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 فراخوانبخش اول: 

 مناقصهفراخوان  -1

از آن شركت محترم دعوت مي شود تا در صورت آمادگي جهت تامين از منابع داخلي و يا خارجي و 
همچنين در صورت برخورداري از امكانات مهندسي و ساخت در زمينه تامين اقالم با موضوع مناقصه 

  زير مشاركت فرماييد.
 )حرارتي طوس(مالك نيروگاه  افق تامين انرژي طوسشركت خريدار(كارفرما):  -2

  مشخصات رديف
  470105  شماره ثبت  1
  1998713646  كد پستي  2
 411481588365كد اقتصادي  3
   14004811998  شناسه ملي  4

  (بهره بردار نيروگاه حرارتي طوس) مديريت توليد برق طوسشركت  :صه گزاردستگاه مناق
نيروگاه حرارتي  مشاور و ناظر بر بهره برداري و تعميراتشركت افق تامين انرژي پارس ( مشاور خريدار:

  طوس)
 يحرارت روگاهين قيچاه عم زهيگالوان يفوالد يلوله ها نيتام تجديد شده مناقصه ": مناقصه موضوع -3

 " طوس بهمراه متعلقات
  "يدو مرحله ا يعموم " روش انجام مناقصه: -4
   ماه 3 حداكثر : پروژه انجام مدت -5
 روگاهين ،قوچانجاده  12 لومتري،كمشهدواقع در  طوس يحرارت روگاهين تحويل كاال/ خدمات:  محل -6

 .طوس يحرارت

 يمجوزات و مستندات كه نشان دهنده اصل هيكل ديبا خدمات قابل ارائه /يليتحو يكاالشرايط تحويل:  -7
  .ديكاال مسترد و وفق قرارداد با فروشنده رفتار خواهد گرد نصورتيا ريبودن جنس باشد را دارا باشد. در غ

 باشدميريال  100،000،000مناقصه  در شركت سپرده مبلغ: مناقصه در شركت سپرده مبلغ و نوع -8
  :شود تسليم كارفرما به زير مشروحه صورتهاي از يكي به بايد كه

  .افق تامين انرژي طوس شركتبه نام  ديو قابل تمد معتبر بانكي نامه ضمانت) الف
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 با شماره شباي حساب به مناقصه، در شركت سپرده عنوان هفوق ب مبلغ واريز) ب

780590012200403018263001 IR و نزد بانك سينا افق تامين انرژي طوسشركت  نام به 
  فوق وجه واريز رسيد ارائه
  .طوس يانرژ نيشركت افق تامشده به نام  نيتضم يچك بانكج) 

 چك صيادي شركتيريال است، امكان ارائه  000،000،600،2زير د) در صورتيكه مبلغ كل پيشنهادي 
  بعنوان تضمين شركت در مناقصه وجود دارد. 

ضمانتنامه  نيمربوط به تام يها نهيهزو  نخواهد شد رفتهيپذ گريارسال ضمانتنامه به صورت د** 
  باشد. يدهنده م شنهاديمناقصه در تعهد پ ديبا تمد مرتبط يشركت در مناقصه و همچنين موارد احتمال

  .باشدمي روز 90 دريافت تاريخ از ي فني و ماليپيشنهادها اعتبار مدت: پيشنهادها اعتبار مدت -9

و ارسال رسيد واريز  12مندرج در بند  پس از خريد اسناد طي واريز وجه :مناقصه اسناد دريافت محل -10
 شد. رسيد واريز وجه نيز به يكي از طرق زير ارائه گردد:ميل ارسال خواهد بصورت ايوجه 

 هاي  ايميل ارسال به info@tpgm.ir  و a.lotfi.tpgm@gmail.com  
  05135421900تائيد از  05135421818 فكسارسال به   
 2345داخلي  -امور مناقصاتبه آدرس مناقصه گزار ( ريحضوبصورت  ارائه(  

  گردد.  اعالمبصورت مكتوب نياز است آدرس ايميل جهت دريافت اسناد به امور مناقصات نيروگاه 

