
  

  
  يبسمه تعال

  

  

  د برق نكايت توليريشركت مد

  

  

  ٢١/١٤٠١شماره  عمومي اسناد مناقصهشرايط و 

  پروژه : 

  و سيكل تركيبي واحد هاي بخارمورد نياز اسيد سولفوريك تن  ١٥٠٠خريد

  

  نكا يميد سليروگاه شهين

  

  ريمناقصه و مقاد يط ، فرم هايشرا



  يبسمه تعال

  ٢١/١٤٠١شماره  عموميمناقصه شرايط 

  

 ار : شركت مديريت توليد برق نكا .زنام مناقصه گ - ١

 نيروگاه شهيد سليمي نكا - ١٦٥صندوق پستي  -ار : نكا زآدرس مناقصه گ - ٢

نيروگاه و سيكل تركيبي بخار  هايواحد مورد نياز %٩٨ اسيد سولفوريكتن  ١٥٠٠خريد موضوع مناقصه :  - ٣

 وست .يپ يط خصوصيطبق شرا شهيد سليمي نكا

  مبادله قرارداداز زمان  يكسال : حويل كاالزمان تمدت  - ٤

ريال است كه بايستي به  ١,٥٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ه معادلسپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقص - ٥

 ار تسليم گردد .زگدستگاه مناقصهبا اسناد مناقصه در پاكت الف به ذيل همراههاي مشروحهاز صورتيكي

اين شركت نزد بانك ملي ايران شـعبه  ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨سيبا ه حساب رسيد بانكي واريز وجه مزبور ب - ١-٥

 نيروگاه شهيد سليمي نكا .

برابـر بـا فـرم  ١٠١٠١٣٣٦٧٨٧شركت مديريت توليد برق نكا با شناسـه ملـي ضمانتنامه بانكي به نفع  - ٢-٥

  .ماه اعتبار باشد ٣كه مي بايست داراي پيوست 

 مي باشد. خريدارحمل بعهده  - ٦

 

 مهلت تسليم اسناد توسط پيشنهاد دهنده :طرز تكميل و  -٧

پيشنهاد دهنده پس از مطالعه اسناد مناقصه ، در صورت تمايل به شركت در مناقصه عالوه بر تكميل و مهر و 

  تهيه نمايد.  ٩امضاي كليه صفحات اسناد مناقصه ، الزم است نسخ مورد نياز را طبق بند شماره 

خوردگي ، پاك شدگي و يا تغيير در عبارات يا ارقام باشد و با مهر لمپيشنهادات بايستي بدون هرگونه ق-٧-١

  و امضاء پيشنهاد دهنده تائيد شده باشد .

اختالف بين مبالغ تعيين شده به حروف و مبالغ تعيين شده به ارقام، مبالغ تعيين شده  در صورت مشاهده - ٧-٢

  به حروف معتبر خواهد بود.

الي درخواستي قيمت كل داده شود، دستگاه مناقصه گزار حق خواهد داشت هرگاه براي رديفي از كا -٧-٣

  بهاي واحد را از روي قيمت كل پيشنهادي محاسبه و مأخذ قرار دهد.

   )١ (  

  



پيشنهادها بايد فاقد قلم خوردگي و يا تراشيدگي يا پاك شدگي باشد. توضيح درباره هرگونه قلم  - ٧-٤

مضاي پيشنهاد دهنده آورده شود در غير اينصورت پيشنهاد، ناقص و مردود خوردگي، بايستي همراه با مهر و ا

  تلقي خواهد شد.

پيشنهادها بايد طبق فرم پيشنهاد و ساير اسناد مناقصه بدون هيچگونه تغييري تهيه شود و بايد مقدم به  - ٧-٥

  كليه توضيحات و اسناد الزم باشند.

به امضاي مجاز  شركت يا مؤسسه پيشنهاد دهنده رسيده و كليه صفحات و اوراق اسناد مناقصه بايد  - ٧-٦

  ممهور به مهر شركت گردد.

