موضوع  :دعوت به مناقصه عمومی ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و حمل و نقل سبک مجتمع پتروشیمی زاگرس
به شماره 001مZPC 1401/

باسالم و احترام؛
به اطالع میرساند شرکت پتروشيمی زاگرس (کارفرما) در نظر دارد عمليات موضوع فوق الذکر را از
طریق مناقصه عمومی به پيمانکار واجد صالحيت واگذار نماید؛ لذا بدینوسيله از آن شرکت محترم دعوت
بعمل میآید تا درمناقصه فوق که طبق شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه برگزار خواهد شد
شرکت نموده و قيمت پيشنهادی خود را با توجه به مراتب ذیل اعالم نماید:
 -1موضوع مناقصه:
عبارت است از ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان و حمل و نقل سبک مجتمع پتروشيمی زاگرس
مطابق شرح و محدوده کار (بخش پنجم اسناد مناقصه)
 -2شرح مختصری از کار:
عبارت است از تهيه و تأمين خودروهای جدول زیر:
ردیف

نوع خودرو

تعداد دستگاه

حداقل مدل

1

اتوبوس اسکانيا

12

1395

حداکثر کارکرد
 80,000کيلومتر به ازای
هر سال کارکرد

توضیحات
صندلی مدل استهبان

2

وانت دو کابين ریچ

6

1399

 10,000کيلومتر

بدون راننده

3

پژو پارس

2

1399

 10,000کيلومتر

بدون راننده

4

پژو پارس

2

1399

 10,000کيلومتر

با راننده

و ارائه خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت پتروشيمی زاگرس از محل مجتمع به محلهای
مشروحه زیر و بالعکس:
 −شهرجم و شهرک پردیس
 −کمپهای اسکان پرسنل کارفرما (مهمانسراهای :سيراف و بيدخون و )...
 −شهرستانهای کنگان ،عسلویه ،نخل تقی ،بيدخون ،پارسيان ،چاه مبارک ،پرک ،دیر ،بندر سيراف،
فرودگاه و مناطق حومه شهرستان عسلویه میباشد.
 −و یا هر محل دیگری که در محدوده منطقه تا شعاع  120کيلومتری مجتمع توسط کارفرما
تعيين و اعالم گردد.
 -3محل اجرای کار :مجتمع پتـروشيمی زاگـرس واقع در استان بوشهر ،بنـدر عسلویه ،منطقه ویژه
اقتصادی پارس جنوبی و محلهای مذکور در بند  2میباشد.

 -4مدت اجرای کار 365 :روز متوالی از تاریخ شروع به کار
 -5کارفرما و دستگاه مناقصه گزار :شرکت پتروشيمی زاگرس
 -6نظارت بر اجرا :شرکت پتروشيمی زاگرس یا نمایندگان معرفی شده از طرف کارفرما.
 -7مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :عبارت است از مبلغی معادل ( 900,000,000نهصد ميليون) ریال
که میبایست بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع کارفرما در پاکت «الف» تسليم گردد .مدت
اعتبـار تضمين فوق باید حداقل ســه ماه پس از تاریخ آخرین مهلــت تسليم پيشنهادات (مندرج در
ماده  8این دعوتنامه ) بوده و برای سه ماه دیگر نيز قابل تمدید باشد.
بدیهی است کليه هزینههای مربوط به اخذ و تمدید ضمانتنامه مذکور بعهده پيشنهاددهندگان
میباشد .همچنين پيشنهاددهندگان میتوانند بجای ضمانتنامه بانکی ،معادل مبلغ مذکور ،وجه نقد
به حساب جاری مندرج در بند  8واریز و اصل رسيد بانکی آن را تسليم نمایند .پيشنهادهای فاقد
ضمانتنامه شرکت در مناقصه ،قابل قبول نبوده و رد خواهند شد.
 -8برنامه زمانبندی انجام مناقصه:
ردیف

