
  

  

  بسمه تعالي

  

  

  شركت مديريت توليد برق نكا

  

  

  ٢/١٤٠٠عمومي شماره  مزايدهاسناد 

  

  

   شين هاي اسقاطي الكتروموتور از جنس مسفروش 

  

  نيروگاه شهيد سليمي نكا

  



  يبسمه تعال

  ٢/١٤٠٠شماره  يعموممزايده شرايط اطالعات و 

 : شركت مديريت توليد برق نكا  ارمزايده گزنام  -١

  نيروگاه شهيد سليمي نكا كيلوگرم شين هاي اسقاطي از جنس مس  ١,٦٠٠فروش حدود :  مزايدهموضوع  -٢

 روز از تاريخ ابالغ مي باشد. ١٠مدت زمات تحويل محموله :  -٣

از است كه بايستي بـه يكـي ريال ١٤٤,٠٠٠,٠٠٠ مزايدهپردة شركت در : مبلغ س مزايدهسپرده شركت در  -٤

 تسليم گردد . مزايده گزاردستگاه الف بهدر پاكت  دهايمز با اسناد ذيل همراههاي مشروحهصورت

اين شركت نزد بانـك ملـي  ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨به حساب شماره رسيد بانكي واريز وجه مزبور -٤-١

 .شعبه نيروگاه شهيد سليمي 

ه امـ ٣كه مي بايست داراي برابر با فرم پيوست  شركت مديريت توليد برق نكاضمانتنامه بانكي به نفع  -٤-٢

 .اعتبار باشد

  شركت مديريت توليد برق نكا ه نفعچك تضمين شده بانكي ب-٤-٣

           روز  ١٦حـداكثر تـا سـاعتتنظـيم و  مزايـدهدهندگان بايستي پيشنهاد خود را براساس شـرايط  پيشنهاد -٥

 ٢٥تر لومكي -ر نكا به ادارة تداركات شركت مديريت توليد برق نكا واقع د ٠٨/٠٣/١٤٠٠مورخ  يك شنبه

 ١٢له رأس سـاعت واصـدارنـد . پيشنهاداتنكا تسليم و رسيد دريافتشهيدسليمينيروگاه -زاغمرز جاده

حضـور پيشـنهاد ط مناقصه باز و قرائت خواهد شد باتوجه به شراي ٠٩/٠٣/١٤٠٠مورخ  دوشنبهروز  ظهر

 باشد .د ميزاآ همزايدكميسيون ي دهاي مالدر جلسه گشايش پيشنهادهندگان يا نماينده آنان 

  : مزايدهتهيه پيشنهاد  -٧

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

  گردد . مزايده گزارتسليم  ٨-٢ماده

باشـد و  قامار در عبارات يا يرو يا تغيخوردگي ، پاك شدگي بدون هرگونه قلم فرم پيشنهاد مذكور بايد-٧-١

  تائيد شده باشد . خريداربا مهر و امضاء 

  

  

 )١ (  

  



  : مزايدهاسناد  -٨

  باشد :به شرح زير مي مزايدهاسناد  -٨-١

  ) مزايده ( آگهي مزايدهالف ) دعوتنامه 

  . مزايدهب ) اطالعات و شرايط مربوط به 

  . مزايدهضمانتامه شركت در  رمف ) ج

براي  رندگان امضاي مجاز و تعهد آورداخانه اسناد رسمي براي  دفتراز  امضاء گواهيل اص ارائه )) پ

   اشخاص حقوقي

كپي  و اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مربوط به تغييرات شركت و دارندگان امضاء مجاز و تعهدآورت ) 

  در مورد اشخاص حقوقي ان مالياتيمصدق كد اقتصادي و مؤدي

 دركپي كارت ملي دو شناسنامه عكس دار، تصاوير انه اسناد رسمي و ل گواهي امضاء از دفتر خصا ارائه )ث

 اشخاص حقيقي مورد

  تسليم پيشنهاددهنده خواهدكرد .مزايدهدر نامه شركترا همراه بادعوت مزايدهنسخه از اسناديك خريدار-)ص

  گيرد :ر راق گانههاي سهبايد به ترتيب زير در پاكت مزايدهاسناد -٨-٢

  

  : مزايدهتنامه شركت در ربوط به ضمانالف ) پاكت م

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

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

 تمديـدهاي تجديد ضـمانتنامه باشـد بـراي جبـران هزينـهايان يابد و نياز به ت اعتبار پيشنهادها پمده نچچنا

  ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد .

  

  و مدارك و اطالعات : مزايدهبه اسناد ب ) پاكت مربوط 
  باشد : پاكت (ب) كه حاوي مدارك ذيل مي

كه بايستي  زيربشرح عات خواسته شده و اطالمدارك ساير و  ٨بند  دره شدتعيين  مزايدهاسناد كليه صفحات 

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

  باشد كه بايد مطابق فرم درخواست شركت در مزايده تهيـه و در پاكـت(ج) محتوي پيشنهاد قيمت ميپاكت 

  .د شوه قرار داد "ج  " 

   پاكت الك و مُهر شـدهو جمعاً در لفاف يا  الك و مُهر شده ت الف ، ب و ج بايدچ ) هريك از سه پاك

  ن نام و نشاني شركت كننده در مزايده و پاكت مذكور و لفاف آ ٣ديگري گذاشته شود و روي هريك از    

  موضوع مزايده به وضوح نوشته شده باشد .   

