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شرکت مديريت توليد برق نکا

شرايط و اسناد مناقصه عمومي شماره 1400/11

پروژه :
خريد 1500تن اسيد سولفوريك مورد نياز واحد هاي بخار و سيكل تركيبي

نيروگاه شهيد سليمي نکا
شرايط  ،فرم هاي مناقصه و مقادير

بسمه تعالي
شرايط مناقصه عمومي شماره 1400/11
 -1نام مناقصه گزار  :شركت مديريت توليد برق نكا .
 -2آدرس مناقصه گزار  :نكا  -صندوق پستي  - 165نيروگاه شهيد
سليمي نكا
 -3موضوع مناقصه  :خريد  1500تن اسيد سولفوريك  %98مورد نياز
وا حدهاي ب خار و سيكل تركي بي نيرو گاه شهيد سليمي ن كا ط بق
شرايط خصوصي پيوست .
 -4مدت زمان تحويل كاال  :يكسال از زمان مبادله قرارداد
 -5سپرده شركت در مناقصه  :مبلغ سپردة شركت در مناقصه معادل
 870.000.000لاير است كه بايستي به يكياز صورتهاي مشروحهذيل
ه مراه با ا سناد مناق صه در پا كت ا لف بهد ستگاه مناق صهگزار
تسليم گردد .
-5-1رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا 0105692716008
ا ين شركت نزد با نك م لي ا يران شعبه نيرو گاه شهيد سليمي
نكا .
-5-2چك بانكي عهده بانك به نفع خريدار .
 -5-3ضمانتنامه بانكي به ن فع خر يدار برا بر با فرم پيو ست كه
مي بايست داراي  3ماه اعتبار باشد.
 -6سپرده حُسن انجام كار  :از هر صورت وضعيت كافرما معادل %10
به ع نوان سپرده حُ سن ان جام كار ك سر خوا هد شد  .و ترت يب
استرداد آن مطابق مفاد ماده  9قرارداد ميباشد .
 -7طرز تکميل و مهلت تسليم اسناد توسط پيشنهاد دهنده :
پي شنهاد ده نده پس از مطال عه ا سناد مناق صه  ،در صورت تما يل
به شرکت در مناقصه عالوه بر تکميل و مهر و امضای کليه صفحات
ا سناد مناق صه  ،الزم ا ست ن سخ مورد ن ياز را ط بق ب ند شماره 9
تهيه نمايد.
-7-1پي شنهادات باي ستي بدون هرگو نه قلم خوردگي  ،پاك شدگي و
يا تغيير در عبارات يا ارقام باشد و با مهر و امضاء پيشنهاد
دهنده تائيد شده باشد .
 -7-2در صورت مشاهده اختالف بين مبالغ تعيين شده به حروف و
مبالغ تعيين شده به ارقام ،مبالغ تعيين شده به حروف
معتبر خواهد بود.
 -7-3هرگاه براي رديفي از کاالی درخواستی قيمت كل داده شود،
دستگاه مناقصه گزار حق خواهد داشت بهاي واحد را از روي قيمت
كل پيشنهادي محاسبه و مأخذ قرار دهد.
( ) 1

