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                                   6 از 2 صفحه

 

 ـ موضوع مناقصه :  1ماده 

 1390مـد   با خودرو )سواری و مینی بوس(خدمات اياب و ذهاب پرسنل خريد عبارت است از  مناقصهموضوع    

   30/08/99لغايت  01/09/98از تاريخ  و باالتر

 رده تضمین شركت در مناقصه : ـ سپ 2ماده 

 255.000.000متقاضيان محترم به منظور شركت در اين مناقصه الزم است بابت تضمين شرركت در مناقصره مب ر       

نزد بانك تجارت  1824367651شماره حساب پس انـداز به ( )بحروفدويست و پنجاه و پنج مي يون ريال ( و )بعددريال

برق زاگرس كوثر واريز و يا ضرمانتنامه بران س سرهرده  ديتول تيريبنام شركت مد 18244 شعبه كارمندان كرمانشاه كد

كارفرما باشرد  ستشركت در مناقصه به نفع كارفرما كه مدت اعتبار آن سه ماه از تاريخ صدور و قابل تمديد به درخوا

  ارائه نمايند. 3ر ماده با مب   مذكور را تهيه نموده و فيش يا ضمانتنامه مربوطه را به ترتيب مندرج د

الزم به ذكر است ضمانتنامه هيأت مديره ، وجه نقد ، چك پول ، سفته و يا چك اشخاص و شركتها و مطالبات شرركتها 

 قبول نمس باشد. نزد اين شركت قابل

 ـ نحوه ارائه پیشنهاد: 3ماده 

مرردارد درخواسررتس آن در شررركت كننرردگان در مناقصرره بايسررتس فرررم ارزيررابس كيفررس مناقصرره را برره انضررمام 

 پاكتس جدا از اسناد مناقصه تحويل نمايد.

خواهرد شرد و برر اسراس مردارد  انجرامكيفس شركت كننردگان قبرل از بازگشرايس پاكرات الر، ،  ، ج ارزيابس 

در فرمرول )امتيراز كرل  Tدرخواستس امتياز بندي شده و در صورتي ه امتياز كرل يرا ميران ين وزنرس كره برا  ررف 

امتيراز را كسرب نماينرد و داراي شررايب قابرل   60( نشران داده مرس شرود معرادل  T =           ن وزنرس  يا ميان ي

 .پيشنهاد دهندگان بازگشايس و در غير اينصورت پاكات عيناً عودت مس گردد اتقبول باشند ، پاكرر

د و مهرر شرده قررار جداگانره در بسرته و ال «ج»و «  » ،«الر،»بره شررز زيرر در پاكتهراي ساير مدارد مثبتره

الد و مهررر شررده ( را در پاكررت يررا هررر لفرراف  الرر، ،   و ج داده و سررهه هم ررس پاكتهررا ) پاكتهرراي جداگانرره

مناسررب دي ررر بصررورت الد و مهررر شررده قرررار داده و پرره از درج، عنرروان مناقصرره، نررام شررركت ، نررام و نررام 

 ، تحويل نمايند. 6رج در ماده خانوادگس مديرعامل و همچنين آدرس و ت فن بر روي پاكت بشرز مند
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                                   6 از 3 صفحه

 

 بايد محتوی مدارك زيرباشد:« الف»ـ پاكت 3ـ1

پاكررت تضررمين ) پاكررت الرر، (، شررامل ضررمانتنامه برران س يررا فرريش برران س شررركت در مناقصرره ، درخواسررت 

 نيانجرام امرور ترأم تيصرح  سو ارائره گرواهسهرده شرركت در مناقصره )در صرورت برنرده نشردن(   بازپرداخت

  باشد. سم ساداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماع ايو  سخدمات يشركت ها سانجمن صنف از سسانان يروين

   بايد محتوی مدارك زير باشد: (:« ب»ـ پاكت 3ـ2

پاكت فنس بازرگانس شامل اسناد فنس ، نمونه قررارداد مهرر و امضرا شرده ، شررايب مناقصره مهرر و امضرا  شرده 

 . ن آگهس تغييرات در روزنامه رسمس آخري ، سوابق كاري ، كهس اساسنامه و

كننرده در مناقصره بايرد ك يره برگهراي نمونره قررارداد و شررايب مناقصره و فررم  شرركت كره گردد )تأكيد مس

 پيوست را مهر و امضا  نمايد.( و پيشنهاد قيمت ارزيابس 

 از ارسال مدارد و رزومه كاري  جيم خودداري نماييد. تذكر :

 يد محتوی مدارك زير باشد : با« ج»ـ پاكت 3ـ 3

برگ پيشنهاد قيمرت كره درآن قيمرت پيشرنهادي بعردد و  رروف مشرخا شرده باشد)ضرميمه اسناد(.پيشرنهاد      

بايسررت فرررم پيوسررت را ت ميررل و مهررر و امضررا  نمايررد. چنانچرره پيشررنهاد در برررگ ضررميمه ت ميررل دهنررده مررس

 ن رديده باشد از درجه اعتبار ساقب است. 

