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 : مناقصهموضوع مناقصه گزار و  -1

 و ميباشد گرمسار نتهرا جاده 35 كيلومتر نشاني به( خاص سهامي)دماوند برق توليد مدیریت ،شركت)خریدار(گزار مناقصه

)دماوند(، طبق نياز نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت مورد ليتر روغن ترانس8736 خریدعبارتست  مناقصه موضوع

 پيوست شرح ومشخصات فني 
 

 مشخصات و مدارك مورد نیاز: -2
ش، گواهينامه ، مدارک خدمات پس از فرو ( datasheet) زمان تحویل كاال مي بایستي مدارک فني (فروشندهمناقصه گر )

 ریدار نماید.خرا نيزتحویل  كاالهاي مذكوربه سایرشركتهاي دیگر وسوابق فروش، استاندارد ایزو تایيدكمپاني سازنده 
 

 :سي اسناد و مدارك مناقصهربر -3

محاسبه مبلغ پيشنهادي خود، نسبت به شرایط وخصوصيات محل وكليهه عهواملي    شركت كنندگان در مناقصه موظفند قبل از

تكمیل نمودن  قبل از و آگاهي كامل حاصل فرمایندنحوي درمحاسبه مبلغ پيشنهادي آنان موثر باشد ه كه ممكن است ب

چنانچهه  .بهه جهزء ن مطلهر گردنهد    ء مفهوم جز از و سيربر،مطالعه دقیقاً را مدارك مناقصه،اسناد و اسناد

شركت كننده اي حين مطالعه اسناد و مدارک مناقصه،نكات مبهم، ناقص و یا اختالف و اشتباهي را مالحظه و مشاهده نماید 

وم عبارات اسناد و مدارک مناقصه به اشكالي برخوردكنند كه نياز به شرح و توضيح داشهته باشهد، بایهد بالفاصهله     و یا درمفه

موضوع را از شركت مدیریت توليد برق دماوند سؤال نماید. چنانچه در نتيجه این پرسش اطالعات و توضيحاتي بدست آید 

ع تقاضا كننده و همچنين سایر شركت كنندگان خواهد رسيد. هر نهوع  كه در اسناد مناقصه منعكس نباشد مراتب كتباً به اطال

توضيح یا تجدید نظر یا اضافه یا حذف مطلبي به مدارک مناقصه از طریق رسمي انجام وطي نامه به نشهاني دعهوت شهدگان    

ز طهرف شهركت   ارسال مي گردد و این ضمائم جزءاسنادومدارک مناقصه منظورخواهدگردید بنابراین هيچگونهه اسهتنادي ا  

كنندگان به توضيحات شفاهي وهيچ نوع ادعاي بعدي به دليل اینكه شركت كننده به شرایط و احوال كلهي و محلهي واقه     

نبوده و هيچگونه اعالم بعدي به عدم فهم مطالب اسناد و مدارک مناقصه و استناد به نارسا بهودن مطالهب منهدرر در اسهناد و     

ده مورد قبول نخواهد بود. بدیهي است عواقب و خسارات ناشي از عدم رعایت نكهات  مدارک مناقصه از طرف پيشنهاد دهن

شركت مدیریت توليد برق دماوند حق تغيير یا اصالح ویا تجدید نظردرهر قسمت فوق متوجه پيشنهاد دهندگان خواهد بود. 

اگر چنين موردي  د محفوظ ميدارد وازاسناد ومدارک مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادات براي خو

صهورتيكه   در شهد  مناقصه ابالغ و نيز جزء اسهنادومدارک مناقصهه منظورخواههد    پيش آید مراتب به كليه دعوت شدگان در

پيشنهادي قبل ازابالغ مراتب مزبور به شركت مدیریت توليد برق دماوند ارسال شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقها ضهاي   

در  ها باشد قيمت راصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادی ازآنجا كه ممكن است تجدید نظریا آنرا بنماید،استرداد 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

پيشنهاد دهندگان به  ي بهاینصورت شركت مدیریت توليد برق دماوند  ميتواندآخرین مهلت دریافت پيشنهادها را با اعالم كتب

 .راي اصالح و تجدید نظر در پيشنهاد خود را داشته باشند تعویق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي ب
 

 تكمیل نمودن اسناد و مدارك مناقصه :  –4
 یها  قیمتسي و تحقیقات الزم ریز رمناقصه باید پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارك مناقصه و انجام بر شركت كنندگان در

