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شماره مناقصهOTET40018-R4 :

شرکت افق تأمین انرژی طوس

بخش اول :فراخوان
 -1فراخوان مناقصه
از آن شرکت محترم دعوت می شود تا در صورت آمادگی جهت تامین از منابع داخلی و یا خارجی و
همچنین در صورت برخورداری از امکانات مهندسی و ساخت در زمینه تامین اقالم با موضوع مناقصه
زیر مشارکت فرمایید.
 -2خریدار(کارفرما) :شرکت افق تامین انرژی طوس (مالک نیروگاه حرارتی طوس)
مشخصات

ردیف
1

شماره ثبت

470105

2

کد پستی

1998713646

3

کد اقتصادی

411481588365

4

شناسه ملی

14004811998

دستگاه مناقصه گزار :شرکت مدیریت تولید برق طوس (بهره بردار نیروگاه حرارتی طوس)
مشاور خریدار :شرکت افق تامین انرژی پارس (مشاور و ناظر بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی
طوس)
 -3موضوع مناقصه " :مناقصه تامین تست گیج های

WIKA

مورد نیاز نیروگاه حرارتی طوس" که

مشخصات و الزامات فنی در پیوست شماره یک قابل مشاهده است.
 -4روش انجام مناقصه" :مناقصه عمومی دو مرحله ای"
 -5مدت انجام پروژه  :حداکثر  45روز
 -6محل تحویل کاال /خدمات :نیروگاه حرارتی طوس واقع در مشهد،کیلومتر  12جاده قوچان ،نیروگاه
حرارتی طوس.
 -7شرایط تحویل :کاالی تحویلی /خدمات قابل ارائه باید کلیه مجوزات و مستندات که نشان دهنده اصلی
بودن جنس باشد را دارا باشد .در غیر اینصورت کاال مسترد و وفق قرارداد با فروشنده رفتار خواهد گردید.
-8

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  200.000.000ریال می-

باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر به کارفرما تسلیم شود:
الف) ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید به نام شرکت افق تامین انرژی طوس.
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شماره مناقصهOTET40018-R4 :

ب) واریز مبلغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ،به حساب با شماره شبای
 IR 780590012200403018263001به نام شرکت افق تامین انرژی طوس نزد بانک سینا و
ارائه رسید واریز وجه فوق.
ج) وثیقه ملکی کارشناسی شده
د) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها
** ارسال ضمانتنامه به صورت دیگر پذیرفته نخواهد شد و هزینه های مربوط به تامین ضمانتنامه
شرکت در مناقصه و همچنین موارد احتمالی مرتبط با تمدید مناقصه در تعهد پیشنهاد دهنده می باشد.
 -9مدت اعتبار پیشنهادها :مدت اعتبار پیشنهادهای فنی و مالی از تاریخ دریافت  90روز میباشد.
 -10محل دریافت اسناد مناقصه :پس از خرید اسناد طی واریز وجه مندرج در بند  12و دریافت نامه اعالم
آمادگی و رسید واریز وجه مناقصه گران ،بصورت ایمیل ارسال خواهد شد .رسید واریز وجه نیز به یکی
از طرق زیر ارائه گردد:


ارسال به ایمیل های  info@tpgm.irو  M.jahangir.tpgm@gmail.comو



ارسال به فکس  05135421818تائید از 05135421900



ارائه بصورت حضوری به آدرس مناقصه گزار (امور مناقصات -داخلی )2389

acct.tpgm@gmail.com

 -11نشانی مناقصه گزار :نیروگاه حرارتیطوسواقع درمشهد،کیلومتر12جاده قوچان ،نیروگاه حرارتی طوس.
 -12مبلغ فروش اسناد :مبلغ فروش اسناد مناقصه  800.000ریال میباشد که باید به شماره شبا
 IR620170000000105847485004نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار معلم مشهد بنام شرکت
مدیریت تولید برق طوس واریز و رسید واریز وجه مذکور در زمان خرید اسناد به شرکت مدیریت تولید
برق طوس تحویل شود .اسناد و مدارک مناقصه فقط به آدرس ایمیل اعالمی تحویل و ارسال خواهد شد
 -13زمان دریافت اسنادمناقصه :از تاریخ  1401/01/16تا 1401/01/ 27
 -14زمان سایت ویزیت ( در صورت درخواست مناقصه گر) :با هماهنگی تلفنی با دستگاه مناقصه گزار
تا حداکثر  5روز پس از خاتمه زمان دریافت اسناد
 -15آخرین مهلت درخواست شفاف سازی  :تا پایان وقت اداری1401/01/29
 -16روش تماس جهت شفاف سازی:
ایمیلINFO@TPGM.IR:

تلفن( 05135421800 :داخلی )2389

 -17نشانی محل تحویل پیشنهادها (پاکات جداگانه الف و ب و ج):
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سعادت آباد – باالتر از میدان کاج – خیابان نهم (شعبانی) – پالک  – 18طبقه دوم – شرکت افق
تأمین انرژی طوس ( -تحویل به آقای رزمجو)
تلفن  - 021 22351470کد پستی1997968987 :
 -18آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها :تا پایان وقت اداری 1401/02/04
 -19رد و قبول پیشنهادات مناقصه گران :خریدار در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و
هیچگونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان در مناقصه وارد نمی باشد.
 -20نحوه ارزیابی پیشنهادات :
در صورتیکه حداقل سه پیشنهاد (بعنوان حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه) دریافت
گردد ،به منظور تعیین برنده مناقصه ابتدا پیشنهادات فنی واصله پیشنهاد دهندگانی که مستندات
الزم در پاکات الف و ب را ارائه ننمایند و یا حداقل امتیازات الزم ( 60امتیاز) جهت بازگشائی پاکت
مالی را کسب نکنند در فرآیند انتخاب برنده و بازگشایی پاکات (ج) ،شرکت داده نخواهند شد.
قیمت تراز شده بر اساس فرمول زیر تعیین می شود.
نحوه محاسبه قیمت تراز شده:
𝐶 × 100
])𝑡 100 − [𝑖 × (100 −

=𝐿

 :Lقیمت تراز شده
 :Cقیمت پیشنهادی در برگه پیشنهاد قیمت
 :tامتیاز فنی
 :iضریب تاثیر (پیش فرض )0.4
خریدار بر اساس صرفه و صالح خود ،برنده مناقصه را از بین مناسب ترین قیمت تعیین می نماید.
 -21هزینه آگهی مناقصه:کلیه هزینه های آگهی های برگزاری مناقصه توسط برنده مناقصه و پیش از انعقاد
قرارداد به حساب با شماره شبا  IR 780590012200403018263001به نام شرکت افق تامین
انرژی طوس نزد بانک سینا واریز و رسید قبل از انعقاد قرارداد به مناقصه گزار ارائه می گردد.
 -22زمان گشایش پاکات حداکثر سه ماه پس از پایان آخرین مهلت دریافت پیشنهادات می باشد.
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بخش دوم :شرایط مناقصه
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تاریخ های مهم مناقصه

ردیف

عنوان

تاریخ

1

زمان دعوت به مناقصه

1401/01/16

2

زمان دریافت اسناد

 1401/01/16تا 1401/01/27

3

بازدید و شفاف سازی اولیه

حداکثر  5روز پس از خاتمه زمان دریافت اسناد

4

آخرین زمان ارسال ابهامات

1401/01/29

5

مهلت ارسال پیشنهادات

1401/02/04

6

بازگشایی پاکات الف و ب

حداکثر یک هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات

7

شفاف سازی نهایی

حداکثر سه هفته پس از پایان مهلت ارسال پیشنهادات

8

بازگشایی پاکات مالی (ج) و اعتبار پاکات پیشنهاد

حداکثر سه ماه پس از پایان آخرین مهلت دریافت

 -24مشخصات فنی کاال
مشخصات و الزامات فنی در پیوست شماره  1می باشد.
الزامات بازرگانی در پیوست شماره  2میباشد.
-25عدم تبانی
هر گاه برای کارفرما محرز شود که تمام یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند،
پیشنهاد این شرکت ها مردود می شود و تخلف ایشان بر اساس قوانین و مقررات پیگیری خواهد شد.
 -26نحوه تسلیم پیشنهادها
 .1پیشنهاد باید مطابق دستورالعمل ها و مقررات مندرج در اسناد مناقصه در سه پاکت جداگانه
"الف"" ،ب" و "ج" قرار داده شود.
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 .2همه پاکت های فوق باید در یک لفاف مشترک و مناسب قرار بگیرند.
 .3پیشنهادها باید در موعد و محل مقرر و در مقابل اخذ رسید ،مطابق بند  15تحویل داده شود.
 .4همه پاکت های فوق و لفاف مشترک آنها باید الک و مهر شده باشد.
محتویات پاکت ها به شرح زیر است:
 محتویات پاکت "الف" :در پاکت "الف" ،فقط مدارک زیر قرار داده می شود:
ضمانت شرکت در مناقصه مطابق بند ()8
 محتویات پاکت "ب" :پاکت "ب" شامل اسناد و مدارک زیر می باشد:
-

