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  :1فصل   

  موضوع مناقصه -1-1

  ياتاقان ها به شرح زيربازسازي از موضوع مناقصه عبارت است  -

 نيروگاه مشهد ياتاقان هاي

 واحد نام قطعه رديف

قطر داخلي 
اندازه افقي 

)mm( 

اندازه 
 )mmپاكت(

اندازه حوضچه جكينگ 
)mm(  اندازه

 عمودي

اندازه تقريبي 
 )mmضخامت(

عرض 
 )mm(پهنا)(

 عمق عرض طول عرض طول

 25 4             355.1 اشكودا سيل هيدروژن 1

 215 5 355.5 0.4 60 135 40 180 355.85 اشكودا 1ياتاقان ژنراتور  2

 215 5 355.5 0.4 60 135 40 180 355.85 اشكودا 2ياتاقان ژنراتور  3

 240 5 300.5 2 70 100 20 190 300.8 اشكودا 1ياتاقان توربين  4

 280 5 355.5 2 80 110 40 200 355.85 اشكودا 2ياتاقان توربين  5

 92 3 95.2           95.2 اشكودا ياتاقان پمپ تغذيه 6

 64 3 55.2           55.2 الين ياتاقان پمپ تغذيه الين (ساكشن) 7 

 64 3 45.2           45.2 الين ياتاقان پمپ تغذيه الين (ديسشارژ) 8 

       0.6 30 55 234 180 315 بي بي سي توربين 9

       0.6 30 55 234 180 315 بي بي سي كمپرسور 10

       0.6 30 55 234 180 315 بي بي سي 1تور شماره ژنرا 11

       0.6 30 55 234 180 315 بي بي سي ژنراتور شماره دو 12

                 180 بي بي سي تحريك 13

                 125 بي بي سي شماره يك جعبه دنده   14

                 125 بي بي سي شماره دو جعبه دنده  15

                 203 آلستوم توربين 16 

                 203 آلستوم كمپرسور  17 

                 230 آلستوم )5100شماره يك جعبه دنده ( 18 

                 230 آلستوم )5100شماره دو جعبه دنده ( 19 

                 300 آلستوم شماره سه جعبه دنده 20 

                 300 آلستوم هار جعبه دندهشماره چ 21 

                 300 آلستوم شماره پنج جعبه دنده 22 

                 220 آلستوم ژنراتور  23 

                 70 آلستوم تحريك شماره يك  24 

                 70 آلستوم تحريك شماره دو  25 

صورت تقريبي بوده و نياز است مناقصه گران پس از برگزاري مناقصه و اعالم برنده شدن مناقصـه   :ابعاد و اندازه ها به1تبصره
  نسبت به بازديد و اندازه گيري اقدام نمايند.

:مناقصه گر در نظر دارد در طول مدت يكسال از تاريخ عقد قرارداد هركدام از اقالم اعالم شده در فهرست را كه بـه  2تبصره 
  شده در مناقصه ارسال نمود؛ پيمانكار بازسازي و عودت نمايد. پيمانكار برنده
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: اين فهرست هيچ الزامي براي مناقصه گر براي ارسال تمامي اقالم ايجاد نمي نمايد و بر اساس لزوم و نياز پيش آمده 3تبصره
  ممكن است تعداد اقالم تغيير نمايند.

رنده مناقصه ارسال شود كه در فهرست ارايـه شـده موجـود نباشـد     چنانچه در طول مدت قرارداد براي پيمانكار ب -4تبصره
رما نسبت به بازسـازي اقـدام   پيمانكار مي تواند نسبت به ارايه قيمت بابت همان قطعه اقدام نموده و در صورت موافقت كارف

  نمايد

 شرح كار بازسازي ياتاقان

 و ارايه گزارش به كارفرما و اخذ تاييديه از كارفرما و ارايه گزارش به كارفرما و اخذ تاييديه از كارفرما. تهيه نقشه شامل ابعاد داخلي، پاكت ها ، حوضچه هاي جكينگ     1

 كنترل ابعادي پوسته ياتاقان و ارايه گزارش كتبي (شامل دفورمگي پوسته) و اخذ تاييديه از كارفرما.      2

 واخت و داخل كورهاي گازي و يا الكتريكيبابيت زدايي ياتاقان هاي مستعمل در درجه حرارت يكن     3

 (بابيت زدايي) و اخذ تاييديه توسط كارفرما. 3ارايه گزارش ابعادي از وضعيت پوسته ياتاقان بعد از مرحله   4

 ارايه گزارش از فالكس هاي پوششي به كارفرما.     5

 ريزاز مركز. روش گ ASTM B23-ALLOY2بابيت ريزي ياتاقان هاي مستعمل با آلياژ      6

 تراشكاري بابيت نو  با دقت دو صدم ميليمتر.  7

 .RA>0,5µmسطح بايد عاري از هر نوع آلودگي و صافي سطح حداقل  8

 ارايه گزارش نهايي 9

 هر ياتاقان.و آناليز شيميايي بابيت اوليه و بابيت بعد از ريخته گري و ابعاد   UTو تست   PTارائه گزارش نهايي شامل گزارش تست    10

 مورد پذيرش باشد. ISO 4386استاندارد  Bياتاقان ها مي بايست در محدوده كالس   11

 ارائه نمونه از شمش خام بابيت و براده بابيت ريخته گري شده مورد استفاده در بازسازي ياتاقان ها.  12