یا شرط  و خوانا و بدون قلم خوردگيبصورت واضح، قیمت،های پیشنهادی خود را با دقت محاسبه و در برگ پیشنهاد قیمت

صهفحه بهه    ،در ن قراردادن شرطتغییریا حذف ویا ،سپس كلیه اسناد ومدارك مناقصه را بدون تصرف نوشته وویا شروطي 

 . اء مجاز تعهد ور پیشنهاد دهنده(صفحه از ابتدا تا انتها امضاء و مهر نمایند )مهر و امض

ضهمائم  تن قهرارداد و مه )با توجهه بهه   ،انجام خدماتخریدو قيمت پيشنهادي پيشنهاد دهندگان مقطوع بوده و شامل كليه هزینه هاي (1-4

ا شرایط یه  صریحاًي كه استثنائ موارد مگردر خواهد بودماليات  بيمه، ،سود شركت سازنده، از ،هزینه هاي بازدیدعمومي آن( هزینه هاي

 مدارک مناقصه نسبت به این اقالم ذكرشده باشد. و طریقه دیگري دراسناد

نهاد وي ترتيب اینصورت به پيش درغير هيچگونه تغيير و یا دخل و تصرفي نباید از ناحيه پيشنهاد دهنده در اسناد مناقصه داده شود،( 2-4

 اثر داده نخواهد شد.

ي در يهه مهدارک درخواسهت   با سربرگ شركت ثبت و به همراه كلني كامل و دقيق و شماره تلفن خود را پيشنهاد دهندگان باید نشا( 3-4

 .خواهد شد غ شده تلقيبه نشاني مذكور ارسال شود ابال ، فكس یا دریافت رسيد. هر مكاتبه اي كه با پستاسناد مناقصه ارسال نمایند 

جمههوري اسهالمي    قانون اساسي 141بایستي مشمول ممنوعيت مقرر در اصل  پيشنهاد دهندگان اعم از اشخاص حقيقي یا حقوقي (4-4

وانين و مقهررات  نباشهند و چنانچهه خهالف آن ثابهت شهود طبهق قه        1337دیماه  22ایران و قانون منع مداخله در معامالت دولتي مصوب 

 رفتار خواهد شد . فروشندهمزبور با 

را بهدون تغييهر در   رداد كهار موضهوع قهرا    %25بود برطبق شرایط قرارداد تا ميزان  شركت مدیریت توليد برق دماوند مجاز خواهد( 5-4

 خواهد بود .قراردادملزم به انجام كارها بر اساس نرخ هاي  فروشندهكم یا زیاد نماید ، در نتيجه واحد بها 

 .تداش خواهدأثيرنتپيشنهاد هرگونه تخفي  یا اصالح در قيمتها و یا تغييردرشرایط مناقصه پس از باز كردن پيشنهاد ها  (6-4

 برایشته شهود . (پيشنهاد قيمت كل مي بایستي به عددو حروف در برگ پيشنهاد قيمت  به صورت واضح و بدون قلم خوردگي نو7-4

 مالك خواهد بود. است نوشته شده  گ پیشنهاد قیمت در بر تعیین برنده ارقامي كه به حروف

پيشنهاد به این شركت منصرف شهوند مهي بایسهت مراتهب را بصهورت       ل( چنانچه دریافت كنندگان اسناد مناقصه به هردليل از ارسا8-4

 تكميل فرم عدم پاسخگویي به مناقصات )پيوست اسناد مناقصه( اعالم وبه این شركت ارسال فرمایند.

 

 

 

 
 

 
 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 شركت در مناقصه:تضمین  – 5

 حساب به دهنده نهادپيش توسط باید كه استریال (نهصدو هفتادو پنج ميليون ) 975.000.000 مبلغ معادل مناقصه در شركت تضمين

 نزد دماوند قبر توليد مدیریت شركت نام به 102994957003066000000022IR یا به شماره شبا1029949570030  شماره

 بانكي چك یا بانكي نامهضمانت صورت به یا و نمایند ارسال مدارک سایر همراه را آن رسيد و واریز توحيد ميدان شعبه -دي بانك

 . گردد ارائه دماوند برق توليد مدیریت شركت وجه در شده تضمين

 وي پيشنهاد یا و ایدنم ارائه آن نظایر یا شخصي چك بصورت را خود مناقصه در كت شر سپرده اي دهنده پيشنهاد چنانچه:  توضيح

 .شد نخواهد داده اثر ترتيب پيشنهادي چنين به باشد سپرده كسر یا و مناقصه در شركت سپرده فاقد

 تسلیم پیشنهاد: -6

ههاي ذیهربط    متسهایر قسه   و قيمهت  و تكميل بهرگ پيشهنهاد   5مطابق  بند  شركت در مناقصه تضمين اد دهندگان باید پس از تهيههپيشن

ح ذیهل تهيهه   اكات را بشهر وپ هدومدارک مناقصه را صفحه به صفحه از ابتدا تا انتها مهر وامضاء نم مدارک مناقصه،كليه اوراق و اسناد و

 نمایند.
 

