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 «  پیماناسناد   فهرست

 عنوان 

              
 

 نامه شرکت در مناقصه دعوت -بخش اول

 مناقصه، دستورالعمل به پیشنهاد دهندگانشرایط  -دومبخش 

 ارزیابی کیفی -بخش سوم

 فرم پیشنهاد قیمت  -چهارمبخش 

 نامه)سند پیمان(   موافقت -پنجمبخش 

 ها، مقادیر و برآورد کارتفكیكی نرخ  جدول – ششمبخش 

 ها و دستورالعملها نامهضمانتها، فرمنمونه  -هفتمبخش 
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  اولبخش  
 

 نامهدعوت
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 مدیر عامل محترم 

 ................شرکت  

   با ارزیابی کیفی ايیك مرحلهعمومی نامه شرکت در مناقصه موضوع:دعوت
 شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارستامین برق 

 

 بدينوسيله به اطالع ميرساند که شرايط الزم جهت شرکت در مناقصه به شرح ذيل می باشد .

 کار شرح پااليش گاز بيدبلند خليج فارس طبقشرکت  تامين برق شرح مختصري از مشخصات کار:و  موضوع -1

 حاضر. قرارداد منضمات و شرايط و پيوست

 . بلند خليج فارس شرکت پااليش گاز بيد رامهرمز، -بزرگراه بهبهان 17بهبهان، کيلومتر محل اجراي کار : -2

 ..................................  برآورد کل کار :مبلغ -3

 باشد.يك سال شمسی می مدت اجراي کار:-4

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس  : دستگاه نظارت ،کارفرما-5

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس : دستگاه مناقصه گزار-6

هفت ميليارد و ششصد و شصت و چهار ميليون و سيزده هزار  )7،664،013،499مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:-7

بايست به صورت ضمانت نامة بانكی و يا واريز نقدي به نفع کارفرما در پاکت  باشد که می(ريال میو چهارصد و نود و نه

پس از تاريخ تحويل اسناد مناقصه بوده وبراي سه ماه  الف تسليم گردد. مدت اعتبار تضمين فوق بايد حداقل سه ماه  

 ديگر نيز قابل تمديد باشد.

پااليش گاز  ، بانك سپه، شعبه خالد اسالمبولی تهران، بنام شرکت   1245301176812شماره حساب بانكی کارفرما:  

 بيد بلند خليج فارس

  27/07/1400مورخ    شنبهسهتا پايان وقت اداري روز    21/07/1400مورخ    شنبهچهاراز روز    :تحویل اسناد مناقصه-8

 باشد.  می

مناقصه:-9 اسناد  دریافت  محل  نشانی           نشانی  به  فارس  خليج  بيدبلند  گاز  پااليش  شرکت  اينترنتی  سايت 

WWW. pgbidboland.ir   نمايند نياز  میرا ازسايت اينترنتی دريافت    گرانی که اسناد مناقصه باشد مناقصهمی

بزرگراه    17لومتر  توانند با مراجعه به آدرس بهبهان، کي خريداسناد ندارند.همچنين مناقصه گران میپرداخت هزينه  به

 ها.نسبت به اخذ اسناد اقدام نمايند. ، دفتر امور حقوقی و پيمانشرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارسرامهرمز،  -بهبهان

ميليون(ريال به حساب بنام    دو) 2،000،000بايست مبلغ گرانی که مايل به دريافت اسناد کاغذي هستند میمناقصه

 گزار تحويل نمايند.  شرکت پااليش گاز بيدبلند واريز و رسيد آن را به امور پيمانهاي مناقصه

نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز شرکت پيشنهاددهنده  تبصره: اســناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده داراي معرفی

 .تحويل خواهد شد
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پاسخ   و  )جهت  پيمانگويی  و  حقوقی  امور  با  مناقصه تماس  شرکت  تلفن  هاي  شماره  و    06152102265گزار، 

baymani@pgbidboland.ir باشد(گران میاختيار مناقصه 

 باشد. می 08/1400/ 08مورخ  شنبهروز   14ساعت  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:-10

بهبهان  17بهبهان، کيلومتر  نشانی محل تسلیم پیشنهادها :  -11 بيدبلند  رامهرمز،  - بزرگراه  شرکت پااليش گاز 

 ، دفتر امور حقوقی و پيمانها. خليج فارس 

گرانی که حداقل  محل و زمان بازگشايی پاکات پس از ارزيابی کيفی به مناقصهبازگشایی پاکات:  محل و زمان  -12

 گردد. نمودند اعالم می امتياز الزم را کسب 

باشد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاص  گزار در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار میدسـتگاه مناقصه  -13

نبوده و نيز تعهدي بر امضاء پيمان با حائز حداقل قيمت را ندارد و همچنين به پيشنهادات  ناقص، مبهم و مشروط ترتيب  

 اثر نخواهد داد.

