
  

  

  يبسمه تعال

  

  

  د برق نكايت توليريشركت مد

  

  

  2/97-1 شماره عمومي مناقصهتجديد اسناد شرايط و 

  

  

  پروژه : 

  و سيكل تركيبي واحد هاي بخارمورد نياز اسيد سولفوريك خريد

  

  نكا يميد سليروگاه شهين

  

  ريمناقصه و مقاد يط ، فرم هايشرا



  يبسمه تعال

  2/97-1 شماره عموميمناقصه تجديد شرايط 

  

 نام مناقصه گذار : شركت مديريت توليد برق نكا . -1

 نيروگاه شهيد سليمي نكا - 165صندوق پستي  -آدرس مناقصه گذار : نكا  -2

و سيكل تركيبـي  بخار  هايواحد مورد نياز درصد 98 اسيد سولفوريكتن  1500خريد موضوع مناقصه :  -3

 وست .يپ يط خصوصيطبق شرا نيروگاه شهيد سليمي نكا

   29/12/1397لغايت  تاريخ مبادله قرارداداز  : محمولهزمان تحويل ت مد -4

ريال است كه بايستي بـه   400.000.000 ه معادلسپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپردة شركت در مناقص -5

 گذار تسليم گردد . دستگاه مناقصه با اسناد مناقصه در پاكت الف به ذيل همراه هاي مشروحه از صورت يكي

اين شركت نزد بانك ملي ايران شعبه  0105692716008سيبا نكي واريز وجه مزبور به حساب رسيد با - 1-5

 نيروگاه شهيد سليمي نكا .

 . خريداربانكي به نفع تضمين شده چك  - 2-5

  .ماه اعتبار باشد 3كه مي بايست داراي برابر با فرم پيوست  خريدارضمانتنامه بانكي به نفع  - 3-5

روز  16حداكثر تا سـاعت  نهاد خود را براساس شرايط مناقصه تنظيم و پيش دهـندگان بـايستي هادـيشنـپ -6

 25كيلـومتر   -به ادارة تداركات شركت مديريت توليد بـرق نكـا واقـع در نكـا      13/05/97 مورخ شنبه

صـبح   10واصله رأس ساعت پيشنهادات. دارند نكا تسليم و رسيد دريافت شهيدسليمي نيروگاه-زاغمرز جاده

حضور پيشنهاد دهندگان باتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد .  14/05/97 يكشنبه مورخ روز

 باشد . كميسيون مناقصه آزاد ميگشايش پيشنهادهاي مالي در جلسه  آنان يا نمايندگان

 سپرده حسن انجام كار : -7

. و ترتيب به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر خواهد شد  %10معادل  فروشندهاز هر صورت وضعيت  - 1-7

 باشد . قرارداد مي 14 استرداد آن مطابق مفاد ماده
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  تهيه پيشنهاد مناقصه : -8

هاي جداگانه به ترتيـب تعيـين شـده در ذيـل در لفـاف       پيشنهاد مناقصه بايد تايپ و در سه نسخه در پاكت

  گردد . خريدارتسليم  6 واحدي به نشاني تعيين شده در بند

خوردگي ، پاك شدگي و يا تغيير در عبارات يا ارقام باشد و با مهر  بدون هرگونه قلمپيشنهادات بايستي  - 1-8

 و امضاء پيشنهاد دهنده تائيد شده باشد .

  اسناد مناقصه : -9

  باشد : اسناد مناقصه به شرح زير مي -1-9

  .الف ) دعوتنامه مناقصه 

  ب ) اطالعات و شرايط مربوط به مناقصه .

  . خريدار ) تيپ قرارداد مصوب پ

  پرداخت . هاي ضمانتامه شركت در مناقصه ، حسن انجام تعهدات و پيش ) فرم ت

 .سال گذشته 5و در  ميليارد ريال 2به ارزش  اسيد سولفوريكارائه حداقل يك مورد قرارداد فروش ث) 

نامه ثبت و كپي مصدق كد اقتصادي و گواهياساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مربوط به تغييرات شركت  ج)

و ارائه اصل گواهي امضاء از دفترخانه اسناد رسمي  و دارندگان امضاء مجاز و تعهد آورنام مؤديان مالياتي 

  . براي دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور شركت

 كرد .پيشنهاددهنده خواهدتسليم  مناقصه در شركتدعوتنامه همراه بامناقصه را نسخه از اسناد يك خريدار - 2-9

 گانه قرار گيرد : هاي سه صه بايد به ترتيب زير در پاكتاسناد مناق - 3-9

  الف ) پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در مناقصه :