پی شنهاد فنی که باید به گونه ای تنظیم شده با شد که پا سخگو تمامی سواالت معمول و الزم را در
حوزه مسائل فنی و بازرگانی باشد.
مستتتندات ثبتی شتترکت شتتامل  :کپی آگهی تاستتیس  ،آخرین آگهی ت ییرات  ،کپی صتتفحه اول
اساسنامه و مشخصات اعضاء هیئت مدیره.
رزومه کامل  3تا  5ساله اخیر شرکت مرتبط با موضوع مناقصه .تمامی مستندات مناقصه و ضمائم آن
به همراه رضایت نامه های دریافت شده از کارفرماهای قبلی
کلیه مدارک و مستندات مندرج در جدول ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیوست  3اسناد مناقصه)
جدول زمانبندی بر اساس بند 5
تمام بخش های اسناد مناقصه و ضمایم آن که به صورت فایل الکترونیکی بر روی لوح فشرده به
متقاضیان تحویل می گردد ،می بایست پرینت گردیده و بدون هیچ گونه ت ییرات کلیه صفحات آن
مهر شده و توسط صاحبان امضای مجاز مناقصه گر امضاء شود .بدیهی است در صورت برنده شدن در
مناقصه ،قرارداد مندرج در بخش سوم اسناد مناقصه مبنای اجرای تعهدات طرفین خواهد بود .این
قرارداد به صورت نمونه بوده و ت ییرات جزئی در آن بر اساس شرایط روز  ،با توافق طرفین قابل انجام
خواهد بود.
*کلیه محتویات پاکت "ب" بایستی به صورت لوح فشرده نیز تحویل گردد.

 محتویات پاکت "ج" :
 برگ پیشنهاد قیمت طبق فرم مندرج در اسناد مناقصه.رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و حروف ترجیحا بر حسب ریال در برگ پیشنهاد
نوشته شود .برای تعیین برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود و
پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد ،مردود است.
 -در پاکت های الف و ب هیچگونه پیشنهاد قیمتی درج نگردد.
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 متقاضیان بایستی طوری برنامه ریزی نمایند که اسناد تا تاریخ مندرج در برنامه زمانبندی به محلمندرج در بند  15واصل گردد .بدیهی است عدم وصول مستندات در تاریخ مقرر هیچ گونه مسئولیتی
را متوجه این شرکت نمی سازد .به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده فوق الذکر برسد ترتیب
اثر داده نخواهد شد .در صورت وجود هرگونه ابهام ،خدشه  ،الک گرفتگی یا م ایرت ،قیمت مشروط و
یا فاقد ضمانت نامه ،پیشنهاد دریافت شده مردود شناخته خواهد شد و کلیه تبعات مالی آن بر عهده
شرکت مناقصه گر خواهد بود.
 چنانچه پیمانکار پیشنهاد مالی خود را بر اساس مبالغ ارزی (یا معادل) به کارفرما ارائه نماید ،نحوهمحاسبه نرخ برابری ارز به ریال برابر است با میانگین موزون نرخ های هفته قبل از تاریخ بازگشایی
پاکت "ج" ( از ابتدا تا انتهای هفته قبل از روز بازگشایی) که بر مبنای اطالعات حجم و قیمت فروش
ارز صادراتی ،استخراج شده از "گزارش خرید و فروش ارز در سامانه نیما" مندرج در سامانه سنا به
نشانی  sanarate.irکه توسط امور مالی کارفرما محاسبه و به پیمانکار ابالغ می گردد و پیمانکار
متعهد به پذیرش آن می باشد".
(محتویات هر سه پاکت باید توسط پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شود).
-27موارد عمومی مناقصه
-

-

-

-

هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ضوابط و مقررات قانونی با
آنان رفتار و سپرده شرکت در مناقصه آنان به نفع این شرکت ضبط و به سایر مراجع معرفی خواهند
گردید .
پس از تعیین برندگان اول و دوم مناقصه ضمانتنامه های نفرات بعدی ظرف مدت یک ماه کاری
مسترد میگردد .در صورتی که به ترتیب برنده اول و دوم مناقصه از عقد قرارداد خودداری نمایند
ضمانتنامه شرکت در مناقصه ایشان به نفع مناقصه گزار ضبط خواهدگردید .
هرگونه کسور قانونی و قراردادی خارج از پیشنهاد شامل  :بیمه  ،مالیات  ،عوارض و غیره به عهده برنده
مناقصه خواهد بود( .مالیات بر ارزش افزوده در تعهد خریدار است).
پیشنهاد دهنده تأیید می نماید مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوبه
دیماه  1337و مصوبات بعدی نبوده و چنانچه خالف آن به اثبات برسد پیشنهاد وی مردود و ضمانتنامه
شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد گردید.
هیچ گونه ادعایی از طرف فروشنده مبنی بر عدم آشنایی به موضوعاتی که می تواند به هر صورت در
قیمت پیشنهادی موثر باشد پذیرفته نیست لذا فروشنده بایستی قبالا اطالعات الزم را حاصل نماید.
هرگاه فروشنده اختالفی در اسناد مالحظه نماید یا متوجه از قلم افتادگی مشخصات یا اشتباه دیگری

موضوع مناقصه :تامین تست گیج های مورد نیاز نیروگاه
طوس(تجدید)
شرکت افق تأمین انرژی طوس

شماره مناقصهOTET40018-R4 :

ناظر :شرکت افق

بهره بردار :شرکت مدیریت

تأمین انرژی پارس

تولید برق طوس

گردد یا در مورد معانی آن دچار تردید گردد باید فوراا مناقصه گزار را کتباا مطلع و قبل از تسلیم
پیشنهاد ،توضیح وی را کتباا دریافت دارد.
 فروشنده پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوت نامه شرکت در مناقصهفوق را با مشخصات تعیین شده تأیید و تقبل می نماید و اعالم داشته که پس از بررسی و اطالع کامل
از جمیع شرایط و عوامل موجود نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نموده است.
 چنانچه پیشنهاد فروشنده مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد می نمایدکه :
الف ) ا سناد و مدارک قرارداد را بر ا ساس مراتب مندرج در ا سناد و مدارک مناق صه ام ضاء نموده و
همراه تضتتتمین انجام تعهدات ،حداکثر ظرف مدت  7روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصتتته ( به
استثنای روزهای تعطیل ) تسلیم نماید.
ب ) نسبت به تحویل موضوع مناقصه در مهلت قید شده و شرایط اسناد اطمینان داشته و در صورت
عدم تحویل به موقع مشمول جرائم قید شده در قرارداد( پیوست شماره  )4خواهد شد.
ج) تأیید می نماید که کلیه ضتتمائم استتناد و مدارک مناقصتته جزء الینفک این دعوتنامه محستتوب
می شود .
ه) تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین
اجرای تعهدات ،ضتتمانت نامه موضتتوع بند ( )8دعوت نامه را به نفع کارفرما در پاکت « الف » تقدیم
داشته ام.
 استناد به پاسخها و راهنمایی های تلفنی  ،شفاهی و غیر مکتوب در پیشنهادات فاقد اعتبار می باشد. -برنده مناقصه حق واگذاری موضوع معامله به دیگری را ندارد.
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اینجانب (اینجانبان)  ..............................................................فرزند  .......................................به شماره
شناسنامه/کد ملی  ...........................بعنوان نماینده شرکت  ...................................................................به ثبت
رسیده در شهر .............و به شماره ثبت  ................متقاضی شرکت درمناقصه فوق می باشم و با اطالع از
شرایط شرکت در مناقصه نسبت به ارسال ضمانت نامه موضوع بند( )8این اسناد به مشخصات مندرج در
جدول ذیل اقدام و پیشنهاد قیمت را تکمیل می نمایم(می نماییم) .
نوع ضمانت نامه

بانک صادر کننده

شماره ضمانت نامه

تاریخ ضمانت
نامه

ارزش ضمانت
نامه

فیش نقدی
ضمانت نامه بانکی
چک تضمینی
_ مشخصات بانکی :
جهت استرداد سپرده شرکت در مناقصه خواهشمند است مبلغ تضمین را به حساب و یا بانک مشخص شده
ذیل واریز فرمایید:
نام بانک