 -7-4پيشنهادها بايد فاقد قلم خوردگي و يا تراشيدگي يا پاك
شدگي باشد .توضيح درباره هرگونه قلم خوردگي ،بايستي همراه
با مهر و امضای پيشنهاد دهنده آورده شود در غير اينصورت
پيشنهاد ،ناقص و مردود تلقي خواهد شد.
 -7-5پيشنهادها بايد طبق فرم پيشنهاد و ساير اسناد مناقصه
بدون هيچگونه تغييري تهيه شود و بايد مقدم به كليه توضيحات
و اسناد الزم باشند.
 -7-6كليه صفحات و اوراق اسناد مناقصه بايد به امضای مجاز
شرکت يا مؤسسه پيشنهاد دهنده رسيده و ممهور به مهر شرکت
گردد.
 -7-7پيشنهاد دهندگان بايستي دقيقا˝ مدارك و اطالعات مربوط
به مناقصه را مطالعه نمايند و چنانچه ابهام يا سوالي وجود
دارد كتبا˝ با دستگاه مناقصه گزار مکاتبه و قبل از تسليم
پيشنهاد ،رفع ابهام نمايند .توضيحات شفاهي كه توسط
نمايندگان يا كاركنان دستگاه مناقصه گزار داده شود معتبر
نخواهد بود .بدين منظور آمادگی برگزاری جلسات فنی در محل
اجرای پروژه با هماهنگی قبلی وجود دارد.
 -7-8پيشنهاد دهندگان ميبايست كليه رديف هاي فرم پيشنهاد
قيمت را تكميل و قيمت واحد و كل رديفها را در ستونهاي
مربوطه درج نمايند.
 -7-9پيشنهاددهنده موظف است فرم پيشنهاد قيمت را بطور کامل
تکميل نمايد.
 -7-10مناقصه گران بايستی شرايط و اطالعات مناقصه را مطالعه
و مطابق ماده  8شرايط و اطالعات مناقصه ،پيشنهاد الکترونيکی
را پس از مهر و امضاء ديجيتال کليه اسناد در سامانه تدارکات
الکترونيکی دولت ( )www.setadiran.irدر سه بخش جداگانه تهیه و تدوین
و بارگذاری نمایند.

تذکر :الزم است فقط نسخه فيزيکی ضمانتنامه شرکت در فرايند
ارجاع کار (پاکت الف) به امور تدارکات شرکت مديريت توليد
برق نکا تا قبل از پايان مهلت ارسال پيشنهادات ارسال گردد.

( ) 2
 -8زمان تسليم و نحوه تهيه پيشنهادها
کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا
مبادله قرارداد با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونيکی
دولت ( )www.setsdiran.irامکانپذير خواهد بود .نسخه الکترونيکی
پيشنهادات مربوطه بايستی حداکثر تا ساعت 16روز يکشنبه مورخ

 1400/07/04در "سامانه تدارکات الکترونيکی دولت" بارگذاری
فقط نسخه فيزيکی پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در
گردد.
مناقصه) در موعد مذکور به آدرس  :نکا – کيلومتر  25جاده
زاغمرز – نيروگاه شهيد سليمی نکا اداره تدارکات تحويل و
رسيد دريافت گردد .پيشنهادات رسيده راس ساعت  10صبح روز
دوشنبه مورخه  1400/07/19در سالن جلسات شرکت مديريت توليد
برق نکا افتتاح می گردد.
الف ) پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در مناقصه :

پا كت (ا لف) حاوي ضمانتنامه بانكي،ر سيد وار يز و جه و يا چك
بانكي به شرح تع يين شده در دعوتنا مه مناق صه خوا هد بود كه
بايد حداقل  3ماه داراي اعتبار بوده و بعداز آن نيز به مدت
 3ماه قابل تمديد باشد  .چنانچه مدت اعتبار پيشنهادها پايان
يا بد و ن ياز به تجد يد ضمانتنامه با شد براي ج بران هزي نههاي
تأمين ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد .
ب ) پاكت مربوط به اسناد مناقصه و مدارك و اطالعات :
اسناد مربوط به پاکت (ب) که فقط به صورت الکترونیکی باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتت بارگتذاری
گردد ،حاوی اسناد زیر خواهد بود

 -8-1اسناد مناقصه به شرح زير ميباشد :
الف) دعوتنامه مناقصه
ب ) اطالعات و شرايط مربوط به مناقصه
پ ) نمونه قرارداد مصوب خريدار
ت ) فرم هاي ضمانتامه شركت در مناق صه  ،حُ سن ان جام تع هدات و
پيشپرداخت
ث ) جزئيات و شرح خدمات موضوع قرارداد ( پيوستها )
س) اصل گواهي امضاء از دفترخانه رسمي براي صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور
ش) اصل وكالتنامه محضري مبني بر اينكه امضاء كنندگان پيشنهاد از سوي صاحبان امضاء كننددگان مناصهده
گر مجاز به اين كار بوده اند(.درصورتيكه صاحبان امضاء مجاز  ،اسناد مناصهه را امضاء ننموده باشند)
ص ) تصوير اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مربوط به تغييرات
شركت و دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور
( ) 3
ض) ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده و يا اظهار نامه مالياتي منتهي به پايان سال 1399
ط) ارائه كپي مهدق كد اصتهادي و گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي
ظ) توانائي ارائه ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات معادل  %10مبلغ صرارداد در هنگام عقد صرارداد.
ر) دارا بودن حداقل يك مورد مستندات فروش اسيد سولفوريك به
ارزش  3ميل يارد لاير در  5سال گذ شته و يك مورد ر ضايتنامه حُ سن
انجام كار از كارفرمايان قبلي
-8-2ام ضاء و مم هور ن مودن يكن سخه از اسنادمناق صه كه از سوي
مناقصههه گههزار همههراه بادعوتنامههه شههركتدر مناقصهتسههليم
پيشنهاددهنده خواهدشد.