پاكت (الف) حاوي ضمانتنامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي يا فيش واريز وجه نقد بحسـاب شـركت   

ماه داراي اعتبار  3ه بايد حداقل به شرح تعيين شده در دعوتنامه مناقصه خواهد بود كمديريت توليد برق نكا 

ماه قابل تمديد باشد . چنانچه مدت اعتبار پيشنهادها پايان يابد و نياز به تجديد  3بوده و بعداز آن نيز به مدت 

  هاي تأمين ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد . ضمانتنامه باشد براي جبران هزينه

  دارك و اطالعات :ب ) پاكت مربوط به اسناد مناقصه و م

  باشد :  پاكت (ب) كه حاوي مدارك ذيل مي

پيشنهاد مهر و امضاء  كه بايستي بهمدارك و اطالعات خواسته شده ساير و  9اسناد مناقصه تعيين شده در بند 

  باشد .شده دهنده ممهور 

  ج ) پاكت مربوط به پيشنهاد مالي :

ـ  پاكت (ج) محتوي پيشنهاد قيمت مي نهادي بايـد بصـورت قطعـي باشـد . ضـمناً قيمـت       باشد و قيمت پيش
  ماه اعتبار داشته باشد . 3پيشنهادي بايد با قيد حروف ، عدد و به ريال و تواماً نوشته شود و براي مدت 
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تذكر مهم: در ارزيابي مالي و شناسايي پيشنهاد برتر ،هزينه حمـل كـل موضـوع قـرارداد از مبـداء      
ده تا نيروگاه نكا بر اساس نرخ حمل مواد آبگون اسـتعالمي از پايانـه   معرفي شده توسط پيشنهاد دهن

هاي حمل و نقل كاال ،به قيمت پيشنهادي افزوده و سپس پيشنهاد تراز شـده بـا تـاثير قيمـت حمـل،      
 بعنوان پيشنهاد برتر شناسايي خواهد شد.

شده  اكت الك و مهرپو جمعاً در لفاف يا  الك و مهر شدههريك از سه پاكت الف ، ب و ج بايد  - 4-9
پاكت مذكور و لفاف آن نام و نشاني شركت كننده در مناقصه  3ديگري گذاشته شود و روي هريك از 

  و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد .

  ارسال پيشنهادات : -10

صـه  هاي محتوي پيشنهاد بايد بوسيله پيك پيشنهاد دهنده به نشاني تعيين شده در دعوتنامه مناق پاكت - 1-10
 . گردد خريدارتسليم 

 مطالبه و اخذ گردد .، هاي تحويلي بايد رسيد با قيد تاريخ كامل وصول  در مقابل تسليم پاكت - 2-10

شود ، در صورتيكه بـه موقـع دريافـت نشـود ،      در مورد پيشنهاداتي كه با پست سفارشي ارسال مي - 3-10
 مسئوليتي نخواهد داشت . خريدار

  گشايش پيشنهادها : -11

ذكر گرديده است به ترتيب زير يكـي   6بند توي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در هاي مح پاكت - 11-6
 پس از ديگري به وسيله كميسيون مناقصه باز خواهد شد .

  الذكر و  فوق 9-3الف : ابتدا پاكت الف باز خواهد شد . هرگاه محتوي اين پاكت به ترتيب تعيين شده در بند 

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

  پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد .     

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

  ي مناقصه و اين دستورالعمل را ارائه خواهد شد و چنانچه پيشنهاد دهنده مدارك مورد درخواست در آگه   

  مفتـوح خواهـد شـد ، در غيـر ايـن صـورت پاكـت         ج و پاكـت ، و حائز شرايط تشخيص داده شود    

  قرار داده شـود   بقيمتي نبايد در پاكت  پيشنهادشود . هيچگونه  عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد مي جمالي    

  ايط اعالم شده نباشد ، پيشنهاد رد و سپس نسبت به افتتاح كامل و منطبق با شر بو در صورتيكه پاكت    

  پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنها مورد قبول واقع شده است اقـدام و مبـالغ پيشـنهادي آنهـا      جپاكت    

  نسبت به تعيين برنده اقدام نمايد . خريدارگردد تا  صورتجملس مي   

  واگذاري به غير : -12

حق انتقال يا واگذاري قرارداد به غير را ندارد و در صورت بروز چنـين عملـي   تحت هيچ شرايطي  فروشنده
  تواند قرارداد را فسخ نمايد . ، مي فروشندهپس از ضبط ضمانتنامه  خريدار

