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  شركت مديريت توليد برق نكا

  

  

  12/97عمومي شماره  مزايدهاسناد 

  

  

  فروش پسماندهاي جامد كف كوره و پسماندهاي آبگيري شده حاصل از قلياشويي بويلر 

  

  

  

  نيروگاه شهيد سليمي نكا

  



  يبسمه تعال

  12/97شماره  يعموممزايده شرايط اطالعات و 

  

 ديريت توليد برق نكا : شركت م مزايده گزارنام  -1

تن پسماندهاي آبگيـري شـده    190تن پسماندهاي جامد كف كوره و  40فروش حدود :  مزايدهموضوع  -2

 .بصورت يكجا حاصل از قلياشويي بويلر نيروگاه شهيد سليمي نكا 

 روز از تاريخ ابالغ مي باشد. 30مدت زمات تحويل محموله :  -3

از  است كه بايستي بـه يكـي   ريال 177.000.000 مزايدهت در : مبلغ سپردة شرك مزايدهسپرده شركت در  -4

 تسليم گردد . مزايده گزاردستگاه  در پاكت الف به مزايدهبا اسناد  ذيل همراه هاي مشروحه صورت

اين شركت نـزد بانـك ملـي     0105692716008به حساب شماره رسيد بانكي واريز وجه مزبور -1-4

 .9694شعبه نيروگاه شهيد سليمي كد 

ماه  3كه مي بايست داراي برابر با فرم پيوست  شركت مديريت توليد برق نكاضمانتنامه بانكي به نفع  -2-4

 .اعتبار باشد

  شركت مديريت توليد برق نكا ه نفعچك تضمين شده بانكي ب-3-4

روز  16حـداكثر تـا سـاعت   تنظـيم و   مزايـده دهندگان بايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط  پيشنهاد -5

 25كيلـومتر   -به ادارة تداركات شركت مديريت توليد برق نكا واقع در نكا  25/07/97رشنبه مورخ چها

صبح  9واصله رأس ساعت  دارند . پيشنهادات نكا تسليم و رسيد دريافت شهيدسليمي نيروگاه -زاغمرز  جاده

ر پيشنهاد دهندگان حضوباتوجه به شرايط مناقصه باز و قرائت خواهد شد  26/07/97روز پنجشنبه مورخ 

 باشد . آزاد مي مزايدهكميسيون در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي يا نماينده آنان 

 

  : مزايدهتهيه پيشنهاد  -7

اي مطابق شرايط بند ج  كت جداگانهمطابق فرم درخواست شركت در مزايده تهيه و در پابايد  مزايدهپيشنهاد 

  گردد . مزايده گزارتسليم  8-2ماده

خوردگي ، پاك شدگي و يا تغيير در عبارات يا ارقام باشـد و   بدون هرگونه قلم م پيشنهاد مذكور بايدفر-1-7

  تائيد شده باشد . خريداربا مهر و امضاء 
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  : مزايدهاسناد  -8

  باشد : به شرح زير مي مزايدهاسناد  - 1-8

  ) مزايده( آگهي  مزايدهالف ) دعوتنامه 

  . مزايدهوط به ب ) اطالعات و شرايط مرب

  . مزايدهضمانتامه شركت در  رمف ) پ

  ت ) تيپ قرارداد مصوب خريدار .

اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مربوط به تغييرات شركت و دارندگان امضـاء مجـاز و تعهـدآور در     -س

 مورد اشخاص حقوقي( شركت ها) به همراه اصل گواهي امضاء دارندگان امضاي مجاز و تعهد آور شـركت 

 اساس آخرين تغييرات روزنامه رسمي و كپي مصدق كد اقتصادي و مؤديان مالياتي.بر 

ارائه اصل گواهي امضاء از دفترخانه اسناد رسمي و تصوير شناسنامه و كارت ملي در مـورد اشـخاص    -ش

 حقيقي ( افراد)

  اظت محيط زيست.ارائه مجوز بازيافت و يا صادرات پسماندهاي مذكور از سازمان يا اداره كل حف -)ص

  تسليم پيشنهاددهنده خواهدكرد . مزايدهدر  را همراه بادعوتنامه شركت مزايدهنسخه از اسناد يك خريدار-)ض

  گانه قرار گيرد : هاي سه بايد به ترتيب زير در پاكت مزايدهاسناد -2-8

  

  : مزايدهالف ) پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در 

و يا چك بانكي به شـرح تعيـين شـده در دعوتنامـه      واريز وجه ،رسيدنكي پاكت (الف) حاوي ضمانتنامه با

ماه قابل تمديـد باشـد .    3ماه داراي اعتبار بوده و بعداز آن نيز به مدت  3خواهد بود كه بايد حداقل  مزايده

 مديـد تهـاي   چنانچه مدت اعتبار پيشنهادها پايان يابد و نياز به تجديد ضمانتنامه باشد بـراي جبـران هزينـه   

  ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد .

  

  و مدارك و اطالعات : مزايدهب ) پاكت مربوط به اسناد 

  باشد :  پاكت (ب) كه حاوي مدارك ذيل مي

كه بايستي  زيربشرح مدارك و اطالعات خواسته شده ساير و  8تعيين شده در بند  مزايدهاسناد كليه صفحات 

  باشد .شده مهور م خريدارمهر و امضاء  به
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  : قيمتج ) پاكت مربوط به پيشنهاد 

  باشد كه بايد مطابق فرم درخواست شركت در مزايده تهيه و در پاكـت  پاكت (ج) محتوي پيشنهاد قيمت مي

  قرار داده شود . "ج  " 

   هر شـده پاكت الك و مو جمعاً در لفاف يا  الك و مهر شدهچ ) هريك از سه پاكت الف ، ب و ج بايد 

  پاكت مذكور و لفاف آن نام و نشاني شركت كننده در مزايده و  3ديگري گذاشته شود و روي هريك از    

  موضوع مزايده به وضوح نوشته شده باشد .   

  ارسال پيشنهادات : -9

تسليم  مزايدهبه نشاني تعيين شده در دعوتنامه  خريدار نمايندههاي محتوي پيشنهاد بايد بوسيله  پاكت - 1-9

 . گردد زايده گزارم

 مطالبه و اخذ گردد .، هاي تحويلي بايد رسيد با قيد تاريخ كامل وصول  در مقابل تسليم پاكت - 2-9

مزايده شود ، در صورتيكه به موقع دريافت نشود ،  در مورد پيشنهاداتي كه با پست سفارشي ارسال مي - 3-9

 مسئوليتي نخواهد داشت . گزار

  گشايش پيشنهادها : -10

ذكر گرديده است به ترتيب زير يكي پـس از   5بند توي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در هاي مح پاكت

 باز خواهد شد . مزايدهديگري به وسيله كميسيون 

  الذكر و  فوق 8-2باز خواهد شد . هرگاه محتوي اين پاكت به ترتيب تعيين شده در بند  الف الف : ابتدا پاكت

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

  مسترد خواهد شد . خريدار     

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

  دسـتورالعمل را ارائـه    و ايـن  مزايـده مدارك مورد درخواست در آگهـي   خريدارخواهد شد و چنانچه    

  مفتـوح خواهـد شـد ، در غيـر ايـن صـورت پاكـت         جپاكـت  ، و حائز شرايط تشـخيص داده شـود      

  قـرار داده شـود    بقيمتـي نبايـد در پاكـت     پيشـنهاد شود . هيچگونه  مسترد مي خريدارعيناً به  ج مالي   

  يشنهاد رد و سپس نسبت به افتتاح كامل و منطبق با شرايط اعالم شده نباشد ، پ بو در صورتيكه پاكت    
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  پاكت ج پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنها مورد قبول واقع شده است اقـدام و مبـالغ پيشـنهادي آنهـا        

نسبت به تعيين برنده اقدام نمايد .نمايندگان مجاز پيشنهاد دهندگان  مزايده گزارگردد تا  صورتجملس مي   

  ر يابند .د در كميسيون افتتاح پاكات حضونتوان مي

  نحوه پرداخت : -11

پس از اعالم كتبي به برنده مزايده ، خريدار ذيربط بايستي قبل از حمل ضايعات بر اساس تناژ مبتني بر انجام 

افـزوده بـه حسـاب     % ماليات بر ارزش9باضافه  پرداخت كامل قيمت پيشنهادي خودباسكول نسبت به 

  ت مزايده گذار اقدام و اصل رسيد بانكي واريز وجه را به اداره تداركات ارائه نمايد. اعالم شده شرك

  استرداد ضمانتنامه : -12

  كننـدگان باسـتثناي برنـدگان اول و دوم بـه آنـان مسـتردد خواهـد         شـركت  4بنـد  مندرج در سپرده الف : 

مسـترد   مزايـده اول برنـده   توسـط  دادو عقد قرار واريز كل مبلغ مزايدهبرنده دوم پس از  سپردهشد .      

  شود . مي

و كامـل  روز از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده براي پرداخت بهـاء   10مدت در صورتيكه برنده مزايده ظرف   ب :

اقالم موضوع رجوع و از خريد وي اقدام ننمايد و همچنين برنده دوم مزايده نيزدر صورتي كه به عقد قرارداد 

شـود . در صـورت عـدم     ضبط مـي  مزايده گزار وز امتناع نمايد ، سپرده آنان به نفعر 10، ظرف مدت مزايده

سفارشـي  پست  قباًانمابر و متع مزايده از طريق مزايده ، ارسال نتيجه برگزاريحضور متقاضيان خريد در روز 

   .شود ابالغ تلقي مي به نشاني پيشنهاد دهنده

  هادات :ناسترداد پيش -13

  به هيچگونه تقاضاي استرداد ترتيب اثر داده نخواهد شد . تسليم پيشنهادهاانقضاي مهلت پس از 

  اختالفات و اشتباهات : -41

ابهام تنـاقص  خوردگي و  كنندگان ضمن مطالعه اسناد و مدارك اختالف و اشتباه قلم چنانچه يكي از شركت  

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

 ، در صورت لزوم يا تشخيص به ابهام پس از رسيدگي به موضوع مزايده گزاراعالم و  مزايده گزاررا كتباً به 

  نكات تذكر داده شده را روشن نموده و به كليه شركت كنندگان ابالغ خواهد نمود .
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  نحوه تحويل و تحول موضوع مزايده: -15

مبلغ پيشنهادي توسط برنده مزايـده و ارائـه اصـل رسـيد بـانكي واريـز وجـه بـه واحـد           پس از واريز كل

تداركات،برنده مزايده موظف است كه با هماهنگي با قسمت نظارت بر خدمات و حراست شركت نسبت بـه  

حمل ضايعات خريداري شده از نيروگاه اقدام نمايد. بديهي است تامين نيروي انساني بـراي بسـته بنـدي و    

  ارگيري و حمل بعهده و هزينه برنده مزايده خواهد بود . ب

  

  ساير : -61

بايد قيمت پيشنهادي خود را باتوجه به  خريدارپيشنهادات بايستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و  - 1-16

 در نظر داشتن توضيحات مربوطه بطور قطعي ارائه نمايد .با و  مزايدهجزئيات و موضوع 

، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضـاء   به پيشنهادات فاقد امضاء - 2-16

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

  

 

  

  نام و امضاء پيشنهاد دهنده

  

  : مزايده گزار

  شركت مديريت توليد برق نكا
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  بسمه تعالي

  فرم پيشنهاد قيمت

  فروش پسماندهاي جامد كف كوره و پسماندهاي آبگيري شده حاصل از قلياشويي بويلر  12/97مزايده شماره 

  

امضاء كنندگان زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهـدات و مسـئوليت در مـورد مطالـب و       

و ،  همزايـد  ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمـومي  مزايدهمندرجات دعوتنامه شركت در 

،قيمـت پيشـنهادي   و با اطالع كامل از جميع شرايط عمـومي موجود  زايدهبطور كلي تمامي مدارك و اسناد م

  خود را بشرح ذيل اعالم مينمايم:

  

  كلقيمت   واحدقيمت   مقدار  محموله ضايعاتيشرح   رديف

      كيلوگرم 40 000  پسماند جامد كف كوره  1

      لوگرمكي 190 000  پسماند آب گيري شده بويلر  2

    جمع كل                                                                                                    

  

توضيح اينكه جمع كل قيمت پيشنهادي مالك مقايسه قيمت و تعيين برنده خواهد بود و داوطلبي كه باالترين 

  قيمت كل را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود.

 شود . جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي زايدهنمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك م ميتائيد  -1

 .پيشنهادها ندارديا تمام  هريكتاييد و پذيرش گزار الزامي براي  زايدهاطالع كامل دارم كه دستگاه م -2

  يين ميگردد.بهاي كل فروش ضايعات بر طبق قيمت پيشنهادي خريدار و براساس تناژ مبتني بر باسكول تع -3

  

  

  خانوادگي و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده : نام و نام
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  مزايدهشركت در  -  1نمونه ضمانتنامه شماره 

  

  به نشاني :        ه ( * )                        نظر به اينك

  * ) اين بانك از ( شركت نمايد ، لذامربوط به               مزايدهمايل است در 

  ريال                       براي مبلغ به عدد               )                       مقابل ( **  در

ــال )                             حروف                                    ( ب ــمين و ري تض

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

در مدت مقرر  خريد مورد مزايده و واريز وجه مربوطكننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از  تشرك

                 شركت ( * * ) هر مبلغي را كه ريال                           تاميزاناستنكاف نموده 

                مطالبه نمايد به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي شركت ( * * )

يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقـدامي از مجـاري قـانوني يـا     بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف 

  بپردازد .                شركت ( * * ) درنگ در وجه يا حواله كرد  ، بي قضايي داشته باشد

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 ، موجبات تمديد را فراهم نسازد و بانك را موافق با

  )** قوم فوق رادر وجه يا حواله كرد (نكه احتياج به مطالعه مجدد باشد مبلغ مراي

  پرداخت كند.

  

  

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

   

  نوشته شود . مزايده گزار( * * ) نام 

  

  نوشته شود . خريدار( * ) نام 
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