                                                                                                                   :تاوصف پاك 

پاكهت   سهيد در ربدیهي است در صورتيكه ایهن  (. 5مطابق بند  ضمانت نامه قابل قبول) شركت در مناقصه تضمين : محتوي پاكت الف

        باز نخواهد شد . و)ر(  پاكت)ب( ،)ال ( نباشد

مدارك الزم جهت تاییهد صهحت امضهاء كننهده پیشهنهاد و      پاكت ب : محتوی پیشنهادات فني و بازرگاني و سایر

، سهوابق  شهركت  ثبت هيارسمي و  خرین تغییرات شركت ،گو روزنامهدارندگان امضاء مجاز شركت ،دارنده یا 

سهوابق فهروك كاالههای    گواهي تاییهد كمپهاني سهازنده ،    ،و نتایج  زمون كاال مدارك فني كاال، كاری شركت

مشتریان ، رضهایت   مذكور به سایر شركتها و نیروگاههای دیگر،گردك مالي پنج سال  خر شركت، رضایتنامه سایر

با تصریح به ایهن كهه    كه كلیه صفحات  ن بدون هیچ قید و شرطي واسناد مناقصه  و شركت از قراردادهای قبلي

 است مهر و امضاء نمایند.  قبول قرائت شد تماما ً مورد

                                                      .  (اسههههت بههههرگ پيشههههنهادقيمت منحصههههرا ًمحتههههوي پيشههههنهاد بهههههاء و شههههرح ریههههز قيمههههت ههههها)     :  جپاكههههت 

ا الک ومهههر سههپس آنههر  و هداد قههرار جداگانههه اي،در لفههاف مناسههب   پاكههت بههزرگ  فههوق الههذكر رادر ( ر(و)ب)و(ال )پاكتهههاي

))الزم بههه ركرمههي باشههدكه هنگههام تهیههه پاكههات نههام شههركت وعنههوان هرپاكههت بهمههراه شههماره مناقصههه نماینههد

 26/10/1400 پایههان وقههت اداري مههورخ حههداكثرتا وبصههورت جداگانههه،وباخش درشههت نوشههته شههود((  روی پاكههات 

یت توليههد شههركت مههدیر –جههاده گرمسههار، نيروگههاه سههيكل تركيبههي شهههداي پاكدشههت)دماوند(    35كيلههومتر  –تهههران  بههه نشههاني 

 .نماید برق دماوند تحویل

 توجه: به پیشنهاداتي كه خارج ازمدت مقرر تسلیم شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

برنهده اول   صميم و تعيهين توكليه پيشنهادات تا اتخاذ  وجه مورد قبول واقع نخواهد شد تقاضاي استرداد پيشنهاد پس از تسليم آن به هيچ

 و دوم مناقصه معتبر خواهد بود.



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 

  واعالم برنده مناقصه: افتتاح پاكتهای حاوی پیشنهادات – 7 

 كهه  صهورتي  در شد، هدخوا خوانده و باز( مناقصه در شركت تضمين حاوي) ال  پاكت ابتدا شركت، مناقصه كميسيون درجلسه (1-7

 بررسهي  از پس دهش باز( الزم سایرمدارک و بازرگاني فني پيشنهادات حاوي) ب پاكت باشد، نداشته ایرادي مناقصه در شركت تضمين

 و نمهوده  قداما( مالي پيشنهادات حاوي)   ر پاكت بازگشایي به نسبت كنندگان، شركت موجود مدارک و اسناد خصوص در الزم هاي

 .نماید مي اعالم را مناقصه برنده

پاكهت  اشهد  ببه تشخيص اعضاء كميسيون طبق شرایط و ضوابط مربوطهه تهيهه نشهده    مناقصه گري  ،شركت درمناقصه تضمينچنانچه * 

 به پيشنهاد مورد بحث ترتيب اثر داده نخواهد شد. باز نمي شود و )ج(و  )ب(

ه سهر سهپرده ترتيهب اثهر داد    شهركت در مناقصهه و یها ك    تضهمين به پيشنهادات ناقص و مبهم و مشروط و خارر از اعتهدال و فاقهد   ( 2-7

 نخواهد شد.

