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 زاگرس کوثر مدیریت تولید برق و توزیع غذا جهت پرسنلمرحله ای خرید  دو عمومیشرایط مناقصه  

 ـ موضوع مناقصه :  1ماده 

 زاگرس کوثربرق  ت تولیدمدیری خرید و توزیع غذا جهت پرسنلموضوع مناقصه عبارت است از 

 ـ سپرده تضمین شرکت در مناقصه :  2ماده 

 ریـا  500.000.000متقاضیان محترم به منظور شرکت در این مناقصه الزم است بابت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 

 18244کـد  کرمانشـاه کارمنـداننزد بانك تجارت شعبه  1824367651حساب پس انداز شماره  بهمیلیون ریا (  پانصد)

و یا ضمانتنامه بانكی سپرده شرکت در مناقصه به نفع کارفرما که مدت  کوثر واریز زاگرس تولید برق مدیریت شرکت بنام

ت کارفرما باشد بـا مبلـغ مـذکور را تهیـه نمـوده و فـی  یـا اعتبار آن سه ماه از تاریخ صدور و قابل تمدید به درخواس

 ارائه نمایند. 3ضمانتنامه مربوطه را به ترتیب مندرج در ماده 

   قبـو  ایـن شـرکت قابـل شرکتها نزد ومطالبات وشرکتها اشخاص چك یا و ،سفته مدیرههیأت  ضمانتنامه است به ذکر الزم

 .باشد نمی

 : ـ نحوه ارائه پيشنهاد قيمت 3اده م

، « الـ »شرکت کنندگان واجد شرایط در مناقصه بایستی اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را بشرح زیر در پاکتهـای   

( را در ه قرار داده و سپس همگی پاکتها )پاکتهای جداگانه الك و مهر شدهجداگانه در بسته و الك و مهر شد« ج»و « ب»

لفاف مناسب دیگر بصورت الك و مهر شده قرار داده و پس از درج عنوان مناقصه بـر روی پاکـت، تحویـل  پاکت یا هر

 نمایند.

 بايد محتوي مدارك زير باشد: « الف» ـ پاكت3ـ1 

( : شامل ضمانتنامه بانكی یـا فـی  بـانكی سـپرده شـرکت در مناقصـه و ت ال پاکپاکت تضمین )  

 . اقصه در صورت برنده نشدن می باشدسپرده شرکت در منهمچنین درخواست بازپرداخت 

 بايد محتوي مدارك زير باشد: « ب» ـ پاكت3ـ2

: شامل قرارداد نمونه مهر و امضا شده، شرایط مناقصه مهرو امضا شده، کپی اساسنامه پاکت فنی بازرگانی)پاکت ب(  

رکت بـا درج ارائه نشانی دقیق محل ش ری یا جواز کسب،کپی پروانه بهره برداوآخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی،
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)تأكيد مي گـردد كـه ، مهر و امضاء فرم ارزیابی پیوست و ارائه مدارك درخواستی طبق فرم مذکور شماره تلفن و دورنگار

 امضاء نمايد(.ابي پيوست را مهر و شركت كننده در مناقصه بايد كليه برگهاي قرارداد نمونه و شرايط مناقصه و فرم ارزي

 از ارسا  رزومه کاری بصورت حجیم خودداری نمایید.                                                                          تذكر : 

 بايد محتوي مدارك زير باشد : « ج»ـ پاكت 3ـ 3

-پیشنهاد دهنده مـییمه اسناد(.عدد مشخص شده باشد)ضمبرگ پیشنهاد قیمت که در آن قیمت پیشنهادی به حروف و 

بایست فرم پیوست را تكمیل و مهر و امضاء نماید چنانچه پیشنهاد در برگ ضمیمه تكمیل نگردیده باشد از درجـه اعتبـار 

 ساقط است.      

 ـ شرايط قبول پيشنهاد : 4ماده   

تغییر یا حذف قسمتی از آنهـا امضـاء و  پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد مناقصه را که از کارفرما دریافت می دارد بدون

ضمیمه پیشنهاد نموده و تسلیم دستگاه مناقصه گزار نماید. امضاء مدارك به منزله قبو  تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف 

پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد . به پیشنهادهای مخدوش ، ناقص ، مبهم ، مشروط و بـدون سـپرده یـا کسـری سـپرده و 

 .  ب اثر داده نخواهد شدیشنهاداتی که بعد از تاریخ انقضای مدت مقرر در این اسناد تحویل گردند ، ترتیهمچنین پ

 ـ قبول يا رد پيشنهاد  : 5ماده 

در رد یا قبو  جزئی و یا کلی هریك از پیشنهادات بدون آنكه احتیاج به  کوثر زاگرس مدیریت تولید برقشرکت       

بدیهی است، پیشنهاداتی که از نظر فنی و مالی مناسب و بـه صـ ح وصـرفه شـرکت باشـند  ذکردلیلی باشد مختاراست.