ج ) پاكت مربوط به پيشنهاد مالي :
اسناد مربوط به پاکت (ج) که فقط به صورت الکترونیکی باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتت بارگتذاری
گردد ،حاوی اسناد زیر خواهد بود.

پا كت (ج) مح توي پي شنهاد قي مت ميبا شد و قي مت پي شنهادي با يد
ً قيمتپيشنهادي
براي طول مدت قرارداد بصورت قطعي باشد  .ضمنا
ً نو شته شود و
با يد هم با ق يد حروف و هم عدد  ،به لاير و توا ما
براي مدت  3ماه اعتبار داشته باشد .
 محتويات هريك از سه پاكت «الف» « ،ب» « ،ج» پس از مهر وامضای کليه اسناد بايد در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت
(ستاد ايران) بارگذاری گردد و فقط نسخه فيزيکی پاکت "الف"
ارسال گردد.
 -9گشايش پيشنهادها :
پاكت هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در بند  8ذكر
گرديده است به ترتيب زير يكي پس از ديگري به وسيله كميسيون
مناقصه باز خواهد شد .
الف  :ابتدا پاكت الف باز خواهد شد  .هرگاه محتوي اين پا كت
بهههه ترتيهههب تعيهههين شهههده در بنهههد  8-3فوقالهههذكر و
شرايط ديگر اين دستورالعمل كامل نباشد  ،پيشنهاد مردود
ً بهههه
و پاكهههات ديگهههر مفتهههوح نخواههههد شهههد و عينههها
پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد .
ب  :هر گاه پا كت ا لف ب شرحي كه در باال ب يان شد در پا كت صحيح
گههههذارده شههههده و كامههههل باشههههد  ،پاكههههت ب بههههاز
خواهد شد و چنانچه پيشنهاد دهنده مدارك مورد درخواست در
آگههههههههههههههي مناقصهههههههههههههه را ارائهههههههههههههه
و حائز شرايط تشخيص داده شود  ،پاكت ج باز خواهد شد  ،در
ههههههههههت
ههههههههههورت پاكه
ههههههههههن صه
ههههههههههر ايه
غيه
هيچگونه پيشنهاد قيمتي نبايد در پاكت ب قرار داده شود
و در صورتيكه پاكت ب كامل و منطبق با شرايط اعالم شده نباشد
 ،پيشهههههنهاد رد و سهههههپس نسهههههبت بهههههه افتتهههههاح
پا كت ج پي شنهاد ده ندگاني كه پي شنهاد آن ها مورد ق بول وا قع
شههههده اسههههت اقههههدام و مبههههالغ پيشههههنهادي آنههههها
صورتجل سه مي گردد تا فرو شنده ن سبت به تع يين بر نده ا قدام
نمايد .
( ) 4
هي
هه كتبه
هي نامه
ها معرفه
هدگان به
هنهاد دهنه
هاز پيشه
هدگان مجه
نماينه
ميتوان ند در كمي سيون افت تاح پا كات ح ضور ياب ند  ،حق رد يا
ق بول هر يك يا كل يه پي شنهادات براي فرو شنده مح فوظ ا ست .
حداكثر مدت زمان بررسي پيشنهادات  30روز ميباشد
 -10واگذاري به غير :

فرو شنده ت حت هيچ شرايطي حق انت قال يا وا گذاري قرارداد به
غ ير را ندارد و در صورت بروز چ نين عم لي خر يدار پس از ضبط
ضمانتنامه فروشنده  ،ميتواند قرارداد را فسخ نمايد .
 -11ضمانتنامه حُسن انجام تعهدات :