  ارسال پيشنهادات : -٩

تسـليم  مزايدهبه نشاني تعيين شده در دعوتنامه  خريدار نمايندهوسيله بايد ب توي پيشنهادمحي هاتپاك -١-٩

 . گردد مزايده گزار

 مطالبه و اخذ گردد .، قيد تاريخ كامل وصول هاي تحويلي بايد رسيد با در مقابل تسليم پاكت -٢-٩

ده ايمزع دريافت نشود ، وقم بهه شود ، در صورتيكدر مورد پيشنهاداتي كه با پست سفارشي ارسال مي -٣-٩

 مسئوليتي نخواهد داشت . گزار

  گشايش پيشنهادها : -١٠

رتيب زير يكـي پـس از ذكر گرديده است به ت ٥بند هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در پاكت

 باز خواهد شد . مزايدهديگري به وسيله كميسيون 

  الذكر و فوق ٨-٢شده در بند ب تعيين ي اين پاكت به ترتيتومحه گاباز خواهد شد . هر الف الف : ابتدا پاكت

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

  مسترد خواهد شد . خريدار     

  باز  باشد ، پاكت ب ملكاو بشرحي كه در باال بيان شد در پاكت صحيح گذارده شده  الفب : هرگاه پاكت 

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

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

  د قـرار داده شـو باكـت پ درد ايـقيمتـي نب پيشـنهادشود . هيچگونه مسترد مي خريدارعيناً به  ج مالي   

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

 )٣ (  



  ني كه پيشنهاد آنها مورد قبول واقع شده اسـت اقـدام و مبـالغ پيشـنهادي آنهـا پاكت ج پيشنهاد دهندگا   

ندگان مجاز پيشنهاد دهندگان م نمايد .نمايين برنده اقدابه تعيت سبن رامزايده گزگردد تا صورتجملس مي   

  ر يابند .د در كميسيون افتتاح پاكات حضونتوانمي

  نحوه پرداخت : -١١

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

افزوده بـه حسـاب  ماليات بـر ارزش %٩ه باضاف دي خونهادپيش پرداخت كامل قيمتباسكول نسبت به 

  ه تداركات ارائه نمايد. اعالم شده شركت مزايده گذار اقدام و اصل رسيد بانكي واريز وجه را به ادار

  استرداد ضمانتنامه : -١٢

  ه آنـان مسـتردد خواهـد كنندگان باسـتثناي برنـدگان اول و دوم بـشـركت ٤بنـد منـدرج در سپرده الف : 

مسـترد  مزايـدهاول برنـده  توسـط و عقد قرارداد واريز كل مبلغ مزايدهبرنده دوم پس از  سپردهشد .      

  شود .مي

و كامـل روز از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده براي پرداخت بهـاء  ١٠مدت برنده مزايده ظرف در صورتيكه  ب :

اقالم موضوع رجوع و از خريد  ويبه نده دوم مزايده نيزدر صورتي كه اقدام ننمايد و همچنين برعقد قرارداد 

د . در صـورت عـدم شـوضـبط مي مزايده گزار روز امتناع نمايد ، سپرده آنان به نفع ١٠، ظرف مدت مزايده

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

   .شودي ميابالغ تلق نشاني پيشنهاد دهنده به

  هادات :ناسترداد پيش -١٣

  نخواهد شد .به هيچگونه تقاضاي استرداد ترتيب اثر داده  انقضاي مهلت تسليم پيشنهادهاپس از 

  اختالفات و اشتباهات : -٤١

ابهام تنـاقص گي و خوردكنندگان ضمن مطالعه اسناد و مدارك اختالف و اشتباه قلمچنانچه يكي از شركت  

ايد و يا در صورتيكه نسبت به مفهوم آن مشكوك باشد در آن صورت بالفاصله موضـوع ده نمدر اسناد مشاه

 ، در صورت لزوم يا تشخيص به ابهـام پس از رسيدگي به موضوع مزايده گزار اعالم و مزايده گزاررا كتباً به 

  كنندگان ابالغ خواهد نمود .نكات تذكر داده شده را روشن نموده و به كليه شركت 
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  ع مزايدهمحل تحويل موضو -٥١

خيابـان  -شـهرك صـنعتي -محل تحويل موضوع مزايده در شركت توربوژنراتور شاهرود به نشاني ، شاهرود

  ده ياد مهندس عامريان مي باشد.زن

  نحوه تحويل و تحول موضوع مزايده: -١٦

يـز وجـه بـه واحـد اري وه مزايـده و ارائـه اصـل رسـيد بـانكپس از واريز كل مبلغ پيشنهادي توسط برند

 تداركات،برنده مزايده موظف است كه با همـاهنگي بـا قسـمت نظـارت بـر خـدمات و حراسـت شـركت

اقدام نمايد. بديهي است تامين نيروي انساني براي بسـته  خريداري شدهنسبت به حمل ضايعات  توربوژنراتور

  زينه برنده مزايده خواهد بود . بندي و بارگيري و حمل بعهده و ه

  

  ساير : -٦١

بايد قيمت پيشنهادي خود را باتوجه بـه  خريدارپيشنهادات بايستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و  -١-١٦

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

ز انقضـاء پس ا ش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كهبه پيشنهادات فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و مخدو -٢-١٦

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

  

 

  

  نام و امضاء پيشنهاد دهنده
  

  : مزايده گزار

  ركت مديريت توليد برق نكاش
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