
  

  

  يبسمه تعال

  

  

  د برق نكايت توليريشركت مد

  

  

  ٦/٩٩شماره  عمومياسناد مناقصه شرايط و 

  

  

  پروژه : 

  فاين فيلترهاي سيستم هواي ورودي كمپرسور عدد ٤٥٠ تامين

   گازي ٢واحد 

  نيروگاه شهيد سليمي نكا 

  

  

  ريمناقصه و مقاد يط ، فرم هايشرا



  يبسمه تعال

  ٩٩/ ٦ شماره عموميمناقصه شرايط 

 : شركت مديريت توليد برق نكا . ارزاقصه گننام م -١

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

گازي  ٢واحد  وا فاين فيلترهاي سيستم هواي ورودي كمپرسورد عد ٤٥٠  تامينموضوع مناقصه: 

  نيروگاه نكا

 طبق شرايط و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه -٣

  پيش پرداخت تاريخز ا ماه ٤:  تحويل انزممدت  -٤

ريال است كه بايستي بـه  ٣٣٦,٣٠٠,٠٠٠مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل سپرده شركت در مناقصه :  -٥

 گذار تسليم گردد .دستگاه مناقصهبا اسناد مناقصه در پاكت الف به ذيل همراههاي مشروحهاز صورتيكي

ن شركت نزد بانك ملي ايران شـعبه اي ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨ا بسيب به حسا ريز وجه مزبوررسيد بانكي وا -١-٥

 نيروگاه شهيد سليمي نكا .

 . خريدارچك بانكي عهده بانك به نفع  -٢-٥

  .ماه اعتبار باشد ٣كه مي بايست داراي برابر با فرم پيوست  خريدارضمانتنامه بانكي به نفع  -٣-٥

ز رو ١٦سـاعت كثر تا وحدا تنظيم هناقصود را براساس شرايط مپـيشنـهاد دهـندگان بـايستي پيشنهاد خ -٦

 ٢٥كيلـومتر  -تداركات شركت مديريت توليد برق نكا واقع در نكـا  هبه ادار ٢٣/٠٤/١٣٩٩ مورخ دوشنبه

           راس سـاعتپيشـنهادات واصـله .دارندنكا تسـليم و رسـيد دريافتشهيدسـليمينيروگاه -زاغمرز جاده

حضـور  .و قرائـت خواهـد شـدمناقصه باز  شرايطباتوجه به   ٢٤/٠٤/١٣٩٩رخ موروز سه شنبه  ١٠:٣٠

 .باشدبا معرفينامه كتبي در جلسه كميسيون مناقصه آزاد مي آنانگان پيشنهاد دهندگان يا نمايند

 پيش پرداخت و سپرده حُسن انجام كار : -٧

د قابـل دارقـرا ٥ اد مـادهد بود كه طبق مفـهامبلغ قرارداد خو %١٥ميزان پيش پرداخت حداكثر معادل  -١-٧

 د بود .داخت خواهپر

به عنوان سپرده حُسن انجام كار كسر خواهد شد . و ترتيب  %١٠از هر صورت وضعيت فروشنده معادل  -٢-٧

 باشد .قرارداد مي ٩استرداد آن مطابق مفاد ماده 

 )١ (  



  

  تهيه پيشنهاد مناقصه : -٨

اني تعيين ي به نشلفاف واحد شده ذيل در نتعيي بهاي جداگانه به ترتيكتاپپيشنهاد مناقصه بايد تايپ و در 

  گردد . خريدارتسليم  ٦ شده در بند

خوردگي ، پاك شدگي و يا تغيير در عبارات يا ارقام باشـد و بـا پيشنهادات بايستي بدون هرگونه قلم -١-٨

 مهر و امضاء پيشنهاد دهنده تائيد شده باشد .

  اسناد مناقصه : -٩

  اشد :بر ميياسناد مناقصه به شرح ز -٩-١

  .نامه مناقصه دعوت الف )

  ب ) اطالعات و شرايط مربوط به مناقصه .

