شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه (سهامي خاص)

شرايط مناقصه عمومي (پيمانكاري و خريد خدمات) شماره

/

-1موضوع مناقصه:


-2مدت انجام كار يا خددمات :حدداكرر
اعالم اينشركت.

از

پد

-3محل انجام كار يا خدمات:

-4شرايط انجام كار يا خدمات :پيمانكار ملدمم بده رعايدت اسدتانداردهاي مدرت ط بدا موادوا قدرارداد
(استانداردهاي وزارت نيرو  -ملي و بين المللي) با هماهنگي دستگاه نظارت ميباشد.
-5محل و تاريخ دريافت اسناد مناقصه :شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاا ااماوب بازبناان و
انبابها) از تابيخ / /

لغايت وقت ادابي موبخ  / /دب مقابل وابيز مبلغ  04444بياا با

حساب جابي شماب  8725862/67جام بانك ملت شعب ميدان خوابوباب ب نام اين شركت خواهد بود.

 -6تاريخ و محل گشايش پيشنهادها:

كميسدديون مناقصدده در سدداعت

روز

مددور

/ /

جهددت اشدداي

پيشنهادها در دفتر مركمي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه تشكيل ميشود.
-7مهلت تسليم پيشنهاد :مهلت تسليم پيشنهاد تا ساعت

روز

مور

/ /

م باشد و ب پيشنهادهاي خابج از موعد مقرب ترتيب اثر داد نخواهد شد.

-8تهيه و تحويل پيشنهاد مناقصه :پيشنهاد مناقصه بايد بدون هراونه پاك شداي  ،قلم خورداي
يا تغيير در ع ارات و ارقام تهيه و به ترتيب زير در پاكتهاي سه اانه قرار داده شدود و از رريد
پست و يا به صورت حضوري تحويل اردد.
پاكت الف :حاوي تضمين شركت در مناقصه براساس بند  11اسناد خواهد بود.
پاكت ب :حاوي تمام صفحات شرايط مناقصه و اسناد منضدم بده ن كده امضدام و ممهدور بده مهدر
پيشنهاد دهنده شده باشد و همچنين كليه مشخصات فني  ،نقشدههداي مربورده ،پرسشدنامه
تعيين صالحيت (در صورت نياز)  ،سواب شركت و نظاير ن.
پاكت ج -حاوي پيشنهاد قيمت خواهد بود

امناً هر يك از سه پاكت الف  ،ب  ،ج بايد الك و مهر شده و جمعاً در پاكت الك و مهر
شده ديگري اذاشته شود .و روي هر يك از سه پاكت مدذكور و پاكدت نهدايي تحدويلي ندام و
نشاني پيشنهاددهنده  ،مواوا و شماره مناقصه ذكر شده باشد.
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توجه  :ذكر نام و نام خانواداي پيشنهاددهنده و نام كامل و درس قانوني مناقصه ار المامي است.
-9اسناد و مدارك مناقصه:

الف -فرم شرايط مناقصه
ب-جداول مقادير  ،قيمتها  ،نقشهها  ،شرايط خصوصي و مشخصات تجهيمات مصرفي
ج -مشخصات و واع حقوقي پيشنهاددهنده
د -نمونه قرارداد و الحاقيهها
ذ-تضمين شركت در مناقصه
توجه :بايستي بندهاي (ج) و (ذ) توسط پيشنهاددهنده به همراه ساير مددارك اراهده شدده تكميدل و
تحويل اردد.
 -11نحوه گشايش پيشنهادها :كميسيون مناقصه در موعد مقرر تشكيل و ابتدا پاكدت (الدف بداز
خواهد شد و در صورت كامل و معت ر بودن تضمين  ،پاكت (ب باز خواهد شد در غير اينصورت
پيشنهاد مربوره مردود مياردد كه در صدورت يدك مرحلدهاي بدودن مناقصده پاكدت (ج نيدم
بازاشايي ميشود و در صورت دو مرحلهاي بودن مناقصه اسناد فني جهت بررسي و اظهار نظدر
به كميته فني بازرااني تسليم و در همان جلسه زمان بازاشايي پاكت (ج تعيين مياردد و بدا
توجه به نتيجه بررسي كميسيون فني بازرااني پاكتهاي (ج پيشنهاددهندااني كده امتيداز فندي
بازرااني الزم را احراز كرده باشند بازاشايي و پيشنهادهاي مردود عودت مياردد.
-11صراحت پيشنهادها:

الف :به پيشنهادات فاقد مهر و امضام  ،م هم  ،مشروط  ،بدون سپرده  ،مخدوش و پيشدنهادات واصدله
بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد
ب :قيمتها بايد به ترتيب مندرج در جداول مقادير و بده تفكيدك واحدد  ،كدل و بده صدورت عدددي و
حروفي قيد ارديده و ثابت باشد.
ج :كليه صفحات و اوراق و اسناد مناقصه بايد داراي امضام مجاز و مهر پيشنهاددهنده باشد و ايدن بده
منمله ق ول كليه مفاد نها تلقي مي اردد و نشانگر اين اسدت كده اسدناد و مددارك را بده دقدت
مطالعه و هيچگونه ابهام و جهلي براي او وجود ندارد كه بعدًا به جهل خود استناد نمايد.
د :هر اونه همينهاي كه پيشنهاددهنده براي پيشنهاد متحمل اردد بر عهده مناقصه ار است.
ذ :در مناقصههاي دو مرحلهاي جلسه بازاشايي مدالي حدداكرر  11روز بعدد از جلسده بازاشدايي اوليده
تشكيل خواهد شد (در صورت نياز مدت مذكور تايك برابر قابل تمديد ميباشد)
ر -مناقصه اران ميتوانند سئواالت فني  ،قراردادي و نظاير ن را از رري تماس با اين شركت مطرح
نمايند.

توجه  :هيچ يك از شركت كننداان جم در مواردي كه در اسناد مناقصه پي بيني شدده نمديتوانندد
بي از يك پيشنهاد اراهه نمايند.
روز از
 -12اعتبار پيشنهادها :پيشنهادها بايد از هر حيث حداقل بدراي مددت ( )04چهل
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تاريخ بازاشايي اوليه اعت ار داشته باشند.

 -13تضمين شركت در مناقصه:

)

تضاامين شااركت دب مناقهاا باا مبلااغ (/-
ريلللللللللللللللللللل اساااااااااااااااااااات كاااااااااااااااااااا

بايست ب يك از صوبتهاي زير ابائ نردد:
الف -بسيد بانك وابيز وج مزبوب ب حساب جابي شماب  8725862/67جام بانك ملت شعب ميادان
خوابوباب كرمانشا و ب نام شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشا
ب -ضمانتنام بانك ب نفع خريداب
توجه  :به پيشنهادهاي فاقد سپرده  ،سپردهها مخدوش  ،سپردههاي كمتر از ميمان مقرر  ،چك شخصدي و نظداير
ن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -14ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و امضاء قرارداد:

برنده مناقصه بايد ظرف مدت ده ( ) 11روز كداري پد از ابدالت كت دي نسد ت بده تهيده و
تحويل امانت انجام تعهدات معدادل  % 1كدل م لدم معاملده و امضدام قدرارداد اقددام نمايدد .در
صورتيكه برنده مناقصه حاار به انجام معامله و يا انعقاد قرارداد نشود و يا امانت انجام تعهددات
را اراهه ننمايد سپرده وي به نفع خريدار ا ط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد.
و چنانچه برنده دوم نيم در مدت مقرر پ اعالم شركت حاار به انعقاد قرارداد نشود سدپرده
او نيم به نفع خريدار ا ط و مناقصه تجديد خواهد شد و تا ق ل از انعقاد قرارداد يا تسليم ادمانت
انجام تعهدات از ررف برنده اول مناقصه  ،سپرده نفر دوم زاد نخواهد شد.
تبصره :امانت نامه حسن انجام تعهدات پ از انجام كامل تعهدات قرارداد زاد خواهد شد.
 -15حضور پيشنهاددهندگان :حضور حداكرر دو نفر نماينده از ررف هر پيشدنهاد دهندده در جلسده
بازاشايي مجاز ميباشد.
 -16تفسير يا تصحيح و تجديد نظر در اسناد مناقصه:

مناقصه امار هر موقع كه الزم بداند تا مدت چهار ( )4روز ق ل از تاريخ خدرين روز تسدليم
پيشنهاد در اسناد مناقصه ري نامه تغييرات مورد نظر را به ارالا دعوت شداان خواهد رسدانيد
كه اين نامه و اماهم ن جمم اسناد مناقصه محسوب خواهد شد.
-17قبول يا رد :به رور كلي مناقصه امار در رد يا ق ول هر يك يا تمام پيشنهادها مختار است.
 -18نو بودن تجهيزات:

كليه كاالهاي مورد مصرف جهت اجراي پروژه بايد نو  ،غير مستعمل و اصلي باشد.
 -19تغيير مقادير :كارفرما ميتواند مقدار كاال  ،خدمت يا حقوق مورد معاملده را تدا بيسدت و پدن
درصد ( )%21م لم معامله اف ماي يدا كداه دهدد بددون نكده در قيمتهدا و شدرايط قدرارداد
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هيچگونه تغيير داده شود.
 -21كسورات قانوني :كليه كسورات قانوني متعلقده بده ايدن مناقصدهممعامله بده عهدده پيمانكدار
ميباشد و پيمانكار در پيشنهاد قيمت بايستي صرفاً قيمت نهايي را اعالم و از ذكر هراونه م لم
و يا درصدي تحت عنوان عوارض و ساير موارد مشابه خودداري نمايد.
 -21واگذاري :برنده مناقصه پ از برنده شدن در مناقصه ح انتقال تعهددات ناشدي از معاملده را
بدون موافقت ق لي خريدار به شخص يا اشخاص حقوقي يا حقيقي ديگر ندارد.
 -22برنده مناقصه:

برنده مناقصه با توجه به تشخيص كميسيون مناقصه بر م ناي قيمت پيشنهادي هر رديف يا
م لم كل پيشنهادي (با توجه بده ندوا مناقصده) و در صدورت لدموم بدا اعمدال ارزيدابي كيفدي
مناقصهاران تعيين خواهد شد.

 -23نقشهها و مشخصات:

در صورت تحويل نقشه ها و مشخصات توسط كارفرما به پيمانكدار  ،ايدن نقشدههدا بدراي
تعيين كارهاي مواوا قرارداد از نظر احتياجات كارفرما و به منظور توايح هر چده بيشدتر كدار
مطلوب مي باشد و فقط بايد به صورت توايحي در نظر ارفته شوند و پيشنهاد دهنده را از دقت
و مطالعه بري نميسازد و همچنين بايد راسداً از كامدل بدودن پيشدنهاد جهدت انجدام كارهداي
مواوا قرارداد ارمينان حاصل كند.
 -24آزمايشات :پروژه مورد مناقصه پ از اجرا توسط پيمانكدار  ،بعدد از انجدام زمايشدات الزم و
تاهيد ناظر فني كارفرما قابل تحويل خواهد بود.
-25شرايط پرداخت:

الف -حداكرر لللل درصد م لم قرارداد به عنوان پي پرداخت در مقابل اراهه ادمانتنامده
معت ر به پيمانكار پرداخت مي اردد  ،كده ايدن م لدم متناسدب بدا تحويدل كدار مسدتهلك
مياردد.
ب -وجه مربوره پ از اجرام و تحويل كامل پروژه و تاهيد نداظر اينشدركت و انجدام كسدورات
مربوره پرداخت مياردد.
هبروز ملك
مدير امور ب زرگ ني و انب ره

تاريخ:
نام و نام خانواداي دارنداان امضام مجاز پيشنهاددهنده:
سمت دارنداان امضام مجاز:
امضام و مهر دارنداان امضام مجاز:
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نام كامل و درس:
بسمه تعالي

شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه
بدينوسيله درخواست ميگردد چن نچه اين شركت در
 ----بر نده نگرد يد ضم نتن مه شركتمن ق صه مش ره
در من قصه را به آدرس:
بلل مصاصلل ر زيللر للودر
من ئيد:
 نام صاحب حساب: شماره حساب: نزد بانك: شعبه: -شهرستان:

نام شركت پيشنهاد دهنده:
امضاء و مهر :

1

محل مهر و امضاي پيشنهاد دهنده