  انتخاب خواهند شد.

 ـ موعد و محل تحويل پيشنهاد : 6ماده 

 مـور  چهارشـنبهظهـر بعـد از  15متقاضیان با رعایت شرایط مناقصه، قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا سـاعت   

 زاگرس مدیریت تولید برقجاده کرمانشاه ـ همدان ، شرکت  25، کیلومتر نشانی: کرمانشاه هدر پاکت سربسته ب 24/07/98

، امور بازرگانی تحویل و رسید اخذ نمایند و یا از طریق پست به گونه ای ارسا  نمایند که در تـاریخ فـوق توسـط کوثر

كه بعـد از تـاريو و سـاعت فـوا ارائـه گـردد  )از تحويل گيري پيشنهاداتيواصل گردد. کوثر  زاگرس مدیریت تولید برقشرکت 

خودداري شده و پيشنهاداتي كه بعد از تاريو و ساعت فوا توسط اداره پست ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهـد شـد و عينـاو عـود  مـي 

 گردند(
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 ـ تشكيل جلسه كميسيون مناقصه و نحوه اعالم برندگان: 7ماده 

، در محل دفتر شرکت تشكیل خواهد گردیـد و  14:30رأس ساعت 28/07/97 مور  شنبهیكروز کمیسیون مناقصه در 

نظر نهائی کمیسیون در خصوص تعیین برنده ) برندگان ( پس از طی مراحل اداری کتباً به برنـده اعـ م خواهـد شـد در 

پیوسـت تنظـیم  بازشده و مبلغ و مدت اعتبار تضمین شرکت در مناقصه باید طبق فـرم« ال  » جلسه مذکور ابتدا پاکت 

 شده باشد . 

مشـاهده «  الـ  » پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد در صورتیكه نقصی در مدارك و محتویـات پاکـت 

شود و یا پیشنهاد مشروط، مبهم و فاقد تضمین یا با کسری تضمین باشد ، دیرتر از موعد مقرر تحویل شود و یا بـرخ ف 

مربوطه باز نشده و عینـاً بـه « ج » و « ب » نهاد مورد بحث مردود شناخته شده ، لذا پاکات شرایط مناقصه بوده باشد پیش

 پیشنهاد دهنده مسترد می گردد  . 

و « ب » و مشاهده اینكه چه کسانی پاکت بدون نقص داده اند اقدام به گشای  پاکات « ال »پس از باز شدن پاکات   

ارائه شده ، توسط کمیته ارزیابی پیمانكاران خواهد شد و بر اساس مدارك ارزیابی پیمانكاران با توجه به مدارك 

در فرمو  )امتیاز کل یا میانگین  Tدرخواستی امتیاز بندی شده و در صورتیكه امتیاز کل یا میانگین وزنی که با حرف 

وزنی 
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  =T   ات ــامتیاز را کسب نمایند و دارای شرایط قابل قبو  باشند ، پاک 60( نشان داده می شود معاد

 ازیشامل امت biدر فرمو  فوق عیناً عودت می گردد . « ج»پیشنهاد دهندگان بازگشایی و در غیر اینصورت پاکات « ج» 

بایست نسبت به  پیشنهاد دهنده می آنهاست. تیاهم بیضر aiبودن، حسن سابقه و  یبوم ،یتوان مال ،یقبل یپروژه ها

اع م قیمت جهت موضوع مناقصه با در نظر گرفتن مشخصات فنی و نمونه قرارداد و کلیه مندرجات اسناد مناقصه اقدام 

 نماید.                                                                                                      

زاگرس کوثر و با توجـه بـه قیمـت تـراز  تولید برقمدیریت  شرکتمقررات حاکم بر  برنده مناقصه مطابق ضوابط و 

شده که از فرمو  )  
 )( Ti -100- 100

پيشنهادي قيمت  100 
میـزان تـأثیر گـذاری  i= قیمت تراز شده ( بدست می آیـد و در آن حـرف   

گردد. در در نظر گرفته شده است ، تعیین می i=4/0در قیمت پیشنهادی می باشد که در این مناقصه  Tمیانگین وزنی یعنی 

صورت وجود مغایرت بین جمع کل مبلغ پیشنهادی بحروف و جمع حاصل از ریز قیمتها بعدد ، هر کدام که کمتـر باشـد 
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م ك محاسبه و بر اساس کمترین قیمت تراز شده در فرمو  مذکور برنده مناقصه حائز حداقل بهای تراز شده خواهد بود 

( . پس از مشخص شدن نتیجـه مناقصـه ،  م ك برنده شدن حائز حداقل بهای تراز شده است نه قیمت پیشنهادییعنی ) 

سپرده نفرات او  و دوم تا پس از عقد قرارداد نهایی با برنده ) برندگان( ، نزد این شرکت نگهداری و سپرده سایر شرکت 

 کنندگان در مناقصه طی مراحل اداری مسترد خواهد شد. 