  . خريدار) تيپ قرارداد مصوب  پ

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

  ها ) .) جزئيات و شرح خدمات موضوع قرارداد ( پيوست ث

و  دگان امضـاء مجـاز و تعهـد آوررات شركت و دارنييتغ ن ه آخريبربوط ماسنامه و روزنامه رسمي سا)  س

و كپـي  ارائه اصل گواهي امضاء از دفترخانه اسناد رسمي براي دارندگان امضاء مجـاز و تعهـد آور شـركت

  .و گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده تصوير كد اقتصادي

  .٩٧ ان ساليبه پا منتهي اظهار نامه مالياتييا  رسي شدهصورتهاي مالي حسابش)ارائه 

 ٣ميليارد ريال طي  ٢جمعاَ به ارزش حداقل V-Type فيلترهاي تأمين  مورد قرارداد ٢حداقل ارائه  د)

مشخصات فيلترهاي ساخته شده و و يك مورد گواهي حسن انجام كار از كارفرمايان قبلي سال گذشته 

 .شوند ارائه ت بپاكدر بايد  پيمانكارانتوسط 

 تسليم پيشنهاددهنده خواهدكرد .در مناقصهشركته را همراه بادعوتنامه اسنادمناقصنسخه از يك يدارخر-٩-٢

 گانه قرار گيرد :هاي سهاسناد مناقصه بايد به ترتيب زير در پاكت-٩-٣

  ه شركت در مناقصه :وط به ضمانتنامالف ) پاكت مرب

ده در دعوتنامـه رح تعيـين شـبانكي بـه شـ كچيا و  وجه ،رسيد واريزه بانكيحاوي ضمانتنام پاكت (الف)

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

ي تـأمين هاجبـران هزينـهن يابد و نياز به تجديد ضـمانتنامه باشـد بـراي چنانچه مدت اعتبار پيشنهادها پايا

  اهد شد .ن اقدام خوفيق طرا توافبامه ضمانتن

) ٢ ( 

  



  

  ب ) پاكت مربوط به اسناد مناقصه و مدارك و اطالعات :

  باشد : پاكت (ب) كه حاوي مدارك ذيل مي

   كه بايستي تمامي اوراق و اسناد  ات خواسته شدهمدارك و اطالعاير و س ٩اسناد مناقصه تعيين شده در بند 

  د .باش رسيده هپيشنهاد دهند امضاء به ر ووهمم

  پيشنهاد مالي :ه مربوط ب ج ) پاكت

بصـورت قطعـي  طول مدت قـراردادباشد و قيمت پيشنهادي بايد براي پاكت (ج) محتوي پيشنهاد قيمت مي

 ماه ٣اي مدت به ريال و تواماً نوشته شود و بر ،عدد  و هموف با قيد حر هم پيشنهادي بايدباشد . ضمناً قيمت

  . ه باشداعتبار داشت

 پاكت الك و مُهر شدهو جمعاً در لفاف يا  الك و مُهر شدهج بايد الف ، ب و سه پاكت از  هريك-٤-٩

و پاكت مذكور و لفاف آن نام و نشاني شـركت كننـده در مناقصـه  ٣ديگري گذاشته شود و روي هريك از 

 موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد .

  ات :رسال پيشنهادا -١٠

پيشنهاد دهنده به نشاني تعيين شده در دعوتنامه مناقصه  دهنماينسيله اد بايد بونهيشپ محتوي يهاپاكت -١٠-١

 . گردد خريدارتسليم 

 ردد .و اخذ گمطالبه ، هاي تحويلي بايد رسيد با قيد تاريخ كامل وصول در مقابل تسليم پاكت -٢-١٠

ت نشـود ، افـدري ه موقـعبـرتيكه شود ، در صـورشي ارسال ميدر مورد پيشنهاداتي كه با پست سفا -٣-١٠

 نخواهد داشت .ليتي مسئو يداررخ

  گشايش پيشنهادها : -١١

ذكر گرديده است به ترتيب زير يكـي پـس از  ٦بند هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در پاكت

 كميسيون مناقصه باز خواهد شد .ديگري به وسيله 

  الذكر و فوق ٩-٣بند  ريين شده ده ترتيب تعب پاكتي اين واه محتاهد شد . هرگت الف باز خوالف : ابتدا پاك

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

  د شد .پيشنهاد دهنده مسترد خواه     

  ز با بپاكت  ، باشدكامل  وه شده ت صحيح گذاردان شد در پاكبشرحي كه در باال بي الفب : هرگاه پاكت 