 ي باشد.استفاده از هر گونه ترميم محلي بابيت، بدون اطالع كارفرما مجاز نم  13

 تهيه و ارسال تصوير در هر يك از مراحل فوق الزامي مي باشد.  14

  
  اسناد مناقصه -1-2
  اسناد مناقصه به شرح زير مي باشد: -1-2-1

  شرايط مناقصه .1
  بخشنامه ها و دستورالعملها .2
پيشـنهاد ايـن    ارايهمان سوابق كاري و مشخصات شركت مناقصه گر وآگهي روزنامه رسمي كه اسامي دارندگان امضاي مجاز در ز .3

لوازم وتجهيـزات، اعـالم كدپسـتي،     مناقصه در آن درج گرديده است و رونوشت مصدق اساسنامه و همچنين ليست ماشين آالت، 
  شماره كد ملي صاحبان مجاز و تعهدآور شركت.

  مشخصات فني  .4
  برگ پيشنهاد قيمت و جداول مقادير و قيمتها .5

  گردد. روي كليه صفحات مربوط به پيشنهاد اصلي بايد كلمه (اصل) قيد گردد. ارايهصل پيشنهاد بايد در يك نسخه ا -1-2-2
  اسناد مناقصه بايد به ترتيب زير در پاكت هاي جداگانه به شرحي كه ذيالً اشاره مي گردد قرارداده شود: -1-2-3
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  الف) پاكت الف مربوط به تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
  مشخص مي شود و حاوي تضمين شركت در مناقصه بشرح ذيل خواهد بود : "لفا"يك پاكت كه با حرف 

ماه از تاريخ گشايش پاكت هاي پيشنهادي و يا واريـز نقـدي مبلـغ مـذكور بـه       3ضمانتنامه اي از بانك مورد قبول مناقصه گزار و معتبر تا 
رجاع كار (ضمانت نامه بانكي) يا قـبض سـپرده نقـدي    حساب شركت مديريت توليد برق مشهد به طوريكه اصل تضمين شركت در فرايند ا

شـــماره شـــبا  1029454751 بـــه شـــماره حســـاب تضـــمين شـــركت در فراينـــد ارجـــاع كـــارمبنـــي بـــر  واريـــز مبلـــغ 
IR840700001000222945475001   به نام شركت مديريت توليد برق مشهدمفتح مشهد( شعبه  قرض الحسنه رسالت نزد بانك ( 

  گردد. تسليم مناقصه گزار

  انواع سپرده قابل قبول : -
  .رسيد بانكي مبني بر واريز وجه مذكور الف)

  .ضمانت نامه بانكي به نفع مناقصه گزار مطابق فرم پيوست اسناد مناقصه ب )

  مديد باشند.مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي مدت سه ماه ديگر نيز قابل ت -
  چك شخصي و نظايرآن ترتيب اثر داده نخواهد شد. سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر،  سپرده هاي مخدوش ،  به پيشنهادهاي فاقد سپرده،  -

  نامه كسر از مطالبات با تاييد اداره حسابداري شركت مديريت توليد برق مشهدج)

 :مبالغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار  

  ريال - مبلغ تضمين  نوع  شرح  مناقصه شماره  رديف
  600,000,000 بازسازي بازسازي ياتاقان ها  401017  1

  ب ) پاكت ب مربوط به پيشنهاد فني
  مشخص مي گردد حاوي اسناد زير خواهد بود: "ب"پاكت ديگري كه با حرف 

  نمايد. (ب) ارايهاه پيشنهاد خود در پاكت : مناقصه گر موظف است موارد ذيل را تهيه ، مهر و امضاء نموده و به همر1توجه مهم

 برنامه زمانبندي كلي  .1

 زمان تحويل( از تاريخ ابالغ به كار ) .2

 دامنه پوشش گارانتي و تبيين شرايط گارانتي .3

را تكميل و مهر و امضاء نموده و به همراه پيشـنهاد  اسناد مناقصه  ليتكم طيشرا "جدول خالصه مناقصه گر موظف است  :2توجه مهم
  نمايد . (ب) ارايهد در پاكت خو

) را 27-1بنـد   -بازرگاني(طبق جداول مندرج در همـين اسـناد   -مناقصه گر موظف است مستندات مربوط به ارزيابي فني: 3توجه مهم
  نمايد. ارايهتكميل و مهر و امضاء نموده و به همراه پيشنهاد خود در پاكت (ب) 

 بايستي روي پاكت اشاره شده الصاق شود. "ب"برگه چك ليست مستندات پاكت  :4توجه مهم 

  در پاكت پيشنهاد فني ( پاكت ب ) هيچگونه صورت قيمتي نبايستي قرار گيرد. : 1تبصره 
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  قرار گيرد. "ب"هرگونه توضيحات در رابطه با اسناد مناقصه بايد در پاكت  : 2تبصره 

  ج ) پاكت ج مربوط به پيشنهاد مالي 
خص مي شود محتوي برگ پيشنهاد قيمت تكميل شده و جداول تكميل شـده مقـادير قيمـت مناقصـه     مش "ج"پاكت ديگري كه با حرف 

  خواهد بود.

مناقصه گر موظف است عين برگ پيشنهاد قيمت (منضم به اسناد مناقصه) را بطوركامل و بصورت دسـت نـويس تكميـل و تسـليم      تذكر:
د آن خودداري نمايد در غير اين صورت پيشنهاد با نظر كميسيون مناقصه قابل پيشنهاد روي سربرگ شركت و يا تايپ مجد ارايهنمايد و از 

  مردود شدن خواهد بود.
هر يك ازسه پاكت الف، ب، ج بايد الك و مهرشده و جمعاً در پاكت الك و مهرشده ديگري گذاشته شوند و روي هريك از سه پاكت مذكور 

  مناقصه به وضوح نوشته شده باشد.نام و نشاني شركت كننده مناقصه و موضوع و شماره 

  طرزتهيه پيشنهادها -1-3

  مناقصه گر بايد قيمت هاي پيشنهادي خود را در جداول مقادير و قيمتهاي منضم به اسناد مناقصه موضوع مناقصه درج نمايد. -1-3-1
  بايد در دو نسخه تهيه و تسليم شوند. "ج"و "ب"كليه محتويات پاكتهاي  -1-3-2
الزم دانسته شده مبالغ تعيين شده در پيشنهادها بايد بـه حـروف و ارقـام مشـخص گردنـد و در       ،اردي كه در اسناد مناقصهدر مو -1-3-3

صورت اختالف بين مبالغ تعيين شده به حروف و مبالغ تعيين شده به ارقام، مبالغ تعيين شده به حروف معتبر خواهنـد بـود و چنانچـه در    
قيمت كل پيشنهادي اشتباه محاسبه اي وجود داشته باشد در اين صورت قيمـت واحـد معتبـر و مـالك      محاسبات انجام شده براي تعيين

چنانچه   خواهد بود. ضمناً در صورتيكه در جلسه كميسيون مناقصه اينگونه اشتباه محاسبات مشخص نشده و برنده مناقصه هم اعالم گردد،
مناقصه گر باشد، در اين صورت مناقصه گري كه به عنوان برنده مناقصه شناخته اشتباه محاسبه مذكور در جهت افزايش قيمت پيشنهادي 

شده حق هيچگونه ادعا يا اعتراض نسبت به موضوع فوق نخواهد داشت و مي بايست بهاي واحد پيشنهادي را بر اساس قيمتـي كـه برنـده    
  شده است اصالح نمايد.

يا تراشيدگي يا پاك شدگي باشد هر مورد بايد توسط مناقصه گر امضاء شـود در   درصورتي كه در متن پيشنهاد ها قلم خوردگي و -1-3-4
  غيراينصورت پيشنهاد ناقص و مردود تلقي خواهد شد.

  قيمت ها بايد به ترتيب مندرج در جداول قيمتها و مقادير تعيين گردد. -1-3-5
  احبان امضاي مجاز مناقصه گر رسيده و به مهرممهور گردد.كليه صفحات و ساير مدارك تسليمي اسناد مناقصه بايد به امضاي ص -1-3-6
صـورت ريـالي   ه نخواهد داشت و كليه پرداختها ببه داخل كشور اقالم  انتقالمناقصه گزار هيچگونه تعهدي درقبال مسايل ارزي و  -1-3-7

  خواهد بود.
ن فارسي خواهد بود مگر مشخصات فني كه مي تواند بـه  كليه اطالعات و مشخصاتي كه بايد بوسيله مناقصه گر تسليم شود به زبا -1-3-8

  زبان انگليسي تسليم گردد.

  تسليم پيشنهاد ها -1-4
اداره  بـه  26/05/1401 مـورخ 12سـاعت  تا پاكت هاي محتوي پيشنهاد قيمت بوسيله نماينده مناقصه گر يا نامه رسان حداكثر  -1-4-1

آقــاي گــوزل تلفــن تمــاس  –اداره بازرگــاني -شــهد ، بلــوار شــهيد عباســپوربازرگــاني شــركت مــديريت توليــد بــرق مشــهد بــه آدرس: م
  بايستي تسليم گردد، در غير اين صورت پيشنهاد مربوطه پذيرفته نخواهد شد. 05133651379يا   09156574161
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  سليم شوند.پاكت هاي محتوي پيشنهاد بايستي به وسيله نماينده مناقصه گر يا نامه رسان در نشاني تعيين شده ت -1-4-2
روز، ماه و سال تسليم پاكـت هـاي محتـوي پيشـنهاد قيـد گرديـده را از         مناقصه گر مي بايستي رسيدي كه در آن تاريخ، ساعت، -1-4-3

  نماينده مناقصه گزار( آقاي گوزل) مطالبه و اخذ نمايد.

  دريافت نشود كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. در مورد پيشنهاداتي كه با پست سفارشي ارسال مي شود در صورتي كه به موقع  -1-4-4

  گشايش پيشنهادها -1-5
 30/05/1401تـاريخ  و بازگشـايي پاكـات قيمـت :    ظهر 11ساعت  30/05/1401ريخ پيشنهادها تـا بازگشايي پاكت هاي فني محتوي 

  ترتيب يكي پس از ديگري به وسيله كميسيون مناقصه باز خواهند شد. به 14ساعت 

(الف) فوق الـذكر و شـرايط ديگـر ايـن      3-2-1بازخواهد شد هرگاه محتواي اين پاكت به ترتيب تعيين شده در بند  "الف"كت الف) ابتدا پا
  دستورالعمل كامل نباشد پيشنهاد مردود تلقي شده و پاكتهاي ديگر به مناقصه گر مسترد خواهد شد.

و محتواي آن جهت بررسي به كميتـه فنـي بازرگـاني تسـليم مـي       باز خواهد شد "ب"كامل باشد پاكت  "الف"ب ) هرگاه محتواي پاكت 
  گردد.

  (ب) باال نباشد پيشنهاد رد ميشود. 3-2-1كامل و يا منطبق با شرايط مندرج در بند  "ب"درصورتيكه محتواي پاكت 
را اعـالم   "ج"افتتـاح پاكـت   در صورت تغيير در تاريخ، كميسيون مناقصـه تـاريخ و زمـان     "ب"و  "الف"درخاتمه جلسه افتتاح پاكت هاي 

  خواهد نمود.
پيشنهادهايي كه مورد قبول كميتـه فنـي بازرگـاني واقـع      "ج"ابتدا نتيجه ارزيابي فني اعالم خواهد شد. پاكت  "ج"درجلسه افتتاح پاكت 

مورد قبول كميته فنـي   مناقصه گراني كه پيشنهاد آنها "ج"نشده به مناقصه گر مربوطه مسترد خواهد شد و سپس نسبت به افتتاح پاكت 
بازرگاني واقع شده است اقدام بعمل خواهد آمد. درجلسه مربوط به افتتاح پيشنهاد مالي (پاكت ج) فقـط نماينـدگان آن دسـته از مناقصـه     

  گران مجاز به شركت خواهند بود كه پيشنهاد فني آنها مورد قبول واقع شده باشد.

  وضع پيشنهاد و امضاي آن -1-6
اد بايد شامل نام، محل سكونت و محل اقامت شخص يا اشخاص حقوقي كه پيشنهاد را تسليم  مي نمايند باشد و به وسيله پيشنه -1-6-1

  مناقصه گر امضاء شده باشد.
 پيشنهادهايي كه به وسيله مناقصه گران داده مي شود بايد متضمن اطالعات كامل در مورد كليه شركاء و نام كساني كه اختيار امضاء اسناد

مناقصه و نهايتاً پيمان را دارند بوده و بايد به وسيله صاحبان امضاء مجـاز شـركت امضـاء و مهـر شـوند. در صـورتيكه نماينـدگان از طـرف         
صاحبان امضاي مناقصه گر اختيار امضا داشته باشند مي بايست وكالتنامه هاي مربوطه را به همراه نامـه اي كـه امضـاء كننـدگان را مجـاز      

نسخه فتوكپي مصدق اساسنامه شركت و آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي كشور در اين باره بايـد بـه پيوسـت اسـناد     نموده و يك 
  مناقصه باشد.

چنانچه دارندگان امضاي مجاز شركت مناقصه گر دو نفر باشند هر دو نفر بايستي كليه اسـناد مناقصـه را تأييـد و بـرگ پيشـنهاد       -1-6-2
  ير قيمتها را امضاء نموده باشند.قيمت و جداول مقاد

مهر و امضاي تمام اسناد مناقصه به منزله قبول كليه مفاد آنها تلقي خواهد شـد و درصـورتيكه يـك يـا چنـد قسـمت از اسـناد و         -1-6-3
ك مناقصه از طرف تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط و مشخصات اسناد و مدار مدارك مناقصه به امضاي مناقصه گر نرسيده باشد، 

  مناقصه گر تلقي خواهد شد.
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پيشنهادهاي مناقصه بايد از هرحيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هيچ نوع ابهام وخدشه و عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته  -1-6-4
يط مناقصـه و يـا نداشـتن    مـبهم و بـرخالف شـرا     پيشنهاد مشروط، ارايهباشد. درصورت وجود خدشه يا نقص دراسناد و مدارك مناقصه يا 

فاقد امضاء و يا بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، ترتيب اثـرداده نخواهـد شـد و آن پيشــنهاد بـا       فاقد سپرده،   مخدوش،  تضمين كافي،
  نظركميسيون مناقصه مردود خواهـد گرديد و به مناقصه گر مسـتـرد مي شود.

  اعتبار پيشنهادها -1-7
  ) روز پس از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهاد ها معتبر باشد.90اعم از پيشنهاد فني و مالي براي مدت نود ( نظر پيشنهادها بايد از هر

  تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (تضمين شركت در مناقصه) -1-8

انكي يا قبض رسيد سپرده هاي نقدي هر پيشنهاد بايد با تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه ب طبق مفاد اسناد مناقصه،  -1-8-1
) روز از تاريخ تسليم پيشنهادها معتبر و به همان مدت قابل تمديد باشد. ضـمانتنامه فـوق   90همراه باشد و بايستي حداقل براي مدت نود (

  حصيل و تسليم شود.بايستي از يكي از بانكهاي ايراني و مطابق نمونه پيوست اسناد مناقصه به مبلغ تعيين شده در اسناد مناقصه ت
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (تضمين شركت در مناقصه) به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي مفاد پيشنهاد و اجراي  -1-8-2

تعهداتي است كه به وسيله مناقصه گر در مورد امضاي قرارداد تعهد شده است. تضمين شركت درمناقصـه بـراي مـدت اعتبـار پيشـنهادها      
ه كارفرما نگهداري خواهد شد و درصورت امتناع مناقصه گر از امضاي قرارداد و تسليم تضمين انجام تعهدات بوسـيله كارفرمـا ضـبط    بوسيل

  خواهد شد و مناقصه گر حق هيچگونه ادعاي دراين زمينه را نخواهد داشت.
به عنوان برنده اعالم مي شود تا تـاريخ امضـاي    تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (تضمين شركت در مناقصه) مناقصه گري كه -1-8-3

  قرارداد و تسليم تضمين انجام تعهدات به وسيله مناقصه گزار نگهداري خواهد شد.
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار (تضمين شركت در مناقصه) مناقصه گري كه پيشنهاد وي در مرتبه دوم قرار مي گيرد نيز تـا   -1-8-4

توسط برنده مناقصه توسط دستگاه مناقصه گزار نگهداري خواهد شد. تضمين شركت درمناقصه ساير شركت كنندگان پـس  امضاي قرارداد 
   آزاد مي گردد. از تعيين نفرات اول و دوم توسط كميسيون مناقصه، 

  تضمين هاي ديگر -1-9
روز كـاري از نامـه ابـالغ برنـده شـدن در       7ظـرف مـدت    برنده مناقصه كه با امضاي قرارداد مربوطه، پيمانكار خوانده خواهد شد، -1-9-1

% مبلغ كل قرارداد به دستگاه مناقصه گزار تسـليم  10مناقصه جهت ارايه تضمين انجام تعهدات بايد يك فقره تضمين انجام تعهدات معادل 
% 10رداد، از هر صورت وضـعيت پيمانكـار   نمايد. اين تضمين به ترتيب پيش بيني شده در قرارداد آزاد خواهد شد. الزم به ذكر است در قرا

  به عنوان حسن انجام كار كسر خواهد گرديد.
  هرگاه برنده مناقصه پس از امضاء قرارداد و با استفاده از پيش بيني مندرج در اسـناد قـرارداد درخواسـت پـيش پرداخـت نمايـد،       -1-9-2

  داخت درقبال اخذ تضمين به وي پرداخت خواهد شد.براساس مفاد موافقت نامه قرارداد پيوست مبلغي به عنوان پيش پر
-درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگـاه 10از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار، معادل  -1-9-3

  ردد.گشود. نصف اين مبلغ پس از پايان مدت قرارداد و نصف ديگر پس از تسويه حساب كامل، مسترد ميداري مي
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  تفسير يا تصحيح اسناد مناقصه -1-10
مناقصه گر مي بايست به دقت اسناد مناقصه را بررسي كرده و كامالً از كليه شرايط و موضوعاتي كه مي تواند به هـر صـورت در كـار يـا در     

ناد وجود دارد يا نياز به توضـيحاتي  هزينه آن مؤثر باشد اطالع حاصل نمايد. هرگاه مناقصه گر فكر مي كند اختالف يا از قلم افتادگي در اس
  دريافت دارد. مطلع نموده و قبل از تسليم پيشنهاد توضيح او را كتباً   داشته باشد بايد فوراً مناقصه گزار را كتباً

  اسناد مناقصه  تجديد نظر در -1-11
حاقيه (ها) اي دراسناد مناقصه تجديد نظـر نمـوده يـا    ) روز قبل از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها طي ال2مناقصه گزار مي تواند تا دو (

  تاريخ قبول گشايش پيشنهادها را تغيير دهد.

  نكات مهم درتعيين برنده مناقصه -1-12
در موقع ارزيابي فني پيشنهادها و انتخاب برنده مناقصه عواملي از قبيل انطباق محتواي پيشنهاد بـا مشخصـات فنـي و تكميـل      -1-12-1

  برنامه زمانبندي و سوابق قابل اعتماد مورد نظر قرارخواهد گرفت.  طالعات فني،بودن جداول ا
مناقصه گزار در رد هر يك يا كليه پيشنهادها مختار است و در صورتي كه به نظر او مصلحت باشد مي تواند از اجـراي هريـك از    -1-12-2

همزمان با امضاي پيشنهاد هرگونه حـق اعتـراض و دعـوي عليـه      تشريفات رسمي يا در نظر گرفتن قواعد جزئي صرف نظركند. مناقصه گر
مناقصه گزار يا صاحب منصبان يا كاركنان يا نمايندگان او را در مورد رد پيشنهاد اسقاط نموده و اعـالم مـي نمايـد كـه از ايـن بابـت حـق        

  هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.
هاي ذينفع بايد بدانند كه در موقعي كه پيشنهادها تحت بررسي است اكيداً از هر  مناقصه گران يا نمايندگان آنها و يا ساير طرف -1-12-3

نوع تماس با هريك از كاركنان مناقصه گزار و مشاوره براي كسب اطالعات نسبت به نتايج بررسي پيشنهاد خودداري كنند. هر نوع كوشش 
  سلب صالحيت مناقصه گر خواهد بود. جهت اعمال نفوذ مستقيم يا غيرمستقيم به وسيله هر مناقصه گر موجب

  شرايط پرداخت  -1-13
  شرايط پرداخت به شرح مندرج درنمونه موافقت نامه هاي قرارداد ضميمه اسناد مناقصه خواهد بود.

  امضاي قرارداد -1-14
و قراردادهـا را طبـق نمونـه اي     هاراي) روز كاري پس از اعالم مناقصه گزار ، تضمين انجام تعهدات را 7برنده مناقصه بايد ظرف مدت هفت (

كه پيوست اسناد مناقصه است امضاء نمايد. تضمين شركت در فرايند ارجاع كار(تضمين شركت در مناقصه) در مناقصه از اين بابت تا تاريخ 
مديد خواهد شد. امتنـاع  امضاي قراردادها و تسليم تضمين انجام تعهدات توسط مناقصه گزار نگهداري و عنداللزوم به هزينه برنده مناقصه ت

برنده مناقصه يا تاخير غيرموجه او در امضاي قراردادها يا تسليم تضمين انجام تعهدات به مناقصه گزار حق مي دهد كـه وجـوه مربـوط بـه     
ي كـه  تضمين شركت در فرايند ارجاع كار(تضمين شركت در مناقصه) را به نفع خود ضبط نمايد و در چنين شرايطي مراتب به مناقصه گر

  پيشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد ابالغ مي گردد.
  چنانچه اين مناقصه گر نيز نتواند به تعهدات خود عمل نمايد تضمين شركت در مناقصه او عيناً توسط مناقصه گزار ضبط خواهد گرديد.

  قيمت ها -1-15
  رالعمل ذيل درج گردند.قيمت هاي پيشنهادي بايد در جداول مقادير و قيمتها و براساس دستو -1-15-1
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ها جزئي از پيشنهاد بوده و كل كارها را پوشش مي دهد و شامل كليه هزينه هـا و   قيمت هاي مندرج در جداول مقادير و قيمت -1-15-2
 مسـئوليت هـا و تعهـداتي اسـت كـه در اسـناد        مخارجي است كه ممكن است در اجرا براي آن واقع شوند و با در نظرگرفتن كليه خطرات،

  مناقصه بيان شده اند.
  قيمت واحد آن قلم مبنا خواهد بود.   درصورت تناقص بين حاصلضرب مقدار و واحد بهاي هر قلم با قيمت كل آن قلم، -1-15-4
مناقصه گر مجاز به تغيير مقادير ذكر شده در جداول قيـمت نمي باشد و چـنانچه نظري داشــته باشـد مـي بايسـتي بـه طـور      -1-15-5

نه مورد را در برگ انحرافات كه ضميمه پيشنهاد مي نمايد قراردهد. بديهي است پيشنهادات بر اساس جداول قيمت و مشخصات فني جداگا
  مناقصه بررسي و مقايسه مي شوند و مسائل فوق در مذاكرات قراردادي حل و فصل خواهند شد.

د نياز اجراي موضوع مناقصه مربوطه بوده و عدم ذكر هر يك از آنها شده مي بايست شامل كليه عمليات مور ارايهپيشنهاد قيمت  -1-15-6
  دليلي بر عدم اجراي آنها نبوده و مي بايست اسناد مناقصه تكميل و نهائي گردد.

مناقصه گران موطفند برگ پيشنهاد قيمت و جداول پيوست آن در اسناد مناقصه را به طوركامل و بدون خط خوردگي تكميل و  -1-15-7
  مهر و امضاء نموده و از تنظيم و تايپ مجدد آن روي سربرگ شركتهاي خود امتناع نمايند.سپس 

  كسب اطالعات -1-16
  مناقصه گر بايد قبل از تهيه پيشنهاد كليه اطالعات الزم از نيروگاه و شرايط محيط و غيره را بدست آورد.  -1-16-1

وال يا ابهام  مراتب را از طريق تماس با مدير امـور  انند در صورت داشتن هرنوع سمي توپاسخگويي به سواالت مناقصه گران : مناقصه گران 
و هـر گونـه پرسـش    051-33664371يا شماره تلفن  0915-312-0194آقاي مهندس جاللي موسوي به شماره همراه  تعميرات مكانيك

  اس بازرگاني) تماس حاصل نمايند.آقاي گوزل(كارشن 09156574161يا شماره همراه  051-33651379بازرگاني با شماره 
مناقصه گر بايد كليه اسناد مناقصه را به دقت مطالعه نمايد و به هرحال شركت در مناقصه و امضاي پيشنهاد به منزلـه آن تلقـي    -1-16-2

اسـت و نسـبت بـه هـيچ     خواهد شد كه مناقصه گر تمامي اسناد مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطالعي مربوط به آنها را بدست آورده 
  جزء از آنها هيچگونه ابهامي براي او وجود ندارد و بعداً نمي تواند به عدم اطالع يا اشتباه خود استناد نمايد.

در صورتيكه در اسناد مناقصه اشكاالتي احتمالي وجود داشته باشد. مناقصه گر موظف است اين اشكاالت را منعكس و پيشـنهاد   -1-16-3
نمايد. به هرحال عدم اظهار نظر به منزله قبول مسئوليت رفع اشكال احتمالي مذكور توسط مناقصه گر پس از امضاي  ارايهاصالحي خود را 

  پيمان بدون هرگونه افزايش قيمت تلقي خواهد شد.