  ضمانتنامه حسن انجام تعهدات : -13

% مبلغ قرارداد ضمانتنامه حسن 10بايد در زمان امضاء قرارداد معادل  قرارداد ، برنده مناقصه مي 7 مطابق ماده

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

 )3 (  



  امضاء قرارداد : -14

را در اختيار قرارداد  7 شدن ، ضمانتنامه موضوع ماده روز بعداز برنده 10 برنده مناقصه ملزم است ظرف مدت

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

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

بدون هيچگونه تشـريفات اداري ضـبط و برنـده     خريداركه تسليم نموده است به نفع  5ع بند ه موضوقصانم

م برنده مناقصه حاضر به ومذكور حق هيچگونه اعتراض يا ادعايي نسبت به آن نخواهد داشت . چنانچه نفر د

ـ  برطبـق ضـوابط و آئـين    خريدارانعقاد قرارداد نشود سپرده وي نيز ضبط خواهد شد و سپس  ه معـامالت  نام

  شركت اقدام خواهد نمود .

  استرداد ضمانتنامه : -15

  كنندگان باستثناي برنـدگان اول و دوم بـه آنـان مسـتردد خواهـد       شركت 5الف : سپرده هاي مندرج در بند 

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

  قرارداد مسـترد خواهـد    7ز ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده ب : سپرده برنده مناقصه پس ا

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

  ضبط و برنده هيچگونه حق اعتراض يا ادعايي نخواهد داشت . خريداراست و وجه سپرده به نفع     

  هادات :ناسترداد پيش -61

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

  باشد .معتبر  ماه 3بايستي براي 

  اختالفات و اشتباهات : -71

ابهـام  ي و خـوردگ  كنندگان ضمن مطالعه اسناد و مدارك اختالف و اشتباه قلم چنانچه يكي از شركت - 1-17

تناقص در اسناد مشاهده نمايد و يا در صورتيكه نسبت به مفهوم آن مشـكوك باشـد در آن صـورت    

اعـالم و   خريـدار موضوع را كتبـاً بـه    ساعت قبل از جلسه كميسيون افتتاح پاكات ، 72ظرف مدت 

نـدگان  پس از رسيدگي به موضوع نكات تذكر داده شده را روشن نموده و به كليه شركت كن خريدار

 ابالغ خواهد نمود .

  نحوه پرداخت : -81

  قرارداد عمل خواهد شد . 6 پرداخت براساس ماده
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  ساير : -91

بايد قيمـت پيشـنهادي خـود را    پيشنهادات بايستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و پيشنهاد دهنده  - 1-19

 ور قطعي ارائه نمايد .نظر داشتن توضيحات مربوطه بطپيوست و درشرايط و مشخصات فني باتوجه به 

% اضـافه و يـا از آن كـم    25 به خدمات موضوع قراردادقرارداد  10مطابق مفاد ماده تواند  مي خريدار - 2-19

 نمايد 

به پيشنهادات فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضـاء   - 3-19

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

  

  

  نام و امضاء پيشنهاد دهنده

  

  مناقصه گذار :

  شركت مديريت توليد برق نكا
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  شركت در مناقصه -  1نمونه ضمانتنامه شماره 

  

  به نشاني :        ه ( * )                        نظر به اينك

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

  ريال                             براي مبلغ به عدد           )                       مقابل ( ** 

ــال )                             حروف                                    ( ب ــمين و ري تض

بانك اطالع دهد كه پيشـنهاد   ينبه ا                        نمايد چنانچه ( * * ) تعهد مي

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

  را كه  هر مبلغي ريال                                 تاميزانقرارداد در مدت مقرر استنكاف نموده تعهدات 

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

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

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

  بپردازد .                  شركت ( * * ) 

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

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

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

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

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

  پرداخت كند.

  

  

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

   

  نوشته شود . ريدارخ( * * ) نام 

  

  نوشته شود . فروشنده( * ) نام 



   اتحسن انجام تعهد -  2نمونه ضمانتنامه شماره 

  

  تعهد نامه بانكي شماره                  معطوفاً به قرارداد شماره                            مورخ               

  * ) و ( *          منعقد بين ( * )                        

اين بانك براي حسن 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 ( * )         

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

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

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

ي قـانـونـي و قـضـائي يـا مقـام ديگـر داشـته بـاشـد و يـا نياز بـه اثـبات قــصورو  اقدامي از مـجـرا

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 خواهد بـود و  براي مدتي كه درخواس                        ( ** )

  صورتيكه بانك نتواند و يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد نمايد يا ( * )در 

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

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 . خريدارم ( * * ) نا

  

  نوشته شود . فروشنده( * ) نام 

   

  