مطابق ماده  7قرارداد  ،برنده مناقصه ميبايد در زمان امضاء
قرارداد معادل  %10مبلغ قرارداد ضمانتنامه حُسن انجام تعهدات
را تهيه و به خريدار ارائه نمايد و ترتيب استرداد آن مطابق
ماده مذكور ميباشد .
 -12امضاء قرارداد :

بر نده مناق صه م لزم ا ست ظرف مدت  10روز ب عداز بر نده شدن ،
ضمانتنامه مو ضوع ماده  7قرارداد را در اخت يار خر يدار قرار
د هد و متن قرارداد را كه قبالً نمو نهاي از آن را ام ضاء و
ضميمه پي شنهاد خود ت سليم ن موده ا ست برا ساس قي مت پي شنهادي
خود مهر و امضاء و به خريدار تسليم نمايد  .در غير اينصورت
سپرده شركت در مناق صه مو ضوع ب ند  5كه ت سليم ن موده ا ست به
ن فع خر يدار بدون هيچگو نه ت شريفات اداري ضبط و بر نده مذكور
حق هيچگو نه اع تراض يا اد عايي ن سبت به آن نخوا هد دا شت .
چنان چه ن فر دوم بر نده مناق صه حا ضر به انع قاد قرارداد ن شود
سپرده وي ن يز ضبط خوا هد شد و سپس خر يدار برط بق ضوابط و
آئيننامه معامالت شركت اقدام خواهد نمود .
 -13استرداد ضمانتنامه :

ا لف  :سپرده هاي م ندرج در ب ند  5شركتكنندگان با ستثناي
برنههههدگان اول و دوم بههههه آنههههان مسههههتردد خواهههههد
شد  .سپرده برنده دوم پس از عقد قرارداد با برنده اول
مناقصه مسترد ميشود .
ب  :سپرده بر نده مناق صه پس از ارا ئه ضمانتنامه حُ سن ان جام
هههد
هههترد خواهه
هههرارداد مسه
هههاده  7قه
هههوع مه
هههدات موضه
تعهه
شد  .عدم ت سليم ا ين ضمانتنامه به منز له ا ين ا ست كه
برنهههده از امضهههاء و مبادلهههه قهههرارداد خهههودداري كهههرده
است و وجه سپرده به نفع خريدار ضبط و برنده هيچگونه حق
اعتراض يا ادعايي نخواهد داشت .
( ) 5
 -14استرداد پيشنهادات :

پس از تسليم پيشنهادات به هيچگونه تقاضاي استرداد ترتيب اثر
داده نخوا هد شد و كل يه م فاد پي شنهاد حداقل باي ستي براي 3
ماه معتبر باشد .
 -15اختالفات و اشتباهات :

چنانچه يكي از شركتكنندگان ضمن مطالعه اسناد و مدارك اختالف
و ا شتباه قلم خوردگي و اب هام ت ناقص در ا سناد م شاهده نما يد و
يا در صورتيكه ن سبت به مف هوم آن م شكوك با شد در آن صورت
ً به خر يدار ا عالم و خر يدار پس از
بالفا صله مو ضوع را كت با
ر سيدگي به مو ضوع ن كات تذكر داده شده را رو شن ن موده و به
كليه شركت كنندگان ابالغ خواهد نمود .

 -16نحوه پرداخت :

پرداخت براساس ماده  6قرارداد عمل خواهد شد .
 -17ساير :

هد و
هريح باشه
هرط و صه
هد و شه
هدون قيه
هتي به
هنهادات بايسه
-17-1پيشه
پيشنهاد دهنده بايد قيمت پيشنهادي خود را باتوجه به شرايط و
مشخ صات ف ني پيو ست و درن ظر دا شتن تو ضيحات مربو طه ب طور قط عي
ارائه نمايد .
-17-2خر يدار ميتوا ند م طابق م فاد ماده  11قرارداد به خدمات
موضوع قرارداد  %25اضافه و يا از آن كم نمايد .
 -17-3به پي شنهادات فا قد ام ضاء  ،مبهم  ،م شروط و م خدوش و
بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي
مناقصه واصل شود  ،ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مناقصه گذار :
شركت مديريت توليد
برق نكا