شرح

تاریخ

توضیحات
ساعت  / 16 -8 :محل  :سيراف ،خيابان ماليات ،بلوار
زاگرس ،مجموعه اقامتی پتروشيمی زاگرس  ،امور

1

شروع فروش اسناد مناقصه

1401/01/15

2

خاتمه فروش اسناد یا اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه

1401/01/21

حقوقی و پيمانها
با ارائه معرفی نامه کتبی ،با همراه داشتن مهر شرکت
و کارت شناسایی ملی

3

4

بازدید از محل ،برگزاری جلسه ،شفاف سازی و تنظيم
صورت جلسه توجيهی قبل از ارائه پيشنهاد قيمت
آخرین مهلت تسليم پيشنهادات و ارسال مدارک

در صورت نياز  -نماینده تام االختيار آن شرکت (یک نفر)

1401/01/22

با ارائه معرفی نامه معتبر کتبی – واحد خدمات – مجتمع
پتروشيمی زاگرس (عسلویه) رأس ساعت  10صبح

1401/01/28

تا ساعت  /16تحویل به دفتر امور حقوقی و پيمانها
(سيراف)

 −قيمت اسنـاد مناقصه ( 2,000,000دو میلیون) ریال است که باید به حـساب جــاری شماره
 26935-80105بانک تجـارت شعبـه نخل تقی به نام شرکت پتروشيمی زاگرس واریز شده و
رسيد آن به فروشنده اسناد تحویل شود.
 −اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده دارای معرفی نامه کتبی معتبر با مهر و امضای مجاز
تحویل خواهد شد ،لذا ضروری است نماینده ،مهر شرکت و کارت شناسایی ملی خود را به هنگام
دریافت اسناد مناقصه ارائه نماید.

 −کليه شرکت کنندگان در مناقصه میبایست دارای اعتبار نامه تأیيدیه صالحيت استانی بوده و
روگرفت مصدق آن را در زمان تسليم پيشنهاد قيمت ،به دستگاه مناقصه گزار ارائه نمایند .در
صورت عدم ارائه مدارک فوق ،پيشنهاد قيمت شرکت کننده در مناقصه ،مردود اعالم و عيناً
مسترد میگردد.
 -9نیروی انسانی ،امکانات پيمانکار باید دارای امکانات کافی و مناسب ،نيروی انسانی مجرب،
خودروهای مناسب و کافی جهت اجرای کار مطابق مشخصات و در مدت زمان تعيين شده طبق
قرارداد باشد.
 -10کسور قانونی :هرگونه کسور قانونی که به قرارداد تعلق گيرد ،بعهـده پيمانکار میباشد .ماليات
بر ارزش افزوده ،وفق بر اساس طرح های غيرعمرانی و قوانين جاری مناطق ویژه اقتصادی
خواهد بود.
 -11تسهیالت:
تأمين کليه امکانات و تسهيالت مورد نياز جهت اجرای کار از جمله :تأمين محل سکونت ،غذا ،آب
آشاميدنی و ایاب و ذهاب کارکنان پيمانکار در داخل مجتمع و منطقه و به هر مسافت و در خارج
از منطقه به هر نقطه از کشور ،با رعایت کليه مقررات و موازین مربوط به آن ،بعهده پيمانکار
بوده و کارفرما در این ارتباط هيچگونه تعهدی ندارد.
کارفرما فقط یک وعده غذای ناهار در محل مجتمع را برای رانندگان خودروها و یک نفر نماینده
پيمانکار ،بدون احتساب هزینه تأمين مینماید.
در صورت درخواست پيمانکار ،وجود امکانات کافی و صالحدید واگذاری هر یک از موارد فوق از
سوی کارفرما ،هزینه های آن طبق عرف کارفرما ،احتساب هزینه شده و از مطالبات پيمانکار کسر
خواهد شد.
 -12دستگاه مناقصه گزار در رَد یا قبول هریک از پيشنهادات مختار است.

نکته حائز اهمیت:

با توجه به شيوع گسترده بيماری کوید  19-در جهان و از جمله کشور و همچنين ميزان بــاالی ســرایت
و سرعت شيوع این بيماری ،شرکت پتروشيمی زاگــرس (مناقصــه گــزار) بــه منظــور پــایش و کنتــرل
وضعيت مهمانانی که قصد ورود به مجتمع صنعتی را دارند ،مقررات ویژهای تدوین و بــه مرحلــه اجــرا
گذاشته است .لذا در اجرای ردیف  3جدول مندرج در بند  8این دعوتنامه ،چنانچه نماینده آن شــرکت
قصد بازدید از محل و تجهيز موضوع قــرارداد و شــرکت در جلســه تــوجيهی را دارد ،ضــروری اســت
ش يوع
حداقل  48ساعت قبل ،چک ليست خوداظهاری سالمت مهمانان و بازدـی د کننــدگان در شــرایط ـ
ویروس کرونا ضميمه را تکميل و به همراه معرفی نامــه کتـب ی بــه فــاکس شــماره 077 – 37323209
ارسال و قبل از هرگونه اقدام در خصوص تهيه بليط اـی اب و ذهــاب بــه منطقــه ،آزمــایش هــای تائـي د
سالمت مورد نظر واحد  HSEرا باید قبل از اعزام انجام داده و نتيجه را برای کارفرما ارســال نماـی د از
وضعيت تأیيد یا عدم تأیيد حضور کارشناس اطالع حاصل نماید.

(( چک لیست خوداظهاری سالمت مهمانان و بازدیدکنندگان در شرایط شیوع ویروس کرونا))

شماره پرسنلی:
مدرک تحصیلی:
نام واحد/شخص میزبان:

نام و نام خانوادگی:
سمت:
علت حضور در شرکت:
ردیف

شرکت  /واحد:
شهر محل اقامت:
مدت زمان حضور:
بلی

ضمیمه  :1-7بررسی مواجهه

1

آیا در بین بستگان درجه  1شما ،کسی به بیماری کرونا مبتال شده است؟ در
صورت مثبت بودن پاسخ ،توضیح دهید.

2

آیا در بین همسایگان دیوار به دیوار شما یا همسایگان هم آپارتمانی شما ،کسی به
بیماری کرونا مبتال شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،توضیح دهید.

3

آیا در بین دوستان و سایر آشنایان و دیگر افرادی که با آنها در ارتباط بوده اید ،کسی
به بیماری کرونا مبتال شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،توضیح دهید.

4

آیا در بین بستگان درجه  1و 2و همسایگان دیوار به دیوار یا هم آپارتمانی شما و
سایر افرادی که با آنها در ارتباط بوده اید ،کسی پرستار یا پزشک و یا کادر
خدماتی و حراستی بیمارستان است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،توضیح دهید.

5

در صورتیکه توضیحی دیگری دارید که به ما در بررسی وضعیت سالمتی شما
کمک می کند ،عنوان نمایید.

خیر

توضیحات

ضمیمه  :2-7بررسی عالیم بیماری (پروتکل پزشکی)
عالئم یا نشانه

کد
A1

سابقه تماس رودرو با فرد کرونا مثبت در طی  2هفته قبل از شروع عالیم ()+2

A2

تب دهانی بیش از  37/8درجه (یا معادل آن) یا احساس لرز ()+3

A3

گلودرد یا احساس شدید خشکی گلو ()+2

A4

سرفه خشک ()+2

A5

درد منتشر عضالنی ()+2

A6

آبریزش بینی واضح یا عطسه های مکرر ()-2

A7

سردرد ()+1

A8

تهوع و استفراغ ()+1

A9

اسهال ()+1

A10

درد یا احساس سنگینی در قفسه سینه ()+2

A11

تنگی نفس یا دیسترس تنفسی ()+2

A12

پالس اکسی متری کمتر از )+2( %93

بلی

خیر

توضیحات

ضمیمه  :3-7بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در شهرستان های کشور بر اساس آمار وزارت بهداشت
نام استان /شهرستان
نتیجه بررسی واحد : HSE

قرمز

زرد

سفید