 ايط قبو  پیشنهاد : ـ شر4ماده 

پيشنهاد دهنده بايد ك يه اسناد مناقصه را كه ازكارفرما دريافت مس دارد بدون تغيير يا  ذف قسرمتس از آنهرا امضرا  و 

ضميمه پيشنهاد نموده و تس يم دست اه مناقصه گزار نمايد. امضا  مدارد به منزله قبرول تمرام شررايب اسرناد مناقصره 

ري به پيشنهادهاي مخدوش ، ناقا ، مبهم ، مشروط و بردون سرهرده يرا كسرخواهد شد.  ازطرف پيشنهاد دهنده ت قس

 .ترتيب اثر داده نخواهد شدمقرردر اين اسناد تحويل گردند،بعد از تاريخ انقضاي مدت  سهرده وهمچنين پيشنهاداتس كه

 ـ قبو  يا رد پیشنهاد : 5ماده 

ل جزئس و يا ك س هريك از پيشنهادات بدون آن ه ا تيراج بره در رد يا قبوزاگرس كوثر  توليد برق شركت مديريت

ذكردلي س باشد مختار است. بديهس است، پيشنهاداتس كه از نظر فنس ومالس مناسب و به صحز و صرفه شرركت باشرند 

 انتخا  خواهند شد.
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 ـ موعد و محل تحويل پیشنهاد : 6ماده 

بعردازههر شرنبه مرور   15خرود را  رداكثر ترا سراعت متقاضيان با رعايت شرايب مناقصره، قيمرت پيشرنهادي 

رر همردان ، شرركت مرديريت  جراده كرمانشراه 25پاكرت سربسرته بره نشرانس، كرمانشراه ، كي رومتر  در 25/08/98

توليد برق زاگرس كوثر ، امور بازرگرانس تحويرل و رسريد اخرذ نماينرد. و يرا بره آدرس فروق الرذكر بره گونره اي 

خ فروق توسرب شرركت مرديريت توليرد بررق زاگررس كروثر واصرل گرردد. )از تحويرل ارسال نمايند كه در تراري

گيري پيشنهاداتس كه بعد از تاريخ و ساعت فوق ارائره گرردد خرودداري شرده و بره پيشرنهاداتس كره بعرداز تراريخ 

 گردند.(فوق واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و عيناً عودت مس

  یهتوجی جلسه – 7ماده 

ج سه  يتوانند بصورت م تو  درخواست برگزار سم سهيبه ج سه توج ازيكنندگان درمناقصه در صورت ن شركت     

 .نديشركت اعحم نما نيرا به ا سهيتوج

 ـ تشكیل جلسه كمیسیون مناقصه و نحوه اعالم برندگان :  8ماده 

شررركت  تاترراق ج سررا، در  14،30رأس سرراعت 26/08/98ترراريخ  روز ي شررنبه كميسرريون مناقصرره در

تشر يل خواهرد گرديرد و نظرر نهرائس كميسريون در خصروص تعيرين برنرده ) مديريت توليد بررق زاگررس كروثر 

« الر، » په از طس مرا رل اداري كتبراً بره برنرده اعرحم خواهرد شرد در ج سره مرذكور ابتردا پاكرت برندگان ( 

 بازشده و مب   و مدت اعتبار تضمين شركت در مناقصه بايد طبق فرم پيوست تنظيم شده باشد . 

«   الر،» پيشنهادها بايد كامل و بدون قيرد و شررط باشرد در صرورتي ه نقصرس در مردارد و محتويرات پاكرت 

مشاهده شود و يا پيشرنهاد مشرروط، مربهم و فاقرد تضرمين يرا برا كسرري تضرمين باشرد ، ديرترر از موعرد مقررر 

» تحويل شود و يا برخحف شرايب مناقصره بروده باشرد پيشرنهاد مرورد بحرد مرردود شرناخته شرده ، لرذا پاكرات 

  مربوطه باز نشده و عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد مس گردد.« ج » و «   

«   » و مشاهده اين ه چه كسانس پاكت بدون نقا داده اند اقدام به گشايش پاكرات « ال،»په از باز شدن پاكات 

مس گردد . پيشنهاد دهنده مس بايست نسبت به اعحم قيمت جهت موضوع مناقصه با در نظر گررفتن مشخصرات « ج» و 

 مايد.                                                      فنس و نمونه قرارداد و ك يه مندرجات اسناد مناقصه اقدام ن

برنده مناقصه مطابق ضوابب و مقررات  اكم بر شركت مديريت توليد برق  زاگرس كوثر و با توجه بره قيمرت      

كل پيشنهادي ، كه با  روف و عدد برروي برگ پيشنهاد قيمت ذكر نموده انرد تعيرين مرس گرردد. درصرورت وجرود 
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ريز قيمتها به عدد، هركردام كره كمترر باشرد مرحد   ايرت بين جمع كل مب   پيشنهادي به  روف وجمع  اصل ازمغ