متهرین  كبني بهر امضهاء پيمهان بها     موجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي  شركت مدیریت توليد برق دماوند به هيچ( 3-7

 .ندارد را پيشنهاد

 توليهد  مهدیریت  شهركت  توسهط  يكتب نامه ارسال طریق از فقط برنده اعالم و پيشنهادات قبول شده تلقي نخواهد شد یك از هيچ ( 4-7

 .پذیرد مي صورت دماوند برق

 است . رازشركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول كليه اختيارات و تكالي  دستگاه مناقصه گ ( 5-7 

اي هه همچنهين كليهه هزینهه     بيل هزینهه درر آگههي بعههده برنهده مناقصهه خواههد بهود و       از ق فروشنده،( تمامي هزینه هاي شناسائي 6-7

(، بعههده  دشهت)دماوند ترخيص، بسته بندي، بارگيري، حمل، تخليه، بيمه و... تا تحویل درمحل انبار نيروگاه سيكل تركيبي شههداي پاك 

 كرد .  داخت نخواهدي به جز مبلغ قرارداد در وجه فروشنده پرمبلغ (خریدارمناقصه گزار) مي باشد و (فروشنده) مناقصه گر وهزینه

 بهرق  توليهد  تمهدیری  شهركت  معهامالت  كميسهيون  جلسهه  در،با همراه داشتن معرفي نامهه  هستند  مجاز گران مناقصه نمایندگان: توجه

 .رسانند بهم حضور گردد مي تشكيل10/1400/ 29تاریخ كه دماوند
 

 

 شركت در مناقصه :  تضمین نحوه استرداد – 8

اههد شهد   ي مسترد خوشركت در مناقصه نفرات بعد تضمين پس از افتتاح پاكتهاي حاوي پيشنهادات و تعيين نفرات اول و دوم مناقصه ،

برنهده   تضهمين  مگر در مواردي كه بنا به نظر شركت مدیریت توليد برق دماوند الزم باشد براي مهدت معهين دیگهري نگههداري شهود.     

عدم مراجعه وهمچنين  شد،مسترد خواهد (درصد مبلغ پيشنهادي 10ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات) معادل انعقاد قرارداد و از مناقصه پس

درایهن   وپيمهان بهوده    اجهراي  به برنده اعهالم خواههد نمهود بهه منزلهه اسهتنكاف از        مناقصه گزارمهلتي كه  ليم این ضمانتنامه درسعدم ت

يچگونهه  به نفهع شهركت مهدیریت توليهد بهرق دماونهد ضهبط و برنهده مناقصهه حهق ه           مناقصه گرمناقصه  شركت در سپردهصورت وجه 

 و ادعائي نخواهد داشت. اعتراض

 
 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 دعوت از برنده مناقصه جهت انعقاد قرارداد: -9

 ابهالغ  بهه  سهبت ن مناقصهه،  كميسهيون  تصهميمات  اتخاذ و گران مناقصه توسط پيشنهادات ازتسليم پس دماوند برق توليد مدیریت شركت

 دماونهد  بهرق  توليهد  یتمدیر شركت وسيله به كتبي اعالم زمان تا واصله پيشنهادات از یك هيچ و نمود خواهد اقدام مناقصه برنده كتبي

 .شد نخواهد اعالم برنده

مطهابق  جهراي تعههدات )  سهپردن تضهمين ا   همزمهان بها   پس ازاعالم،  كاريده روزحداكثر ظرف مدت برنده مناقصه مكل  است ( 1-9

یفات ه او بدون هيچ تشهر شركت در مناقص سپردهمبادرت به امضاء قرارداد نماید ،در غير اینصورت  مبلغ پيشنهادي ، %10معادل (قرارداد

 ضبط و وي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت .مدیریت توليد برق دماوند قضائي به نفع شركت 

 ،دبرنده مناقصه منصهرف گهرد   انفروشندگبا  عقد قرارداد دیریت توليد برق دماوند به هر علت از اجراي طرح وچنانچه شركت م( 2-9

 ادعائي نخواهد داشت. اعتراض و برنده مناقصه مسترد خواهد شد و برنده مناقصه حق هيچگونه سپرده

 .ندارد یگريد شركت به گزار، مناقصه كتبي موافقت بدون را مناقصه موضوع از بخشي یا تمام واگذاري حق مناقصه برنده( 3-9
 