آنها    با   آيين نامه هلدينگ خليج فارساند طبق  هرگاه اطالع حاصـل شود که پيشنهاددهندگان با هم تبانی نموده  -14

 رفتار خواهد شد.

 بررسی اسناد و مدارک مناقصه  -15

سوال،مناقصه-1-15 هرگونه  داشتن  صورت  در  می  گران  يارسماً  مناقصه   (فاکس  توانند)نامه  دستگاه  استفسار  گزار  از 

مسموع نخواهد  گزار  شرکت مناقصه  به توضيحات شفاهی   گرانمناقصه گونه استنادي از طرف  هيچ بديهی است که    . دننماي

  گرانمناقصه و ساير    يشانا  صه از طريق رسمی و به نشانی مناق   اسناد   دريا حذف مطلبی  و  اضافه  ،  توضيحپاسخ،  هر نوع  و    بود

 . گرددارسال می
-اختيار مناقصه 06152102265گزار، شماره تلفن  هاي شرکت مناقصهگويی و تماس با امور حقوقی و پيمان)جهت پاسخ

 باشد( ران میگ

صورت اصالحيه/  رسماً و بهرا موارد مندرج اسناد مناقصه  اصالح يا تجديد نظر در    ،حق تغيير  گزارمناقصهشرکت    -2-15

 . داردبراي خود محفوظ می "ج "و  "ب "،  "الف "اتمام تحويل پاکات  قبل از ها  اصالحيه
و    خته به تعويق اندارسماً  را    پاکات تواند آخرين مهلت دريافت  می  گزارمناقصهشرکت  بديهی است در اين گونه موارد  

 گران اعالم نمايد.مناقصه

که  هزينه   گزارمناقصهشرکت  -16 را  متحمل    گرانمناقصههائی  خود  پيشنهادات  تسليم  و  تهيه    را   شدخواهند  بابت 

      .نمايدپرداخت نمیباز

پييشنهاد دهنده  صورت مشارکت)کنسرسيوم( ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و عيناً به  به پيشنهاداتی که به-17

  شود.عودت داده می
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 تامین برق مناقصه   موضوع: ارزیابی کیفی
 بایست پاکت استعالم ارزیابی کیفی را جدا از سایر پاکات مناقصه)الف، ب، ج( قرارداده توجه: پیشنهاددهندگان می

 گزار ارائه نمایند. و همزمان با آنها به مناقصه  

 مدارك و مستندات مورد نیاز ارزیابی کیفی 

 رونوشت مصدق اساسنامه -1

وآگهی روزنامه رسمی آخرين تغييرات حاوي دارندگان امضاء مجاز و تعهد آور وآخرين وضعيت  آگهی تاسيس شرکت    -2

 ثبتی شرکت)رونوشت يا کپی کليه موارد مزبور برابر با اصل گردد(. 

 ارائه ليست صاحبان سرمايه شرکت همراه با مشخصات سهامداران  -3

 رقمی(  12ادي کپی برابر با اصل گواهينامه مؤديان مالياتی)شماره اقتص-4

 کپی برابر با اصل شناسه ملی اشخاص حقوقی.   -5

 کپی برابر با اصل کارت ملی دارندگان امضاء مجازشرکت پيمانكار.  -6

 ارايه مدارك و مستندات ارزيابی کيفی جدول و براساس توضيحات ذيل آن.  -7

 وند مناقصه حذف می گردد( در صورت عدم ارائه از ر)مجوز انعقاد قرارداد دوجانبه از مراکز ذيصالح -8

 

 معیار های ارزیابی کیفی بر اساس جدول ذیل بوده و ارایه مدارك و مستندات مربوطه الزامی می باشد: 

 امتیاز  وزن)درصد(  شرح ردیف 
امتیاز 

 کسب شده
 توضیح

1 

مورد   زمینه  در  دانش  و  تجربه  داشتن 

سال    نظر پنج  در  شده(  انجام  )کار 

 گذشته

100 20  

ارزیابی بشرح توضیحات  نحوه  

ذیل جدول با توجه به اسناد و  

مدارک ارسال شده از طرف  

گر در پاکت ارزیابی کیفی  مناقصه

 باشدمی

  

2 
حسن سابقه و رضایت در کارهاي قبلی  

 در پنج سال گذشته موضوع مناقصه 

80  

50  

20 

3 

 توان مالی در پنج سال گذشته

100 

30  

   

   100  جمع

 

فرم ارائه شده در  اعتبار  اظهارات  قبول و داراي  قابل  آنها  با  ارائه مدارك مورد نظر و مستند مرتبط  با  ارزيابی تنها  هاي 

 صورت فاقد اعتبار خواهد بود.باشد و در غير اينمی

  :داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر)کار انجام شده( در پنج سال گذشته (1
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با شرح کار و موضوع    گر و منطبقفقره( قراردادهاي مناقصه  4تعداد)   یاب يدر اين ارز  براي کارهاي پيمانكاري عمومی   - 1-1

صورت ساليانه(، معادل يا باالتر از برآورد مناقصه جهت يك سال  ه  مناقصه، با حجم يا مبلغ هر قرارداد به تفكيك هر سال)ب

بديهی است براي مقادير)حجم يا مبلغ( کمتر از برآورد، امتياز به تناسب  .  باشدیم   محاسبهدر پنج سال گذشته مالك  

 .يابدکاهش می

 .مربوطه در يك سال بعنوان يك کار محسوب می گردد يهاهي: هر بخش از قرارداد و الحاق1 تبصره

بانك   -2-1 از سوي  به نرخ تورم ساليانه اعالن شده  با توجه  تاريخ  مبلغ قراردادهاي سنوات قبل  به  با توجه  مرکزي و 

 .شد خواهد رسانی  بروز  بازرگانی قراردادها و تاريخ بررسی مدارك در کميته فنی

گر و قياس  کميته فنی بازرگانی مخير است با استفاده از مواردي همچون مدت، مبلغ و حجم قراردادهاي مناقصه- 3-1

درصد( با شرط معادل و يا  100را انجام دهد. امتياز کامل)کار امتيازدهی خود  آنها با زمان، مبلغ و حجم کار طبق شرح

نسبت به برآورد متقاضی انجام خواهد گرفت و در صورت کمتر بودن،    گربيشتر بودن مدت و يا مبلغ و يا حجم کار مناقصه

 .امتياز به تناسب کاهش داده خواهد شد

 ی(قبل  يدر کارها  تیحسن سابقه:)حسن سابقه و رضا (2

سال گذشته( نسبت به مواردي نظير کيفيت کار، کفايت کادر فنی   5امتياز ارزيابی کارفرمايان در کارهاي قبلی)  ميانگين

 .بندي پروژه تعيين و مالك امتيازدهی خواهد بودو زمان

 ( فقره   3)از عملكرد پيمانكار و يا نمايندگان وي در موارد ذيل از طرف رئيس دستگاه نظارت  نامه تيرضا-2-1

 .رضايت مسئولين واحدها و يا ناظران-2-1-1

 .حضور فعال نماينده پيمانكار-2-1-2

 .عدم شكايت کارگران-2-1-3

 .پرداخت بموقع حقوق و مزاياي کارگران-2-1-4

 .تحويل بموقع لوازم و وسايل فردي کارگران -2-1-5

گر از دستگاه  از عملكرد قراردادي( مناقصه یابي نامه با موضوع رضايت از عملكرد قراردادي)فرم ارزارائه دو رضايت-2-2

 فقره( 3) :نظارت شامل موارد ذيل

 .کفايت کادر فنی و اجرايی-2-2-1

 .مصرفی براي اجراي کار موادتأمين بموقع -2-2-2

 .د نياز اجراي کارهاي مورتأمين بموقع تجهيزات و دستگاه -2-2-3

 .کيفيت کارهاي انجام شده در مدت زمان قرارداد-2-2-4

 .در طول مدت قرارداد دريافت اخطار  عدم -2-2-5

 نمايد. فقره رضايت نامه يا فرم عملكردي کفايت می 6ارائه 

 ها رنامهيتقد-2-3

 . ساير مقامات ارشد وزارتخانه نفت ا يهاي طرف قرارداد و شرکت رعامليدو فقره تقديرنامه از طرف مد ارائه
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 ی(بانیو پشت   ی و توان مال هیسرما زانیگر)متوان مالی مناقصه( 3

 :شودگران براساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته و براساس معيارهاي ذيل تعيين میتوان مالی مناقصه ارزيابی

 .شود یم ن ييگران براساس اطالعات حداکثر پنج سال گذشته تعمناقصه ی توان مال یاب يـ ارز الف

 :باشد  ر يز  رياز مقاد  ی ك يکمتر از    اي مناقصه معادل    يکه مبلغ برآورد  شود یاحراز م   ی در صورت  ی توان مال   ازي ـ حداکثر امت  ب

 .پرداخت شده  الحسابیعل  ا ي یقطع   یاجتماع  نيتأم مهيهفتاد برابر ب ا يمتوسط ساالنه  اتيپنجاه برابر مال-3-1

 .موقت ا ي ی قطع يهاتيسه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضع -3-2

 .یدفاتر قانون ا ي ها يیدارا مهي ب یگواه ا ي یات يثابت، مستند به اظهارنامه مال  ي هايیداراپنج برابر -3-3

 .معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه يو اعتبار  یمؤسسات مال  ايبانك  ياعتبار از سو د ييتأ-3-4

  یو در صورت   باشد یمحاسبات م   يماده، مبنا  ن ي( بند »ب« ا3-3( تا )3-1)   ي عدد کسب شده از جزءها  ني: باالترتبصره

 .ابدي یبه تناسب کاهش م یمال  ار يمناقصه کمتر باشد، امت  يعدد محاسبه شده از مبلغ برآورد  نيکه باالتر

با توجه به اينكه اطالعاتی که توسط پيشنهاددهنده ارائه خواهد شد مبناي ارزيابی و شرط ورود به مناقصه قرار خواهد  

که مشخص گردد اطالعات ارسال  ت مستقيماً متوجه آن پيشنهاددهنده بوده و در صورتی گرفت، مسئوليت صحت اطالعا 

شده خالف واقع ارائه شده، در هر مرحله باعث محروميت آن شرکت در مناقصه فعلی و مناقصات آتی گرديده و جبران  

گزارحق پيگيري رااز مراجع قانونی  هرگونه ضرر و زيان احتمالی برعهده ارائه دهنده اطالعات خواهد بود ودستگاه مناقصه  

 دارد. براي خود محفوظ می

کليه اسناد و مدارك مشروحه ذيل با مهر و امضاء مجاز آن شرکت معتبر بوده و می بايست به صورت کامل در موعد تعيين  

رزيابی حذف  گزار گردد بديهی است در صورت نقص مدارك و مستندات، شرکت مزبور از روند اشده تحويل دستگاه مناقصه

 گرديده و کليه عواقب ناشی از نقص مدارك و مستندات بر عهده شرکت پيمانكار می باشد.
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  دومبخش  

 شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان 
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 شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان 

نامه شرکت در مناقصه ذکر شده است ، شرايط مشروحه ذيل نيز در اين  نامه شرکت در مناقصه ذکر شده است ، شرايط مشروحه ذيل نيز در اين  تتعالوه بر مراتبي که در دعوعالوه بر مراتبي که در دعو

  مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت:  مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت:  

    بررسي اسناد و مدارک مناقصه  بررسي اسناد و مدارک مناقصه  --11

، شرايط ، نوع کار، جزئيات دقيق اجراپيمان  اجراي موضوعپيشنهاددهندگان بايستی قبل از محاسبه مبلغ پيشنهادي از محل  

باشد آگاهی کامل حاصل نموده به نحوي در محاسبه مبلغ پيشنهادي مؤثر  اسناد و    ،محلی و کليه عواملی که ممكن است 

 بررسی و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع گردند.   ، مدارك مناقصه را دقيقاً مطالعه

چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارك مناقصه، بنظر پيشنهاد دهنده نكات مبهم و يا ناقص وجود داشته باشد که نياز به شرح و 

شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج   هايامور حقوقی و پيمانتوضيح بيشتري باشد پيشنهاد دهنده بايد در آن مورد از دفتر  

تلفن  فارس  ايميل    06152102265)به شماره  اين   baymani@pgbidboland.irو  نمايد و چنانچه در نتيجه  استفسار 

ده و استفسار اطالعات و توضيحاتی بدست آيد که در اسناد و مدارك مناقصه منعكس نباشد مراتب کتباً باطالع استفسار کنن

همچنين ساير پيشنهاد دهندگان خواهد رسيد. هر نوع توضيح يا تجديد نظر، اضافه يا حذف مطلبی به مدارك مناقصه از طريق 

گردد و اين ضمائم جزء مدارك مناقصه منظور خواهد  رسمی انجام و طی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال و يا تسليم می

 گرديد. 

را قبل از انقضاي مهلت الزم   شرايط  يج فارس حق تغيير يا اصالح، تجديد نظر در مشخصات يا شرکت پااليش گاز بيد بلند خل

جهت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ می دارد و اگر چنين موردي پيش آيد اصالحات فوق طی يك اصالحيه جهت کليه 

 دعوت شدگان در مناقصه ارسال خواهد شد. 

ها باشد، در اين يا قيمت  و شرح کاراصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير  از آنجا که ممكن است تجديد نظر يا

صورت شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس می تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم کتبی به پيشنهاد دهندگان  

 در پيشنهاد خود را داشته باشند. که آنان فرصت کافی براي اصالح و تجديد نظر  به تعويق اندازد به نحوي

بايست مبلغ پيشنهادي )در اين مناقصه، می بايست عالوه بر مبلغ پيشنهادي درصد باالسري را تبصره: پيشنهاد دهندگان می

ام الذکر و همچنين بازديد از محل و اشراف کامل به حجم کار و کليه جزئيات انجنيز اعالم نمايد( خود را با توجه به موارد فوق

کار و ساعات کار و لزوم کار در ايام تعطيل و جمعه ها و نوبت کاري و شب کاري و شيفت و غيره در محل شرکت در صورت  

 نياز و بنا به درخواست کارفرما و پس از رفع هرگونه ابهام وسؤالی  برگة پيشنهاد قيمت را ارائه وتسليم نمايند. 

ه توضيحات شفاهی و هيچ نوع ادعاي بعدي بدليل اينكه پيشنهاد دهنده به گونه استنادي از طرف پيشنهاد دهندگان بهيچ

گونه تعذر به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و يا استناد به نارسا بودن  شرايط و احوال کلی و محلی واقف نبوده است و هيچ

 مطالب مندرج در آنها از طرف پيشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود. 
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  نمودن مدارک مناقصه نمودن مدارک مناقصه . تكميل . تكميل 22

فوق مبلغ کل پيشنهادي خود را طبق شرح بخش    1بايد پس از انجام بررسی و تحقيقات الزم مندرج در بند    گرانمناقصه  ( 1-2

، شرح خدمات و ساير مدارك مناقصه براي کل کار و شرايطمطالعة دقيق، مشخصات    )برگ پيشنهاد نرخ( و  بخشاين  دوم  

  ايد. محاسبه، تكميل و تسليم نم 

ارزيابی نامه آن،  گزار دريافت نموده است بر طبق دعوتمناقصه را که از مناقصهاين  بايد اسناد و مدارك    پيشنهاددهنده  (2-2

کنندگان  فوق ممكن است در حين مناقصه صادر و براي کليه شرکت 1هائی که طبق شرح بند  شرايط مناقصه، اصالحيهکيفی،  

ها و مقررات، تكميل، تنظيم، مهر و امضاء نموده و همراه ساير مدارك درخواستی حسب مورد  ارسال گردد، ساير دستورالعمل 

قرار داده و پس از درج موضوع مناقصه، نام و نشانی پيشنهاددهنده   ، ج  (4ب    (3الف    (2( ارزیابي كيفي  1:هايپاكتدر  

دربسته و الك و مهر شده در مهلت مقرر با اخذ رسيد به صورت  ه  هاي مذکور آنان را بروي پاکت  بر  و تاريخ تسليم پيشنهاد

 تسليم نمايد.    پااليش گاز بيدبلند خليج فارسهاي شرکت دفتر امور پيمان

چنين برآورد نفرات مورد  بايست نحوه انجام عمليات موضوع پيمان به لحاظ کمی و کيفی و هم( کليه پيشنهاددهندگان می3-2

تسليم    "ب"بخش از خدمات طبق فهرست شرح کار )پيوست بخش پنجم اسناد مناقصه( و در پاکت  نياز را به تفكيك براي هر  

 کارفرما نمايند. 

از مهم  از مالكبديهی است که مورد فوق  و يكی  پيمان محسوب  ترين بخش اسناد مناقصه  بوده و جزء اسناد  ارزيابی  هاي 

 گردد. تلقی میگردد و عدم تكميل آن  به منزلة مردود بودن پيشنهاد می

پااليش گاز بيدبلند الذکر، پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و شرکت  در صورت عدم اجراي کامل دستورات فوق(  4-2

 حق دارد بدون اينكه نياز به هر نوع توضيح يا استداللی باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.   خليج فارس 

  اسناد مناقصه اسناد مناقصه   . . 33

بايست آنها  می  پيشنهاددهندگان شرح زير  ه  مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه ذيل است که حسب مورد و بمنظور از اسناد  

 قرار دهند:   به صورت جداگانه ج ( 4ب  (3الف  (2( ارزیابي كيفي 1هايپاكت را در يكی از 

 قرار داده شود عبارتند از :  "ارزیابی کیفی"مدارک و اسنادي که باید در پاکت   ( 1-3

 باشند. کليه اسناد و مدارکی که در بخش دوم اسناد مناقصه درج گرديده، می

گردد كه حداقل امتياز الزم در بخش گراني به ترتيب ذكر شده بازگشایي مي نكته: پاكات الف، ب، و ج مناقصه

 ارزیابي كيفي را كسب نموده باشند. 

 قرار داده شود عبارتند از : "الف"د در پاکت مدارک و اسنادي که بای  ( 2-3

 تهيه گردد. بخش اول  8که بايد طبق شرح بند   فيش واريز نقدي  /تضمين شرکت در مناقصه -

 قرار داده شود عبارتند از : "ب"که باید در پاکت  مدارک و اسنادي( 3-3

 پيشنهاد بدون قيمت شامل:  (2

 . پيشنهادات احتمالی شرکت براي انجام خدمات براساس اسناد مناقصه بدون قيمتـ برگ پيشنهاد قيمت و کليه شرايط و 

 ها براي هر نوع فعاليت و خدمات )بدون درج قيمت(. جدول تفكيكی نرخ -
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 مدارك مناقصه که تماماً مهر و امضاء شده است نيز بايد همراه با پيشنهاد تسليم شوند. ساير (4

 هاي حاضر در مناقصه.اطالعات شرکت 2تكميل فرم شماره (5

 . مناقصه کتابچه اسناد (6

کار)پيوست بخش چهارم اسناد( و پس از بازديد از محل اجراي کار و اطالع پيشنهادات تكميلی پيشنهاددهنده براساس شرح  (7

 از نحوه انجام کار بدون ارائه قيمت تهيه و ارائه نمايند.

 دارکی که باید در پاکت »ج« قرار داده شود عبارتند از:اسناد و م ( 4-3

 شده پیشنهاد قیمت و فهرست تفكیكی قیمت شامل : هاي تكمیلبرگ-

 ها  هاي جدول تفكيكی نرخبراي هر يك از رديف -  1 

 ها)بخش پنجم اسناد( ها/ اجزاء مندرج در جدول تفكيكی نرخقيمت پيشنهادي تفكيكی هر يك از رديف  -2

را فقط در پاکت   ( ج)الزم به يادآوري است که پيشنهاددهنده موظّف است پيشنهاد مالی خود و ساير موارد مندرج در بند فوق 

قرار داده شود ترتيب اثر  "ج"ها بجز پاکت»ج« قرار دهد و به پيشنهاد مالی که خارج از شرايط مقرر در اين بند در ساير پاکت

 باشد. می " ج"گزار فقط پاکت قصهداده نخواهد شد و مالك عمل منا

بايست با خودکار يا خودنويس و بدون قلم خوردگی به عدد و حروف نوشته شود و در صورت اختالف،  می  پيشنهادي  ضمناً مبلغ 

که پيشنهاد فاقـد مبلـغ کل به حروف باشد   مبلغی که به حروف نوشته شده باشد مالك عمل قرار خواهـد گرفت و در صورتی 

 گردد. دود اعالم میکالً مر

شرايط مناقصه نوشته نشده   3اسناد و مدارکی را بخواهد که در بند    پااليش گاز بيد بلند خليج فارسچنانچه شرکت  نكته:

 تعيين خواهد نمود.  ج  (4ب  (3الف   (2( ارزیابي كيفي 1هاي پاكت درمحل قراردادن آنها را نيز   است، ضمن اعالم آنها،

  هاهااصالحيه اصالحيه ..55

تحت   آنها بصورت کتبی و  تسليم   ور  نحوه تغيي  و   مدارك مناقصه   اسناد،   نمودن   اضافه   و  حذف  يا   نظر  هرگونه توضيح يا تجديد 

 مدارك پيمان منظور خواهد شد. و جزء اسناد و اعالم  پااليش گاز بيد بلند خليج فارساز سوي شرکت  "اصالحيه" عنوان

  . قانون كار، بيمه و ماليات . قانون كار، بيمه و ماليات 66

و آخرين مصوبات قوانين مربوطه   بندي مشاغل، ضوابط طرح طبقهو تأمين اجتماعی  قانون کار  مقررات مربوط به کارگران،  -

 هاي غيرعمرانی( در اين مورد مالك عمل خواهد بود.)منطبق با طرح

 شود. کسر می هاي پيمانكار وضعيتماليات و ساير حقوق دولتی مورد تقاضاي دستگاههاي مسئول دولتی از صورت -

  هاي مناقصه هاي مناقصه . هزینه. هزینه77

  را  اندبابت تهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل شده  گرانمناقصههائی را که  هزينه  پااليش گاز بيد بلند خليج فارسشرکت  

 . نمايدپرداخت نمی

  نامه شركت در مناقصه نامه شركت در مناقصه . نحوه استرداد ضمانت. نحوه استرداد ضمانت88  

اند استرداد  گرانی که امتیاز الزم را کسب نكردهالف، ب و ج مناقصهگران، پاکات  الف(پس از ارزیابی کیفی مناقصه

 گردد. می 
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  گزار،مناقصهتوسط    آنهاپس از باز شدن و بررسی پيشنهادات  اند  گرانی که حداقل امتياز ارزيابی کيفی راکسب نمودهمناقصهب(

)مشروط بر اينكه اختالف دو پيشنهاد کمتر از  دوم   و   کنندگان بجز نفرات اولهاي شرکت در مناقصه کليه شرکتنامهضمانت

 مسترد خواهد شد. مبلغ تضمين شرکت در مناقصه باشد( 

و امضاي پيمان مسترد  انجام تعهداتنامه هاي شرکت در مناقصه برنده اول و نفر دوم مناقصه پس از تسليم ضمانتنامهضمانت

 خواهد شد.

  . انعقاد پيمان . انعقاد پيمان 99

کتبی قبولی    تاريخ ابالغيهز  اکاري    روز  10  مدت  ظرف  موضوع پيمان  انجام تعهدات  تضمين  منظوره  ب  است  ملزم  مناقصهبرنده  

معادل   خود (  درصد  پنج) %5پيشنهاد،  پيشنهادي  عنوان    را  مبلغ  تعهداتضمانتبه  انجام  مدارك اط )منامه  پيوست  نمونه  بق 

ارائه    پيمان بودهموضوع  کارهاي    کليه   مدت اتمام  معتبر تاگزار،  مناقصهمورد قبول    معتبر کشور و  هاي بانك   از يكی  از   ( مناقصه

 مراجعه نمايد.  گزار مناقصههاي پيمان  امور دفتر به پيمانء جهت امضا نمايد و 

انجام  نشود و يا ضمانت نامه  چنانچه برنده مناقصه پس از ابالغ کتبی در مهلتی که در باال ذکر گرديده حاضر به انعقاد قرارداد  

که تسليم نموده   بخش اول اسناد مناقصه«  8در اين صورت وجه تضمين مندرج در بند »ارائه ننمايد  تعهدات در زمان مقرر  

گونه گونه تشريفات قضائی ضبط شده و برنده مذکور حق هيچ رو بدون ه  پااليش گاز بيد بلند خليج فارس نفع شرکت  ه  است ب

اعالم    مناقصه  عنوان برندهه  به ترتيب نفر دوم را ب  گزارمناقصهاعتراض و ادعائی نسبت به آن نخواهد داشت. در چنين موردي  

را تسليم ننمايند    انجام تعهدات نامه  موقع ضمانته  و چنانچه آنها نيز بشرح مذکور در فوق ب  خواهد نمود)در صورت وجود شرايط(

 ن نشوند، سپرده آنها نيز ضبط خواهد شد و مناقصه تجديد خواهد شد.  و حاضر به انعقاد پيما

مبنی بر کارفرما  چنين برنده مناقصه موظف است در رأس موعد مقرر مندرج در پيشنهاد شرکت در مناقصه و اعالم کتبی  هم

 شروع کار، عمليات موضوع پيمان را شروع نمايد.  