مدارك و اطالعات مربوط به مناقصه را مطالعه نمايند و چنانچه ابهام يا  ˝پيشنهاد دهندگان بايستي دقيقا - ٧-٧

ابهام نمايند. توضيحات با دستگاه مناقصه گزار مكاتبه و قبل از تسليم پيشنهاد، رفع  ˝سوالي وجود دارد كتبا

شفاهي كه توسط نمايندگان يا كاركنان دستگاه مناقصه گزار داده شود معتبر نخواهد بود. بدين منظور آمادگي 

  برگزاري جلسات فني در محل اجراي پروژه با هماهنگي قبلي وجود دارد.

ها قيمت واحد و كل رديف بايست كليه رديف هاي فرم پيشنهاد قيمت را تكميل ودهندگان مي پيشنهاد - ٧-٨

  را در ستونهاي مربوطه درج نمايند. 

  پيشنهاددهنده موظف است  فرم پيشنهاد قيمت را بطور كامل تكميل نمايد.  -٧-٩

شرايط و اطالعات مناقصه،  ٨مناقصه گران بايستي شرايط و اطالعات مناقصه را مطالعه و مطابق ماده  -٧-١٠

هر و امضاء ديجيتال كليه اسناد در سامانه تداركات الكترونيكي دولت پيشنهاد الكترونيكي را پس از م

)www.setadiran.irتهيه و تدوين و بارگذاري نمايند.  ) در سه بخش جداگانه  

(پاكت الف) به امور  مناقصهتذكر: الزم است فقط نسخه فيزيكي ضمانتنامه شركت در 

شركت  مديريت توليد برق نكا تا قبل از پايان مهلت ارسال پيشنهادات ارسال  تداركات

  گردد. 
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  زمان تسليم و نحوه تهيه پيشنهادها -٨

سامانه تداركات "كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به  

) امكانپذير خواهد بود. نسخه الكترونيكي پيشنهادات مربوطه www.setsdiran.ir(الكترونيكي دولت 

 "سامانه تداركات الكترونيكي دولت"در  ٢٦/٠٧/١٤٠١مورخ  سه شنبهروز  ١٦حداكثر تا ساعتبايستي 

موعد مذكور به آدرس : بارگذاري گردد.  فقط نسخه فيزيكي پاكت الف (ضمانتنامه شركت در مناقصه) در 

نيروگاه شهيد سليمي نكا اداره تداركات تحويل و رسيد دريافت گردد.  –جاده زاغمرز  ٢٥كيلومتر  –نكا 

در سالن جلسات شركت  مديريت  ٢٧/٠٧/١٤٠١مورخ  چهارشنبهروز  صبح ٩پيشنهادات رسيده راس ساعت 

 توليد برق نكا افتتاح مي گردد.

 تنامه شركت در مناقصه :الف ) پاكت مربوط به ضمان

پاكت (الف) حاوي ضمانتنامه بانكي،رسيد واريز وجه و يا چك بانكي بـه شـرح تعيـين شـده در دعوتنامـه 

ماه قابل تمديـد باشـد .  ٣ماه داراي اعتبار بوده و بعداز آن نيز به مدت  ٣مناقصه خواهد بود كه بايد حداقل 

هاي تـأمين ياز به تجديد ضـمانتنامه باشـد بـراي جبـران هزينـهچنانچه مدت اعتبار پيشنهادها پايان يابد و ن

  ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد .

  ب ) پاكت مربوط به اسناد مناقصه و مدارك و اطالعات :
بايد در سامانه تداركات الكترونيكي دولـت بارگـذاري فقط به صورت الكترونيكي اسناد مربوط به پاكت (ب) كه 

  اسناد زير خواهد بود گردد، حاوي

  باشد :اسناد مناقصه به شرح زير مي -٨-١

  الف) دعوتنامه مناقصه 

  طالعات و شرايط مربوط به مناقصه ب ) ا

  پ ) نمونه قرارداد مصوب خريدار 

  پرداخت جام تعهدات و پيشهاي ضمانتامه شركت در مناقصه ، حُسن ان) فرم ت

  ها ) ( پيوست مات موضوع قرارداد) جزئيات و شرح خد ث

اصل وكالتنامه محضري مبني بر اينكه امضاء كنندگان پيشنهاد از سوي صاحبان امضاء كننـدگان مناقصـه  س)

  گر مجاز به اين كار بوده اند.(درصورتيكه صاحبان امضاء مجاز ، اسناد مناقصه را امضاء ننموده باشند)