هرگاه درهرمرحله ازمناقصه وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان شركت مناقصه گـاار تبـاني كـرده انـد    تذکر:         

تا زماني كه سپرده شركت كنندگان در مناقصه آزاد نشده   ضمن ضبط سپرده شركت در مناقصه شركت كنندگان مذكور و پـ  

اد   ضمانت حسن انجام تعهدا  پيمانكار ضبط و گاارش امر با ذكر نـام شـركتهايي كـه از آن در هر مرحله اي از اجراي قرارد

 درتباني شركت داشته اند به مجمع صنفي مربوطه   وزار  نيرو و مراجع قضائي اعالم خواهدشد.

 ارزيابي پيمانكاران :  -8ماده 

       فاكتور هاي مورد ارزيابي :           

 مرتبط طبق فرم ارزیابی و الصاق مدارك درخواستی طبق فرم مذکور.داشتن تجربه  -1       

 داشتن گواهی حسن سابقه مرتبط و تأیید و احراز صحت آن توسط مرجع صادر کننده . -2       

 : ارائه مدارك درخواستی طبق فرم ارزیابیو پشتیبانی داشتن توان مالی -3       

 تجربه در محل اجرای پروژهبومی بودن پیمانكار و داشتن  -4       

 

 ـ افاايش يا كاهش موضوع مناقصه : 9ماده 

درصد به تشخیص خود افزای  یـا  25مناقصه را تا  زمان و مبلغمختار است زاگرس کوثر  مدیریت تولید برقشرکت  

 کاه  دهد. 

 :  هلت عقد قرارداد و انجام تعهدا م  - 10ماده 

روز پس از اع م کارفرما به وی به عنـوان برنـده ، نسـبت بـه ارائـه  3برنده مناقصه ملزم است حداکثر ظرف مدت      

درصد مبلغ قرارداد و عودت نسخ امضاء شـده قـرارداد  5ضمانتنامه بانكی معتبر بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات معاد  

و بـدون هیچگونـه اقدام نماید و در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه او که تسلیم نموده است بـه نفـع کارفرمـا 

تشریفات قضایی ضبط و برنده مذکور حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به آن را نخواهد داشت در چنـین مـواردی 
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نامه ها و مقررات خود نفر دوم را بعنوان برنده اع م می نماید و در صورتیكه نفر دوم برنده نیز بـه  کارفرما با رعایت آئین

به امضاء قرارداد ، ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و اجـرای موضـوع مناقصـه نشـود شرح مذکور و به موقع حاضر 

 سپرده او نیز ضبط و مناقصه تجدید می گردد.

 كسور قانوني :  -11ماده  

 می باشد.  پیمانكارکلیه کسورات قانونی و قراردادی بعهده 

 تعهد قبول كليه شرايط مناقصه  :   -12ماده 

گردد که پیشنهاد دهنده موظ  است تمامی صفحات شرایط شرکت در مناقصه و نمونه قرارداد و فرم مجدداً متذکر می

تكمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم های ارزیابی را امضاء و مهر نماید بنابراین امضاء مدارك مذکور به منزلـه مطلـع بـودن 

 . گرددرایط توسط پیشنهاد دهنده تلقی میمی شفروشنده از تمامی جوانب در خواست بوده و اع م تعهد و قبولی تما

 انصراف از شركت در مناقصه:  -21ماده 

، مایل به شرکت در مناقصه نیستید باید انصراف خود را حداکثر تـا آخـر وقـت اقصهچنانچه پس از دریافت اسناد من 

م پیشـنهاد و یـا اعـ م انصـراف بصورت مكتوب اع م دارید در غیر اینصورت هر گاه از تسلی  24/07/97اداری مورخه 

 . مناقصه های بعدی محروم خواهید شدخود داری نمائید از دعوت به شرکت در 

 آدرس وتلفن :  -13ماده 

الزم است متقاضیان محترم به همراه اسناد مناقصه نسبت به اع م آدرس وشماره تلفن محل فعالیت وهمچنـین اعـ م  

   م نمایند.شماره تلفن جهت تماسهای ضروری اقدا

 

 فروشندهمهر و امضاء          زاگرس كوثر مديريت توليد برا شرکت    

 ) شركت پيشنهاد دهنده (                                                                                                       

 