 انعقاد قرارداد:    – 10

ليهد بهرق   شهركت مهدیریت تو   درمحهل  پس از اعالم كتبي مناقصه گهزار، حداكثر ده روز كاري موظ  است ظرف مدت برنده مناقصه 

ئهه  ه تهيهه و ارا به حاضهر   مناقصه در مهلت مهذكور چنانچه برنده  حاضرشود وتعهدات و امضاء قرارداد  اجرايدماوند جهت تهيه تضمين 

فهع شهركت   نوي بدون كوچكترین تشهریفات خاصهي بهه     در مناقصه تضمين شركتنشود در اینصورت   تضمين مزبور و امضاء قرارداد

مضهاء  جههت ا  فهر دوم نچنين موردي نفردوم بعنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد و از  در. مدیریت توليد برق دماوند ضبط خواهد شد

ن تضهمي  مایهد، مهي ن در صورتيكه نفردوم نيز درمهلتي كه شركت مدیریت توليهد بهرق دماونهد تعيهين      مدقرارداد دعوت بعمل خواهد آ

دیریت مه ه نفهع شهركت   نشود ،تضمين شركت در مناقصهه او نيهز به    تعهدات خود را تهيه وتسليم ننماید و حاضر به انعقاد قرارداد اجراي

مي ي تواند اسها معالوه بر ضبط تضمين هاي شركت در مناقصه شركت مدیریت توليد برق دماوند .  ضبط خواهد شد توليد برق دماوند

شهخيص شهركت   و یا بصورت دائم از فهرست پيمانكاران واجهد صهالحيت حهذف نمایهد ، ت     نفرات یا شركت هاي فوق الذكر را موقتاً

يت قطعي است شركت در مناقصه و یا حذف از فهرست پيمانكاران واجد صالحهاي  ریت توليد برق دماوند در مورد ضبط تضمينیمد

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  
 
 

               
 

         

 
 

 سیكل تركیبي شهدای پاكدشت )دماوند( مورد نیاز نیروگاهلیتر روغن ترانس  6387خریدقیمت مناقصه برگ پیشنهاد 
 

ر نامهه شهركت د  مورد مطالب و منهدرجات دعوت امضاء كنندگان زیر پس از بررسي و آگاهي كامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئوليت در 

كلهي تمهامي    داد و بطهور مناقصه ، شرایط و مشخصات مناقصه و قرارداد ، تعهد نامه اجراء و قبول اسناد و مدارک عمومي مناقصه و قرار

 ع شهرایط و امل ازجميك مدارک و اسناد مناقصه در رابطه با موضوع مناقصه فوق، مربوط به شركت مدیریت توليد برق دماوند، با اطالع

صهات منهدرر   عوامل موجود از انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمهایم كهه كهاالي موضهوع مناقصهه را براسهاس شهرایط ومشخ       

  :ن نمایمتأمي ذیل پيشنهادي مبلغ باطبق جدول زیر  همچنين مشخصات فني ارائه شده، دراسناد ومدارک مناقصه وقرارداد و

 

 قيمت كل)ریال(جمع  )ریال( ليترهر قيمت   ليتر  كاال مشخصات فنيشرح و  ردی 

1 
ليتر روغن ترانس مورد نياز  8736خرید 

نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت 

 )دماوند (
8736 

  

 به حروف )ریال(قيمت جمع كل  2
 

 

 :كه نمایم مي تعهد شوم انتخاب مناقصه برنده عنوان به و گيرد قرار قبول مورد پيشنهاد این چنانچه

 حهداكثر  تعههدات  انجهام  نتضهمي  همراه و نموده امضاء مناقصه مدارک و اسناد در مندرر مراتب براساس را قرارداد ومدارک اسناد -1

 . نمایم تسليم مناقصه برنده عنوان به ابالغ تاریخ از روز هفت مدت ظرف

 . شود مي محسوب پيشنهاد این جزءالینفك مناقصه مدارک و اسناد ضمائم كليه كه نمایم مي تأیيد -2

 . دندار را ها پيشنهاد از یك هر به كار، واگذاري به الزامي گزار مناقصه دستگاه كه دارم كامل اطالع -3

 ..گيرد نمي لقتع افزایش گونه هيچ آن به و بوده اعتبار داراي ماه 2مدت  به پاكات بازگشایي تاریخ از پيشنهادي مبلغ -4

 

 پیشنهاد دهنده : نام شركت

 1400تاریخ :        /    /

 نام و نام خانوادگي ، سمت ، امضاء مجاز و تعهد  ور و مهر پیشنهاد دهنده :

 نشاني و شماره تماس:


