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نیروگاه   Aورق استیل کورتن  نیمناقصه تام

 حرارتی طوس

 ( OTET-40114 :مناقصه شماره)

 دو مرحله ایعمومی روش خرید: مناقصه 

 OTET-401002: دیشماره درخواست خر
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 فراخوانبخش اول:  

 مناقصهفراخوان  -1

در زمینه تامین خارجی  از آن شرکت محترم دعوت می شود تا در صورت آمادگی جهت تامین از منابع 

 اقالم با موضوع مناقصه زیر مشارکت فرمایید.

 (حرارتی طوس)مالک نیروگاه  افق تامین انرژی طوسشرکت خریدار)کارفرما(:  -2

 مشخصات ردیف

 470105 شماره ثبت 1

 1998713646 کد پستی 2

 411481588365 کد اقتصادی 3

    14004811998 شناسه ملی 4

 

 )بهره بردار نیروگاه حرارتی طوس( مدیریت تولید برق طوسشرکت  :صه گزاردستگاه مناق

نیروگاه حرارتی  مشاور و ناظر بر بهره برداری و تعمیراتشرکت افق تامین انرژی پارس ) مشاور خریدار:

 طوس(

 طوس یحرارت روگاهین Aتامین ورق کورتن استیل : مناقصه موضوع -3

 "عمومی دو مرحله ای" روش انجام مناقصه: -4

  ماه4 حداکثر : پروژه انجام مدت -5

 روگاهین ،قوچانجاده  12 لومتری،کمشهدواقع در  طوس یحرارت روگاهین تحویل کاال/ خدمات:  محل -6

 .طوس یحرارت

 یمجوزات و مستندات که نشان دهنده اصل هیکل دیبا ارائه خدمات قابل /یلیتحو یکاالشرایط تحویل:  -7

 .دیکاال مسترد و وفق قرارداد با فروشنده رفتار خواهد گرد نصورتیا ریبودن جنس باشد را دارا باشد. در غ

 باشدمیریال  4،500،000،000مناقصه  در شرکت سپرده مبلغ: مناقصه در شرکت سپرده مبلغ و نوع -8

 :شود تسلیم کارفرما به زیر مشروحه صورتهای از یكی به باید که

 .شرکت افق تامین انرژی طوسبه نام  دیو قابل تمد معتبر بانكی نامه ضمانت( الف
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 با شماره شبای حساب به مناقصه، در شرکت سپرده عنوان بهفوق  قصهمنا مبلغ واریز( ب

780590012200403018263001 IR و بانک سینا نزد افق تامین انرژی طوسشرکت  نام به 

 .فوق وجه واریز رسید ارائه

 شده  یکارشناس یملك قهیوثج( 

 .شده بانكها نینام تضم یاوراق مشارکت بد( 

ضمانتنامه  نیمربوط به تام یها نهیهزو  نخواهد شد رفتهیپذ گریارسال ضمانتنامه به صورت د** 

 باشد. یدهنده م شنهادیمناقصه در تعهد پ دیمرتبط با تمد یشرکت در مناقصه و همچنین موارد احتمال

  .باشدمی روز 90 دریافت تاریخ از ی فنی و مالیپیشنهادها اعتبار مدت: پیشنهادها اعتبار مدت -9

و دریافت نامه  12مندرج در بند  پس از خرید اسناد طی واریز وجه : :مناقصه اسناد دریافت محل -10

بصورت ایمیل ارسال خواهد شد. رسید واریز وجه نیز به  اعالم آمادگی و رسید واریز وجه مناقصه گران،

 یكی از طرق زیر ارائه گردد:

 ایمیل های  ارسال به info@tpgm.ir  و m.jahangir.tpgm@gmail.com  و acct.tpgm@gmail.com 

  05135421900تائید از  05135421818ارسال به فكس  

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

  .نیاز است آدرس ایمیل جهت دریافت اسناد به امور مناقصات نیروگاه بصورت مکتوب اعالم گردد 

 .طوس یحرارت روگاهین ،قوچانجاده  12لومتری،کمشهد واقع در طوس یحرارت روگاهین :مناقصه گزار نشانی -11

   شبا شماره به باید که باشد می ریال9،000،000 مناقصه اسناد فروش مبلغ: اسناد فروش مبلغ -12

620170000000105847485004IR      مدیریت شرکت بنام  ملی ایران شعبه بلوار معلم بانک نزد

شرکت مدیریت تولید  به اسناد خرید زمان در مذکور وجه واریز رسید و واریز تولید برق طوس

 نامه معرفی ارائه با متقاضی نماینده به فقط مناقصه مدارک و اسناد. شود تحویلبرق طوس 

 .شد خواهدو ارسال  تحویل باشد، داشته را مناقصه گر مجاز امضای و مهر که معتبر

 11/03/1401تا  02/03/1401از تاریخ  :مناقصه اسناد دریافت زمان -13

با هماهنگی تلفنی با دستگاه مناقصه گزار : ) در صورت درخواست مناقصه گر(زمان سایت ویزیت  -14

 زمان دریافت اسناد.خاتمه دریافت روز پس از  5تا حداکثر 

 18/03/1401تا پایان وقت اداری  شفاف سازی :درخواست آخرین مهلت  -15

  سازی:روش تماس جهت شفاف  -16
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)داخلی  05135421800تلفن:     m.jahangir.tpgm@gmail.com & INFO@TPGM.IR   ایمیل:

2389) 

  :)پاکات جداگانه الف و ب و ج( پیشنهادها تحویل محل نشانی -17

 )حراست دوم،، طبقه 18( ، پالک شعبانی) نهمخیابان  -باالتر از میدان کاج  –سعادت آباد  - تهران

  (شرکت افق تأمین انرژی طوس

 021 22351470 تلفن:

 30/03/1401تا پایان وقت اداری  :پیشنهادها تحویل مهلت آخرین -18

در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و  خریدار رد و قبول پیشنهادات مناقصه گران: -19

 در مناقصه وارد نمی باشد. هیچگونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان

 :به یکی از دو روش ذیل خواهد بود ارزیابی پیشنهاداتنحوه  -20

کنندگان در مناقصه( دریافت  در صورتیکه حداقل سه پیشنهاد )بعنوان حد نصاب تعداد شرکت

 :گردد

مطابق معیارهای ارایه شده )ین برنده، بصورت ارزیابی پاکات فنی )ب( و اخذ حداقل امتیاز الزم تعی -الف

اسناد مناقصه )جدول ارزیابی(، حداقل امتیاز به منظور فراهم شدن امكان بازگشایی  2در پیوست 

 جهت بازگشایی پاکات مالی )ج( خواهد بود و شرکتهایی که امتیاز می باشد.( 60پاکت مالی 

مستندات فنی الزم در پاکات را ارائه ننمایند و یا حداقل امتیازات الزم جهت بازگشائی پاکت مالی 

را کسب نكنند در فرآیند انتخاب برنده و بازگشایی پاکات )ج(، شرکت داده نخواهد شد. ضمنا 

 برنده مناقصه بر مبنای پاکات فنی تائید شده با پایینترین قیمت انتخاب می شود.

که مستندات الزم  پیشنهاد دهندگانیپیشنهادات فنی واصله ابتدا ظور تعیین برنده مناقصه به من -ب

و یا حداقل امتیازات الزم جهت بازگشائی پاکت مالی را کسب  را ارائه ننمایندالف و ب در پاکات 

شده قیمت تراز  د شد.ندر فرآیند انتخاب برنده و بازگشایی پاکات )ج(، شرکت داده نخواه نكنند

 بر اساس فرمول زیر تعیین می شود.

 نحوه محاسبه قیمت تراز شده:

𝐿 =
100 × 𝐶

100 − [𝑖 × (100 − 𝑡)]
 

L : قیمت تراز شده 

C:  قیمت پیشنهادی در برگه پیشنهاد قیمت 

t:    امتیاز فنی 
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