شماره حساب

نام صاحب
حساب

کد شعبه

شماره شبا

آدرس و تلفن
شعبه

* لطفاا در تکمیل جدول فوق دقت فرمایید تا امور مرتبط با ضمانت نامه شما در اسرع وقت انجام گردد.
 -28نشانی و تلفن تماس فروشنده :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 -29برنامه زمانی کلی
کلیه مناقصه گران می بایست پیشنهاد مالی خود را با فرض انجام امور در مدت انجام پروژه ( مطابق
بند  )5ارائه نمایند.
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برگ پیشنهاد قیمت
موضوع مناقصه :خرید 7300کیلوگرم هیدرازین هیدرات %55
نام شرکت پیشنهاددهنده................................................................................................................ :
نشانی.................................................................................................................................................... :
این شرکت پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات اسناد شرکت در مناقصه،
شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ،مشخصات فنی عمومی  ،فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ،تعهد نامه اجرا و قبول
مقررات

و

اسناد

و

مدارک

عمومی

مناقصه

و

پیمان

و

بطور

کلی

تمامی

مدارک

و

اسناد

مناقصه  .......................................................................................................................................و با اطالع
کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه قبول می نماید:
عملیات موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به مبلغ
(به حروف).........................................................................................................................................................................................ریال،
(به عدد)  ..........................................................................................................................................................................................ریال انجام دهد.
در قیمت پیشنهادی این شرکت موارد زیر لحاظ شده است:
-

قیمت پیشنهادی ناخالص و مقطوع می باشد .و مشمول هیچ گونه تعدیلی نخواهد شد.

-

چنانچه پیمانکار پیشنهاد مالی خود را بر اساس مبالغ ارزی (یا معادل) به کارفرما ارائه نماید ،نحوه محاسبه نرخ برابری ارز به ریال
برابر است با میانگین موزون نرخ های هفته قبل از تاریخ بازگشایی پاکت "ج" ( از ابتدا تا انتهای هفته قبل از روز بازگشایی) که
بر مبنای اطالعات حجم و قیمت فروش ارز صادراتی ،استخراج شده از "گزارش خرید و فروش ارز در سامانه نیما" مندرج در
سامانه سنا به نشانی  sanarate.irکه توسط امور مالی کارفرما محاسبه و به پیمانکار ابالغ می گردد و پیمانکار متعهد به پذیرش
آن می باشد".
مالیات بر ارزش افزوده در قیمت پیشنهادی لحاظ نشده است.

-

قیمت پیشنهادی ،شامل کلیه هزینه های انجام کار ،حمل تا محل نیروگاه ،بیمه حمل  ،هزینه های عمومی ،هزینه های باالسری،

-

سود ،مالیات ،بیمه تأمین اجتماعی ،سایر کسور قانونی و در کل تمامی هزینه های مترتب بر انجام کار می باشد.
-

کلیه اسناد و مدارک مناقصه ،ضمائم و پیوست های آن و تمام مکتوباتی که از طرف کارفرما ابالغ شده است ،به دقت مطالعه و از
مفاد آنها کالا و جزئاا اطالع حاصل شده است .پیشنهاد دهنده تأیید می نماید برای ارائه پیشنهاد مطالعات کافی انجام داده و هیچ
ابهامی باقی نمانده است.

-

هزینه های ناشی از اجرای قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ،الزامات زیست محیطی و هر گونه مالیات و عوارض متعلق به
این مناقصه و پیمان ،در قیمت پیشنهادی لحاظ شده است.

-

در قیمت پیشنهادی ،سایر هزینه ها نیز در نظر گرفته شده است و پیشنهاد دهنده در صورت قبول پیشنهاد در طول اجرای پروژه
به هیچ عنوان درخواست پرداخت اضافی نخواهد داشت.

نام شرکت

نام و امضای صاحبان امضا

شماره ثبت
کد اقتصادی
شناسنامه ملی
آدرس و تلفن

مهر شرکت
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بخش سوم :قرارداد خرید
* قرارداد پیوست می باشد

پیوست  : 1مشخصات و الزامات فنی
پیوست  :2الزامات بازرگانی
پیوست  :3جدول ارزیابی کیفی مناقصه گران
پیوست  -4قرارداد تیپ

