيدیه تزریق دوز دوم واکسن کوید ، ضروری است توجيهی 

 ارائه نماید.ساعت قبل از حضور در مجموعه( را    24حداکثر به فاصله  ) 

 