دارندگان امضاء مجـاز و تعهـد يرات شركت و اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مربوط به تغيتصوير )  ص

  آور 

   )٣ (  



  

  ١٤٠٠ض) ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده و يا اظهار نامه مالياتي منتهي به پايان سال

  ط) ارائه كپي مصدق كد اقتصادي و گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي

  مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد.  %١٠ظ) توانائي ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات معادل 

سال گذشـته  ٥ميليارد ريال در  ٣ر) دارا بودن حداقل يك مورد مستندات فروش اسيد سولفوريك  به ارزش 

  و يك مورد رضايتنامه حُسن انجام كار از كارفرمايان قبلي

در راه بادعوتنامـه شـركتهمكه از سوي مناقصه گزار نسخه از اسنادمناقصه يكامضاء و ممهور نمودن -٨-٢

  شد.تسليم پيشنهاددهنده خواهدمناقصه

  ج ) پاكت مربوط به پيشنهاد مالي :
بايد در سامانه تداركات الكترونيكي دولـت بارگـذاري  فقط به صورت الكترونيكياسناد مربوط به پاكت (ج) كه 

  گردد، حاوي اسناد زير خواهد بود.
و قيمت پيشنهادي بايد براي طول مدت قـرارداد بصـورت قطعـي  باشدپاكت (ج) محتوي پيشنهاد قيمت مي

ماه  ٣پيشنهادي بايد هم با قيد حروف و هم عدد ، به ريال و تواماً نوشته شود و براي مدت باشد . ضمناً قيمت

  اعتبار داشته باشد .

مبـداء تذكر مهم: در ارزيابي مالي و شناسايي پيشنهاد برتر ،هزينه حمـل كـل موضـوع قـرارداد از 
معرفي شده توسط پيشنهاد دهنده تا نيروگاه نكا بر اساس نرخ حمل مواد شيميايي استعالمي از پايانه 
هاي حمل و نقل كاال ،به قيمت پيشنهادي افزوده و سپس پيشنهاد تراز شده بـا تـاثير قيمـت حمـل، 

 بعنوان پيشنهاد برتر شناسايي خواهد شد.

پس از مهر و امضاي كليه اسناد بايد در سامانه تداركات » ج«، » ب«، » الف«محتويات هريك از سه پاكت  -

  ارسال گردد. "الف"الكترونيكي دولت (ستاد ايران) بارگذاري گردد و فقط نسخه فيزيكي پاكت 

  گشايش پيشنهادها : -٩

 ذكر گرديده است به ترتيب زير يكـي پـس از ٨هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در بند پاكت

  ديگري به وسيله كميسيون مناقصه باز خواهد شد .

  الذكر و فوق ٨-٣الف : ابتدا پاكت الف باز خواهد شد . هرگاه محتوي اين پاكت به ترتيب تعيين شده در بند 

  شرايط ديگر اين دستورالعمل كامل نباشد ، پيشنهاد مردود و پاكات ديگر مفتوح نخواهد شد و عيناً بـه      

 پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد .     

  باز  بي كه در باال بيان شد در پاكت صحيح گذارده شده و كامل باشد ، پاكت بشرح الفب : هرگاه پاكت 

ــه     ــه را ارائ ــي مناقص ــت در آگه ــورد درخواس ــدارك م ــده م ــنهاد دهن ــه پيش ــد و چنانچ ــد ش   خواه

 بهيچگونه پيشنهاد قيمتي نبايد در پاكـت .باز خواهد شد  جو حائز شرايط تشخيص داده شود ، پاكت    
  قرار داده شود
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  كامل و منطبق با شرايط اعالم شده نباشد ، پيشنهاد رد و سـپس نسـبت بـه افتتـاح  بو در صورتيكه پاكت 

  پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنها مورد قبـول واقـع شـده اسـت اقـدام و مبـالغ پيشـنهادي آنهـا  ج پاكت 

  گردد تا فروشنده نسبت به تعيين برنده اقدام نمايد .صورتجلسه مي 

توانند در كميسيون افتتاح پاكات حضور يابند ، حـق يندگان مجاز پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه كتبي مينما

 ٣٠رد يا قبول هريك يا كليه پيشنهادات براي فروشنده محفوظ است . حداكثر مدت زمان بررسي پيشـنهادات 

  باشد روز مي

  واگذاري به غير : -٠١

ل يا واگذاري قرارداد به غير را ندارد و در صورت بروز چنـين عملـي تحت هيچ شرايطي حق انتقا فروشنده

  تواند قرارداد را فسخ نمايد .، مي فروشندهپس از ضبط ضمانتنامه  خريدار

  ضمانتنامه حُسن انجام تعهدات : -١١

انتنامه حُسن مبلغ قرارداد ضم %١٠بايد در زمان امضاء قرارداد معادل قرارداد ، برنده مناقصه مي ٧ مطابق ماده

  باشد .ميمذكور  ارائه نمايد و ترتيب استرداد آن مطابق ماده خريدارانجام تعهدات را تهيه و به 

  امضاء قرارداد : -٢١

را در اختيار قرارداد  ٧ روز بعداز برنده شدن ، ضمانتنامه موضوع ماده ١٠ برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت

اء و ضميمه پيشنهاد خود تسليم نموده است ضامرا اي از آن نمونهكه قبالً قرار دهد و متن قرارداد را  خريدار

سـپرده شـركت در تسليم نمايد . در غير اينصورت  خريداربراساس قيمت پيشنهادي خود مهر و امضاء و به 

بدون هيچگونـه تشـريفات اداري ضـبط و برنـده  خريداركه تسليم نموده است به نفع  ٥ه موضوع بند قصانم

م برنده مناقصه حاضر بـه ور حق هيچگونه اعتراض يا ادعايي نسبت به آن نخواهد داشت . چنانچه نفر دمذكو

نامـه معـامالت برطبـق ضـوابط و آئين خريـدارانعقاد قرارداد نشود سپرده وي نيز ضبط خواهد شد و سپس 

  شركت اقدام خواهد نمود .

  استرداد ضمانتنامه : -٣١

  كنندگان باسـتثناي برنـدگان اول و دوم بـه آنـان مسـتردد خواهـد شركت ٥ند الف : سپرده هاي مندرج در ب

 شود .شد . سپرده برنده دوم پس از عقد قرارداد با برنده اول مناقصه مسترد مي     

  قرارداد مسـترد خواهـد  ٧ب : سپرده برنده مناقصه پس از ارائه ضمانتنامه حُسن انجام تعهدات موضوع ماده 

  ليم اين ضمانتنامه به منزله اين است كه برنده از امضاء و مبادله قرارداد خـودداري كـرده شد . عدم تس    

  ضبط و برنده هيچگونه حق اعتراض يا ادعايي نخواهد داشت . خريداراست و وجه سپرده به نفع     
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  هادات :ناسترداد پيش -٤١

اثر داده نخواهد شد و كليه مفاد پيشنهاد حداقل  به هيچگونه تقاضاي استرداد ترتيبپس از تسليم پيشنهادات 

  باشد .معتبر  ماه ٣بايستي براي 

  اختالفات و اشتباهات : -٥١

ابهام تناقص در خوردگي و كنندگان ضمن مطالعه اسناد و مدارك اختالف و اشتباه قلمچنانچه يكي از شركت

باشد در آن صورت بالفاصـله موضـوع را  اسناد مشاهده نمايد و يا در صورتيكه نسبت به مفهوم آن مشكوك

پس از رسيدگي به موضوع نكات تذكر داده شده را روشن نموده و بـه كليـه  خريداراعالم و  خريداركتباً به 

 شركت كنندگان ابالغ خواهد نمود .
 

  نحوه پرداخت : -٦١

  قرارداد عمل خواهد شد . ٦ پرداخت براساس ماده

  ساير : -٧١

بايـد قيمـت پيشـنهادي خـود را تي بدون قيد و شرط و صريح باشد و پيشنهاد دهنده پيشنهادات بايس-١٧-١

 نظر داشتن توضيحات مربوطه بطور قطعي ارائه نمايد .پيوست و درشرايط و مشخصات فني باتوجه به 

اضـافه و يـا از آن كـم  %٢٥ به خدمات موضوع قراردادقرارداد  ١١مطابق مفاد ماده تواند مي خريدار-١٧-٢

 .مايد ن

به پيشنهادات فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضـاء -١٧-٣

 مدت مقرر در آگهي مناقصه واصل شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

  

  

  نام و امضاء پيشنهاد دهنده
  

  مناقصه گذار :

  شركت مديريت توليد برق نكا

  

  



 )٦ (  

  

  

  شركت در مناقصه - ١مه شماره نمونه ضمانتنا
  

  به نشاني :        ه ( * )                        نظر به اينك

 در* )                           شركت نمايد ، لـذا ايـن بانـك از (مربوط به              مايل است در مناقصه 

  ريال                             براي مبلغ به عدد           )                       مقابل ( ** 

ــال )                             حروف                                    ( ب ــمين و ري تض

بانك اطالع دهد كه پيشـنهاد  به اين                        نمايد چنانچه ( * * )تعهد مي

انجـام ن كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي قرارداد مربوط يا تسليم ضمانت حُسشركت

  را كه  هر مبلغيريال                                 تاميزانقرارداد در مدت مقرر استنكاف نموده تعهدات 

مطالبه نمايد به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصـله                   شركت ( * * ) 

يـا اقامـه بدون اينكه احتياجي به اثبات اسـتنكاف                   از سوي شركت ( * * ) 

  درنگ در وجه يا حواله كرد يل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ، بيدل

  بپردازد .                  شركت ( * * ) 

ه درخواست ـا بـنـوده و بـر بـبـتـعـم          اداري روزاعت ـر سـا آخـتضـمـانـتـنـامـه ن ـاي

ديگر قابل تمديد خواهـد بـود و در براي مدت سه ماه                     ( * * ) شركت

  را تمديد كند و يا ( * )ضمانتنامه صورتي كه بانك نتواند يانخواهد مدت اين 

در اين صورت بانك متعهـد اسـت بـدون  تمديد ننمايد ، موجبات تمديد را فراهم نسازد و بانك را موافق با

  )** ا حواله كرد (قوم فوق رادر وجه يه مجدد باشد مبلغ مرباينكه احتياج به مطال

  پرداخت كند.

  

  

  بانك : ........................................................                                     

   

  نوشته شود . خريدار( * * ) نام 

  

  نوشته شود . فروشنده( * ) نام 



   اتحُسن انجام تعهد - ٢نمونه ضمانتنامه شماره 
  

  معطوفاً به قرارداد شماره                            مورخ                               تعهد نامه بانكي شماره  

  و ( * * )          منعقد بين ( * )                        

اين بانك براي حُسن اجراي تعهداتي كه بموجب قـرارداد                بنا به درخواست ( * )   

كنـد به عهده گرفته است تعهد مي                  * )         االشاره در قبال تعهداتي كه ( فوق

  بنا به تشخيص ( *   * )                در صورتيكه ( * )         

از انجام و اجراي هريك از تعهدات ناشيه از قرارداد مذكور تخلف ورزد تا ميزان                            ريال 

و هر جهتـي كـه خـود تشـخيص  به هر عنوان                    هر مبلغي را كه ( ** )

خواهد داد ، مطالبه نمايد و به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي بدون اينكه محتاج به صدور اظهارنامـه يـا 

اقدامي از مـجـراي قـانـونـي و قـضـائي يـا مقـام ديگـر داشـته بـاشـد و يـا نياز بـه اثــبات قــصورو 

داشته باشد ، بالدرنگ در وجـه يـا                         يـا تخلف ( * )              

  بپردازد .                               حواله كرد ( ** )

  است و بنابه درخواست           اعـتـبار ايـن ضمـانـتـنـامه تـا آخـر وقـت اداري روز          مـدت

ت شود قابل تمديد خواهـد بـود و براي مدتي كه درخواس                        ( ** )

  د و يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد نمايد يا ( * )صورتيكه بانك نتواندر 

موجبات تمديد را قبل از انقضاي مدت مرقوم فوق نزد بانك فراهم نسازد و بانك را حاضر به تمديد ننمايد ، 

بانك در اين صورت متعهد است بدون اينكه احتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقـوم فـوق را در وجـه يـا 

  پرداخت كند .                            ( ** ) حواله كرد

  

  

  بانك : ........................................................                                     

  

  نوشته شود . خريدار( * * ) نام 

  

  نوشته شود . فروشنده( * ) نام 

   

  

  