 تعيين برنده قرارخواهد گرفت . محاسبه و

هرگاه در مناقصه وقوف  اصل شود كه پيشنهاد دهندگانس به زيان شركت تبانس كرده اند ضرمن ضربب ضرمانتنامه 

 مجمع صرنفس مربوطره، زارش امر با ذكر نام پيمان ارانس كه در تبانس شركت داشته اند بهشركت در مناقصه پيمان ار، گ

 .مراجع قضايس اعحم خواهد شد ووزارت نيرو 

، از عقد قرارداد نهايس با برنده)برنردگان(اول و دوم تا په  په از مشخا شدن نتيجه مناقصه، سهرده شركت هاي     

 . مرا ل اداري مسترد خواهد شداير شركت كنندگان در مناقصه طس نزد اين شركت ن هداري و سهرده س

 ـ ارزيابی پیمانكاران :9ماده 

 فاكتور هاي مورد ارزيابس ،            

      

 تضمين كيفيت خدمات و محصوالت -1

 داشتن تجربه مرتبب طبق فرم ارزيابس و الصاق مدارد درخواستس طبق فرم مذكور. -2

 تبب و تأييد و ا راز صحت آن توسب مرجع صادر كننده .داشتن گواهس  سن سابقه مر -3

 داشتن پروانه كار يا گواهينامه صح يت مرتبب -4

 ، ارائه مدارد درخواستس طبق فرم ارزيابسو پشتيبانس داشتن توان مالس -5

 بومس بودن پيمان ار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه -6

 ـ افزايش يا كاهش موضوع مناقصه : 10ماده      

درصررد برره  25ركت مررديريت توليررد برررق زاگرررس كرروثر مختررار اسررت موضرروع و مب رر  مناقصرره را تررا شرر

 تشخيا خود افزايش يا كاهش دهد . 

 :مهلت عقد قرارداد و انجام تعهدات -11ماده 

روز په از اعحم كارفرما به وي بعنوان برنده ، نسربت بره ارائره ضرمانتنامه  3برنده مناقصه م زم است هرف مدت 

درصد مب   قرارداد و عودت نسخ امضا  شده قررارداد اقردام  10ن س معتبر بعنوان سهرده  سن انجام تعهدات معادل با

نمايد و در غير اينصورت تضمين شركت در مناقصه وي كه تس يم نموده اسرت بره نفرع كارفرمرا و بردون هيچ ونره 

نسبت به آن را نخواهد داشت در چنين مواردي  تشريفات قضايس ضبب و برنده مذكور  ق هيچ ونه اعتراض و ادعايس
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دوم برنده نيز  شركتدوم را بعنوان برنده اعحم مس نمايد و در صورتي ه شركت نامه معامحت ،  كارفرما با رعايت آئين

بشرز مذكور به موقع  اضر به امضا  قرارداد، ارائه ضمانتنامه  سن انجام تعهدات و اجرراي موضروع مناقصره نشرود 

 گردد.ه او نيز ضبب و مناقصه تجديد مسسهرد

 كسور قانونی :  -12ماده 

 و... بعهده پيمان ار مس باشد ك يه كسور قانونس اعم از بيمه   

رقمس و ارائره صرورت  12در صورت ثبت نام پيمان ار در نظام ماليات بر ارزش افزوده و داشتن كد اقتصادي  تبصره ،

 باشد.ماليات و عوارض توسب كارفرما قابل پرداخت مسوضعيت مطابق با قانون فوق ، مب   

   تعهد قبو  كلیه شرايط مناقصه : -13ماده 

گردد كه پيشنهاد دهنده موه، است تمامس صفحات شرايب شركت درمناقصه و هچنين نمونه قررارداد مجدداً متذكرمس 

دارد مذكور به منزله مط رع برودن پيمان رار از وفرم ت ميل شده پيشنهاد قيمت را امضا  و مهر نمايد بنابراين امضا  م

 گردد. تمامس جوانب در خواست بوده و اعحم تعهد و قبولس تمامس شرايب توسب پيشنهاد دهنده ت قس مس

  انصراف از شركت در مناقصه : -14ماده 

 رداكثر ترا آخرر وقرت چنانچه په از دريافت اسناد مناقصه ، مايل به شركت در مناقصه نيستيد بايد انصراف خود را 

بصورت م تو  اعحم داريد در غير اينصورت هر گاه از تس يم پيشنهاد و يا اعرحم انصرراف   22/08/98اداري مورخه 

 خود داري نماييد از دعوت به شركت در مناقصه هاي بعدي در سال جاري محروم خواهيد شد .

 آدرس و تلفن:   -15ماده 

اه اسناد مناقصه نسبت به اعحم آدرس و شماره ت فن محل فعاليرت وهمچنرين اعرحم الزم است متقاضيان محترم به همر

 شماره ت فن جهت تماس هاي ضروري اقدام نمايند.

 

 مهر و امضا  پيمان ار                                                  

 ) شركت پيشنهاد دهنده (                                                                               

                                                    