  مشخصات فني  -1-17
رها مـي باشد و فقط بايد به صـورت  مشخصات فني كه در اسناد مناقصه گنجانده شده است نشان دهنده احتياجات فني كلي كا -1-17-1

  تلقي گردند. قطعيعنوان مدارك ه مفهومي در نظرگرفته شوند و اطالعات مذكور نبايد ب
 ارايـه دقـت و مطالعـه و     شده است مناقصه گر را از مسئوليت، ارايهاطالعات مذكور و هرگونه اطالع ديگري كه در اسناد مناقصه  -1-17-2

  حي مبري نمي سازد. مناقصه گر بايد از كامل بودن پيشنهاد جهت انجام موضوع مناقصه اطمينان حاصل كند.پيشنهادهاي تكميلي و اصال
هرگونه تغييري كه به نظر مناقصه گر از جهت فني و اقتصادي يا به هر علت ديگر بر مشخصات و شرايط خواسته شده در اسناد  -1-17-3

نه يا پيوستي به برگ پيشنهاد اصلي اضافه گردد و هرگاه تغييـر مـذكور موجـب افـزايش يـا      مناقصه ترجيح داشته باشد بايد به طور جداگا
  گذاشته شود. "ج"كاهش در قيمت پيشنهادي باشد توضيح مربوطه به طور جداگانه در پاكت 
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ي مــي توانـد بـه عنـوان     پيشنهاد بـراسـاس مشخصات فني بوده و هرگونه پـيشنهاد ديـگـر ارايهبه هرحال مناقصه گر ملزم به  -1-17-4
  جايگزين مورد توجه قرار گيرد و مناقصه گزار مجاز به قبول يا رد آن مي باشد.

  تغييرات در مقادير كارها -1-18
  تغيير در مقادير كارها و تجهيزات براساس موافقت نامه هاي قرارداد منضم به اسناد مناقصه صورت خواهد گرفت.

  سوابق و وضعيت مناقصه گران -1-19
مناقصه گر بايستي سوابق اجرايي، توانايي مالي، فني خود را براي انجام كارهاي موضوع مناقصه توضيح داده و ضميمه پيشنهاد خود نمايـد.  
در رابطه با توانايي فني و اجرايي مناقصه گر بايستي ليست ماشين آالت و لوازم در اختيار و تجهيزات اجرايي موجود خود را جهـت اجـراي   

پيشنهاد تسليم مناقصه گزار نمايد. ضمناً ماشين آالت و لوازم و تجهيزات اجرايي فوق الذكر متعلق بـه   ارايهدر موقع  وضوع مناقصه، كامل م
  مناقصه گر برنده مناقصه هنگام شروع عمليات اجرايي و در طول مدت پيمان مورد بازديد و بررسي دستگاه نظارت قرارخواهد گرفت.

  يه پيشنهادهزينه هاي ته -1-20
  مناقصه گزار هيچگونه هزينه اي را كه مناقصه گر براي تهيه پيشنهاد متحمل شده است به او بازپرداخت نخواهد كرد.

  اعاده اسناد -1-21
  كه در مناقصه برنده نشده اند به آنها مسترد نخواهد شد. مناقصه گرانياسناد 

  واگذاري  -1-22
ه مناقصه گزار دائر بر امضاء قراردادهاي مربوطـه حـق انتقـال تعهـدات ناشـي از معاملـه را بـدون        برنده مناقصه پس از وصول دستور دستگا

موافقت قبلي و كتبي وي به شخص و يا اشخاص حقوقي يا حقيقي ديگر ندارد و درصورت عدم رعايت مفاد ايـن مـاده تضـمين شـركت در     
ه مناقصه گزار ضبط خواهد گرديد. همچنين درصورتي كه پـس از امضـاي   فرايند ارجاع كار(تضمين شركت در مناقصه) برنده به نفع دستگا

قرارداد ها وقوف حاصل شود كه مناقصه گر تمام يا قسمت عمده كارهاي موضوع قرارداد خود را بدون داشتن مجوز به شـخص حقيقـي يـا    
مناقصه گزار،  مناقصه گر خلع يد مـي گـردد و    حقوقي ديگري واگذار كرده است و چنانچه با تحقيقات الزم موضوع محرز شود، و به دستور

  نام چنين مناقصه گري به مراجع ذيصالح جهت اقدام مقتضي ارسال خواهد گرديد.

  اصالحات وتغييرات -1-23
هريك از شركت كنندگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم قسمتي از مشخصات و اسناد مناقصه سئوالي داشته باشـند بايسـتي حـداكثر تـا     

  ) روز قبل از تسليم پيشنهادات، مراتب را كتباً به دستگاه مناقصه گزار اطالع دهند و تقاضاي دريافت توضيح كتبي نمايند.7هفت (
هر نوع توضيح يا تجديد نظراضافي يا حذف مطالبي از اسناد مناقصه از طريق رسمي انجام و طـي نامـه از طـرف مناقصـه گـزار بـه آدرس       

  .مناقصه گران ارسال مي گردد
) روز قبل از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها با ارسال الحاقيـه يـا اصـالحيه بـراي     2مناقصه گزار نيز مي تواند هر موقع كه بخواهد تا دو(

هريك از مناقصه گران ، در شرايط مناقصه و نقشه ها و مشخصات فني تجديد نظر نمايد و در اين صورت ايـن الحاقيـه يـا اصـالحيه جـزء      
  سناد مناقصه محسوب خواهد شد.الينفك ا
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چنانچه پيشنهادي قبل از ارسال الحاقيه يا اصالحيه مزبور تسليم شده باشد مناقصه گر حق دارد تقاضاي اسـترداد آن را بـه منظـور انجـام     
و باشد در ايـن صـورت   تغييرات و اصالحات الزم بنمايد و چنانچه اين تجديد نظر يا اصالح مستلزم تغيير مقادير يا قيمت پيشنهادي يا هرد

 مناقصه گزار مي تواند با اعالم كتبي، آخرين روز دريافت پيشنهادها را به تعويق اندازد به نحوي كه مناقصه گران فرصت كافي بـراي اعمـال  
  اصالحات و تجديد نظر را داشته باشند.