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

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

  دقرار داده شو بت در پاك قيمتي نبايد شنهاديپ. هيچگونه  شودعيناً به پيشنهاد دهنده مسترد مي جمالي    

   )٣ (  



  كامل و منطبق با شرايط اعالم شده نباشد ، پيشنهاد رد و سـپس نسـبت بـه افتتـاح  بو در صورتيكه پاكت  

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

  .اقدام نمايد  رندهعيين بتنسبت به  خريدارا گردد تمي هلسصورتج 

د در كميسيون افتتاح پاكات حضور يابند ، حـق نتوانمينامه كتبي  معرفي ابپيشنهاد دهندگان  ان مجازنمايندگ

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

  باشد .ميوز ر

  ي به غير :گذاروا -٢١

دارد و در صورت بروز چنـين عملـي واگذاري قرارداد به غير را ن انتقال يارايطي حق چ شهي حتت هشندوفر

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

  جام تعهدات :ضمانتنامه حُسن ان -٣١

امه حُسن ناد ضمانتمبلغ قرارد %١٠دل اد معادقرارر زمان امضاء بايد دقصه ميقرارداد ، برنده منا ٨ مطابق ماده

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

  امضاء قرارداد : -٤١

را در اختيار قرارداد  ٨ دهروز بعداز برنده شدن ، ضمانتنامه موضوع ما ١٠ تبرنده مناقصه ملزم است ظرف مد

ضميمه پيشنهاد خـود تسـليم نمـوده به اء و ضامرا اي از آن نمونه و متن قرارداد را كه قبالًدهد  قرار راخريد

ه شـركت سپردتسليم نمايد . در غير اينصورت  خريداراست براساس قيمت پيشنهادي خود مهر و امضاء و به 

اري ضبط و برنـده تشريفات ادبدون هيچگونه  يدارخركه تسليم نموده است به نفع  ٥ه موضوع بند قصانمدر 

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

ت نامـه معـامالبرطبـق ضـوابط و آئين ارخريـدانعقاد قرارداد نشود سپرده وي نيز ضبط خواهد شد و سپس 

  شركت اقدام خواهد نمود .

  ه :ترداد ضمانتناماس -٥١

  كنندگان باسـتثناي برنـدگان اول و دوم بـه آنـان مسـترد خواهـد شـركت ٥مندرج در بند  سپرده هايالف : 

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

  اهـد د مسـترد خوقراردا ٨ماده  موضوع ضمانتنامه حُسن انجام تعهداتبرنده مناقصه پس از ارائه  سپرده ب :

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

  ا ادعايي نخواهد داشت .ضبط و برنده هيچگونه حق اعتراض ي خريداربه نفع  سپردهاست و وجه     

  

 )٤ (  



  استرداد پيشنهادات : -٦١

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

  باشد .معتبر  ماه ٣بايستي براي 

  اختالفات و اشتباهات : -٧١

و ابهـام و  خوردگيمدارك اختالف و اشتباه قلمكنندگان ضمن مطالعه اسناد و چنانچه يكي از شركت -١-١٧

بايد بت به مفهوم آن مشكوك باشد در آن صورت صورتيكه نسنمايد و يا در شاهده تناقص در اسناد م

پس از رسيدگي به موضوع نكات تذكر داده شده  خريداراعالم و  خريداربالفاصله موضوع را كتباً به 

 ن ابالغ خواهد نمود .را روشن نموده و به كليه شركت كنندگا

  داخت :نحوه پر -٨١

  د .اد عمل خواهد شقرارد ٥ پرداخت براساس ماده

  ير :سا -٩١

بايـد قيمـت پيشـنهادي خـود را پيشنهادات بايستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و پيشنهاد دهنده -١٩-١

 طعي ارائه نمايد .پيوست و در نظر داشتن توضيحات مربوطه بطور قشرايط ، مشخصات فني باتوجه به 

 افه و يا از آن كم نمايد .اض %٢٥داد مات موضوع قراربه خد قرارداد ٧مطابق ماده تواند مي خريدار-١٩-٢

به پيشنهادات فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضـاء -١٩-٣

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

  

  هاد دهندهنام و امضاء پيشن
  

  مناقصه گذار :