نام و امضاء
پيشنهاد دهنده

( ) 6
نمونه ضمانتنامه شماره  - 1شركت در مناقصه
به ن شاني

نظر به اينكه ( * )
:
شركت نمايد  ،لذا
مايل است در مناقصه مربوط به
در مقا بل ( **
ا ين با نك از ( * )
بهههراي مبلهههغ بهههه عهههدد
)
لاير
( بحروف
لاير ) تضمين و تعهد مينمايد چنانچه ( * * )
به ا ين با نك ا طالع د هد كه پي شنهاد
شركتكننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي
قرارداد مربوط يا تسليم ضمانت حُسن انجام تعهدات قرارداد در
مههههههدت مقههههههرر اسههههههتنكاف نمههههههوده تههههههاميزان
لايرهر مبلغي را كه
مطال به نما يد به م حض دريا فت
شركت ( * * )
اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي شركت ( * * )
بدون اين كه احت ياجي به اث بات ا ستنكاف يا اقا مه دل يل و
يا صدور اظهارنا مه يا ا قدامي از م جاري قانوني يا ق ضايي

داشهههته باشهههد  ،بيدرنهههر در وجهههه يههها حوالهههه كهههرد
بپردازد .
شركت ( * * )
ايهن ضهمهانهتهنهامهه تها آخهر سهاعت اداري روز
مهعهتهبهر بهوده و بهنها بهه درخواست شركت( * * )
براي مدت سه ماه دي گر قا بل تمد يد خوا هد بود و
در صورتي كه با نك نتوا ند يانخوا هد مدت ا ين ضمانتنامه را
تمديد كند و يا ( * )
موج بات تمد يد را فراهم ن سازد و با نك را موا فق با تمد يد
ننمايد  ،در اين صورت بانك متعهد است بدون اينكه احتياج به
مطال به مجدد باشد مبلغ مر قوم فوق رادر وجه يا حواله كرد (*
*)
پرداخت كند.
ههههههههههههههك :
بانه
........................................................
( * * ) نام خريدار نوشته شود .
( * ) نام فروشنده نوشته شود .

ُسن انجام تعهدات
نمونه ضمانتنامه شماره  - 2ح
تع هد نا مه بانكي شماره
شماره
و ( * *
منعقد بين ( * )
)
ا ين با نك براي حُ سن
بنا به درخواست ( * )
ا جراي تع هداتي كه بمو جب قرارداد فوقاالشاره در قبال تعهداتي
به ع هده گرف ته ا ست تع هد
كه ( * )
بنههها بهههه
ميكند در صورتيكه ( * )
* )
تشخيص ( *
از ان جام و ا جراي هر يك از تع هدات نا شيه از قرارداد مذكور
لاير هر مبل غي
تخ لف ورزد تا م يزان
به هر ع نوان و هر جه تي كه
را كه ( ** )
خود تشخيص خواهد داد  ،مطالبه نمايد و به محض دريافت اولين
تقاضاي كتبي بدون اينكه محتاج به صدور اظهارنامه يا اقدامي
از مه جهراي قهانهو نهي و قه ضهائي يها م قهام دي گهر دا شهته
بها شهد و يها ن ياز بهه ا ثهبات قهصورو يها تخ لف ( * )
دا شته با شد  ،بالدر نر در و جه يا
بپردازد .
حواله كرد ( ** )
مهدتاعه تهبار ا يهن ضمهانهته نهامه تها آ خهر و قهت اداري روز
است و بنابه درخواست
براي مدتي كه درخواست شود قابل
( ** )
تمديد خواهد بود و در صورتيكه بانك نتواند و يا نخواهد مدت
اين ضمانتنامه را تمديد نمايد يا ( * )
موج بات تمد يد را ق بل از انق ضاي مدت مر قوم فوق نزد با نك
فراهم نسازد و بانك را حاضر به تمديد ننمايد  ،بانك در اين
صورت متعهد است بدون اينكه احتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ
مرقوم فوق را در وجه يا حواله كرد ( ** )
پرداخت كند .
مورخ

ً به قرارداد
معطو فا

ههههههههههههههك :
بانه
........................................................
( * * ) نام خريدار نوشته شود .
( * ) نام فروشنده نوشته شود .