  روش بررسي پيشنهادات -1-24
  اين مناقصه به صورت دو مرحله اي برگزارخواهد شد.

  بررسي پيشنهادات مناقصه -1-25

   روش بررسي كيفي -1-26-1
  رح زير بررسي و ارزيابي مي گردندپيشنهادات فني شركت ها به ش

 جمع ai ضريب معيارbi امتياز هر معيار معيارهاي ارجاع كار رديف

 500 5  100 سابقه شركت 1

 3000 30 100 كارگاه براي تجهيزات و ماشين آالت آماده 2
 700 7 100 ت كارآمد ونيروي متخصصمديري 3
 1500 15 100 قرارداد هاي انجام شده مشابه وقابل مقايسه 4
 3000 30 100 كيفيت پيشنهاد فني 5
 300 3 100 رضايت مندي /گواهي نامه ها 6
 1000 10 100 توان مالي 7
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  برگ پيشنهاد قيمت و جدول هاي پيوست -دومفصل 
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  برگ پيشنهاد قيمت

كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات شرايط شركت در مناقصه، دستور العمل بـه   امضاء
شـمول  پيشنهاد دهندگان مناقصه، مشخصات فني، فهرست مقادير، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك مناقصه و پيمان، تعهـد نامـه عـدم    

  مي نمايم كه:    پيشنهاد   مهندسي،انون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و بطور كلي تمامي مدارك و اسناد پروژه ق
جمع كل عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد مدارك مناقصه را به شرح زيـر قيمـت    -1

  دهي مي نمايم:

  ياتاقان هاي نيروگاه مشهد

  پيشنهاد قيمت واحد نام قطعه رديف

  اشكودا سيل هيدروژن 1

  اشكودا 1ياتاقان ژنراتور  2

  اشكودا 2ياتاقان ژنراتور  3

  اشكودا 1ياتاقان توربين  4

  اشكودا 2ياتاقان توربين  5

  اشكودا ياتاقان پمپ تغذيه 6

  الين ياتاقان پمپ تغذيه الين (ساكشن) 7 

  الين تغذيه الين (ديسشارژ)ياتاقان پمپ  8 

  بي بي سي توربين 9

  بي بي سي كمپرسور 10

  بي بي سي 1ژنراتور شماره  11

  بي بي سي ژنراتور شماره دو 12

  بي بي سي تحريك 13

  بي بي سي شماره يك جعبه دنده   14

  بي بي سي شماره دو جعبه دنده  15

  آلستوم توربين 16 

  تومآلس كمپرسور  17 

  آلستوم )5100شماره يك جعبه دنده ( 18 

  آلستوم )5100شماره دو جعبه دنده ( 19 

  آلستوم شماره سه جعبه دنده 20 

  آلستوم شماره چهار جعبه دنده 21 

  آلستوم شماره پنج جعبه دنده 22 

  آلستوم ژنراتور  23 

  آلستوم تحريك شماره يك  24

  ومآلست تحريك شماره دو  25
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 مدت انجام كار و شرايط گارانتي بايد لحاظ و قيد گردد. .1,1,1

 (درب نيروگاه) DDPمحل تحويل  .1,1,2

 از نيروگاه تا مقصد و بالعكس به عهده برنده مناقصه مي باشد. قطعاتحمل  .1,1,3

  

  چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه : -2

د و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضـمين انجـام تعهـدات    اسنا - .2

  ) روز از تاريخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.7حداكثر ظرف مدت هفت (

  وب مي شود.تائيد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محس -3 .3

  اطالع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هريك از مناقصه گران ندارد -4 .4

بدينوسيله موافقت و تاييد مي كنم هر گاه اين پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گيرد تا موقعي كه قـرارداد   -5 .5

  د و ابالغ قبولي به عنوان يك تعـهد الزم االجرا براي مناقصه گر تلقي مي گردد.مربوطه تنظيم و مبادله نشده ،اين پيشنها

شـرايط   تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله قرارداد و تسليم تضمين اجراي تعهد -6 .6

  تقديم داشته ام. "الف"مناقصه را به نفع مناقصه گزار در پاكت 

  ) روز بعد از تاريخ تعيين شده براي تسليم پيشنهاد ها معتبر باشد.90ايد از هر حيث براي مدت نود (پيشنهاد ها ب -7 .7

پيشنهاد ارائه شده فقط بصورت ريالي مي باشد و از طرف اين شركت هيچگونه تقاضا براي انجام گشايش اعتبار اسنادي  -8 .8

  به عمل نخواهد آمد.

اد قيمت را بصورت دست نويس تكميل و سپس مهر و امضاء نمـوده و از تنظـيم و   كليه مناقصه گران مكلفند فرم پيشنه -9 .9

  تايپ مجدد آن روي سربرگ شركت هاي خود امتناع نمايند.

  