  نكاريت توليد برق كت مديشر

  

  

  

  

) ٥ (  



  

  

  شركت در مناقصه - ١نمونه ضمانتنامه شماره 
  

  به نشاني :        ه ( * )                        نظر به اينك

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

  ريال                       ه عدد راي مبلغ بب                   )    مقابل ( ** 

ــال )                             حروف                                    ( ب ــمين و ري تض

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

انجـام يم ضمانت حُسن بوط يا تسلضاي قرارداد مراز ام رد قبول واقع شده و مشاراليهكننده نامبرده موشركت

  هـر مبلغـي را كـه ريال                                  تاميزانقرارداد در مدت مقرر استنكاف نموده تعهدات 

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

يـا اقامـه  ات اسـتنكافاحتياجي به اثباينكه بدون                   شركت ( * * ) از سوي 

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

  بپردازد .                  شركت ( * * ) 

است ه درخوـا بـنـوده و بـر بـبـتـعـم          اداري روزاعت ـر سـا آخـتضـمـانـتـنـامـه ن ـاي

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

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

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

  )** ق رادر وجه يا حواله كرد (قوم فوغ مرمجدد باشد مبل مطالعهاينكه احتياج به 

  پرداخت كند.

  

  

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

   

  نوشته شود . خريدار( * * ) نام 

  

  نوشته شود . فروشنده( * ) نام 



   اتجام تعهدسن انحُ - ٢نمونه ضمانتنامه شماره 
  

  انكي شماره                  معطوفاً به قرارداد شماره                            مورخ               عهد نامه بت

  * ) و ( *          منعقد بين ( * )                        

اد قـرارد سن اجراي تعهداتي كه بموجبحُاين بانك براي                ت ( * )   درخواس بنا به

كنـد به عهده گرفته است تعهد مي                  عهداتي كه ( * )         در قبال ت شارهاالفوق

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

ريال                       زان      د مذكور تخلف ورزد تا مياز انجام و اجراي هريك از تعهدات ناشيه از قراردا

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

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

ورو صـبات قــه اثــا نياز بـد و يـاشـته بـر داشـام ديگـا مقـائي يـضـي و قـونـانـراي قـجـاقدامي از م

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

  بپردازد .                               ( ** )حواله كرد 

بنا به درخواست  واست            ت اداري روز          ـر وقـا آخـت امهـنـتـانـضم نـبار ايـتـدت اعـم

 وديد خواهـد بـود ابل تمبراي مدتي كه درخواست شود ق                        ( ** )

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

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

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

  پرداخت كند .                            حواله كرد ( ** )

  

  

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

  

  د .نوشته شو خريدار( * * ) نام 

  

  . نوشته شود فروشنده( * ) نام 

  

  

 
 



 
     

     

  يش پرداخت پ - ٣مه شماره مانتنانمونه ض
  

  بين ( * )    مورخ                    نظر به اينكه طبق قرارداد شماره             

ريال به                   قرار است مبلغ                         )و ( ** 

ت هـر پرداخت گردد ، اين بانك متعهد اسـ                    عنوان پيش پرداخت به ( * )

  ** )  ال كه از طرف (ري                مبلغي را تا ميزان 

لبه شود به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي و بدون اينكه احتياج به صـدور اظهارنامـه يـا اقـدامي از مطا

مورد درخواست را در وجه مجراي اداري يا قضائي و يا مقام ديگر و يا ذكر علتي داشته باشد ، بالدرنگ مبلغ 

  .بپردازد                 كرد ( ** ) يا حواله 

  اداري روز             معتبر بوده و بنا به تقاضاي ( ** )ا آخر وقت ين ضمانتنامه تا   

براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد خواهد بود ودر صورتي كه بانك نتواند يا نخواهد مدت اين تعهد 

فـراهم نسـازد و بانـك را  موجبات تمديـد را                    ( * )  را تمديد كند و يا

ت بانك متعهد است بدون اينكه احتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم در اين صورمديد ننمايد ، ق با تمواف

  پرداخت كند .                            فوق را در وجه يا حواله كرد (** )

  

  

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

  

  

  

  . * * ) نام خريدار نوشته شود (

  

  د .ه نوشته شو* ) نام فروشند( 

  

  

  