 .طوس يحرارت روگاهين ،قوچانجاده  12لومتري،كمشهد واقع در طوس يحرارت روگاهين :مناقصه گزار نشاني -11

                   شبا شماره به بايد كه باشد مي ريال 600،000 مناقصه اسناد فروش مبلغ: اسناد فروش مبلغ -12
620170000000105847485004IR شركتبنام بانك ملي ايران شعبه بلوار معلم مشهد  نزد 

شركت مديريت توليد  به اسناد خريد زمان در مذكور وجه واريز رسيد و واريز مديريت توليد برق طوس
  .شد خواهدو ارسال  تحويل آدرس ايميل اعالمي به فقط مناقصه مدارك و اسناد. شود تحويلبرق طوس 

 30/07/99تا  21/07/99 از تاريخ :اسنادمناقصه دريافت زمان -13

با هماهنگي تلفني با دستگاه مناقصه گزار : ( در صورت درخواست مناقصه گر)زمان سايت ويزيت  -14
 زمان دريافت اسنادخاتمه روز پس از  7تا حداكثر 

 05/08/99تا پايان وقت اداري  شفاف سازي :درخواست آخرين مهلت  -15

  روش تماس جهت شفاف سازي: -16

       A.LOTFI.TPGM@GMAIL.COM INFO@TPGM.IR &ايميل:
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  )2345(داخلي  05135421800تلفن: 

  :(پاكات جداگانه الف و ب و ج)پيشنهادها تحويل محل نشاني -17

 افق شركت – دوم طبقه – 18 پالك –) ينهم (شعبان ابانخي –كاج  دانمي از باالتر –سعادت آباد 
  رزمجو) يبه آقا لي(تحو -طوس  يانرژ نتأمي

  17/08/99تا پايان وقت اداري  :پيشنهادها تحويل مهلت آخرين -18
در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و  خريدار رد و قبول پيشنهادات مناقصه گران: -19

 در مناقصه وارد نمي باشد. هيچگونه اعتراضي از سوي شركت كنندگان

 :ارزيابي پيشنهاداتنحوه  -20

سه پيشنهاد (بعنوان حد نصاب تعداد شركت كنندگان در مناقصه) دريافت گردد،  حداقلدر صورتيكه 
كه مستندات الزم در  يدهندگان شنهاديواصله پ يفن شنهاداتيبرنده مناقصه ابتدا پ نييبه منظور تع

را  يپاكت مال ي) جهت بازگشائازيامت 60الزم  ( ازاتيحداقل امت ايو  نديپاكات الف و ب را ارائه ننما
تراز شده  متيشد. ق دپاكات (ج)، شركت داده نخواهن ييانتخاب برنده و بازگشا نديكسب نكنند در فرآ
  شود. يم نييتع ريبر اساس فرمول ز

  نحوه محاسبه قيمت تراز شده:
100

100 100
 

Lقيمت تراز شده  :  
Cقيمت پيشنهادي در برگه پيشنهاد قيمت  :  
tامتياز فني    :  
i 0,4:   ضريب تاثير (پيش فرض(  

   قيمت تعيين مي نمايد. مناسب ترينخريدار بر اساس صرفه و صالح خود، برنده مناقصه را از  بين 
و پيش از انعقاد برنده مناقصه  توسط برگزاري مناقصه هاي :كليه هزينه هاي آگهي هزينه آگهي مناقصه -21

افق تامين  شركت نام به IR 780590012200403018263001 حساب با شماره شبا بهقرارداد 
  مناقصه گزار ارائه مي گردد.رسيد قبل از انعقاد قرارداد به  و واريز نزد بانك سيناانرژي طوس 

                .ماه پس از پايان آخرين مهلت دريافت پيشنهادات مي باشد سهزمان گشايش پاكات حداكثر  -22

                                                                                                                                                       
                                  مديريت توليد برق طوسشركت  -با تشكر                                                                 