  بازگشایي پاكات بازگشایي پاكات .  .  0101

  /نامه شرکت در مناقصهمحتوي ضمانت  "الف"، ابتدا پاکت  اندگرانی که امتياز الزم را کسب کردهپاکات مناقصهبازگشايی  در زمان  

  " ب "پاکت  نامه شرکت در مناقصه ايرادي نداشته باشد پاکات بعدي به ترتيب  که ضمانت  باز شده و در صورتی  فيش واريز نقدي

 بازگشايی خواهند شد.  "ج"وسپس پاکت  

  " ج" و   " ب"هاي نامه شرکت در مناقصه به تشخيص اعضاء کميسيون طبق شرايط تهيه نشده باشد پاکته ضمانتچنانچالف(  

گردد. به پيشنهادات ناقص، مبهم و يا مشروط ترتيب اثر داده نخواهد شد  باز نگرديده و پيشنهاد مورد بحث مردود شناختـه می

مالك انتخاب  به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاص نبوده و نيز حداقل قيمت    پااليش گاز بيد بلند خليج فارس و شرکت  

    باشد.برنده مناقصه نمی

به تبانی و مواضعه بين پيشنهاددهندگان وقوف حاصل نمايد پيشنهادها    پااليش گاز بيد بلند خليج فارس چنانچه شرکت    ب(

صالحيت هاي ذي مدتی که ممكن است دائمی باشد از ليست شرکترا مردود تشخيص داده و پيشنهاددهندگان متخلف را براي  

 براي دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود.

پااليش    شرکت  وسيله ه  ب  چنين پيشنهادي درباره  قبولی    اعالم کتبی  مگر   شد   نخواهدشده تلقی  قبول  از پيشنهادات  هيچ يك   ج( 

 باشد.    دهنده فرستاده شده نهادپيش براي گاز بيد بلند خليج فارس
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  . تجزیه تفكيكي مبلغ پيشنهادي . تجزیه تفكيكي مبلغ پيشنهادي 1111

جهت خود را    )تكميل شده( دهنده تجزيه تفكيكی مبلغ پيشنهادي  پيشنهاد داند  میالزم    پااليش گاز بيدبلند خليج فارس شرکت  

پااليش گاز بيد بلند  به شرکت  «،  ج »هاي جدول بخش پنجم و به تفكيك، همراه با ساير اسناد مناقصه در پاکت  کليه رديف

 تسليم نمايد.   خليج فارس 

  گزار  گزار  انصراف مناقصهانصراف مناقصه  --2121

گردد، ( به هر علت از انعقاد قرارداد با نفر برنده مناقصه منصرف  پااليش گاز بيد بلند خليج فارس گزار)شرکت  چنانچه مناقصه 

 بر جبران خسارت از اين بابت را نخواهد داشت.  گونه ادعائی مبنیگردد و برنده مناقصه حق هيچ سپرده نامبره مسترد می 
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  چهارمبخش  

 برگ پیشنهاد قیمت 
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس تامین برق مناقصه 

 ،شرکت پاالیش گاز بید بلند خلیج فارس

کلية  دقيق نوع و نحوة انجام عمليات موضوع مناقصه و آشنائی کامل با   مطالعة    پس از بررسی و  ه پيشنهاددهنداين  

و وقوف کامل نسبت به ساعات انجام کار در اوقات    بازديد از محل کار  بازرسی و  مدارك منضم به آن و  شرايط مناقصة و

 حاضر است: کاري و غيره کاري و شب کاري و نوبتاداري و غيراداري و اضافه 

بطوري    ممكن  بهترين وجه   با را  آنها    مشخصات مندرج در   را طبق شرايط و   مناقصه کلية خدمات مشروح در مدارك  -1

به    کلمبلغ    ئ ازا  در   براي مدت يكسال شمسی   واقع گردد راگزار  و قبول شرکت مناقصه  که از هر حيث مورد موافقت

 ............... مبلغعدد 

که اين مبلغ   ريال(                      به حروف)                                                                                         

که  از مجموع مبالغ تفكيكی هر رديف از اجزائ جداول متشكله کار مندرج در بخش پنجم اسناد و يا هر مبلغ ديگر  

 يابد، انجام دهد.  يا کاهش طبق شرايط پيمان افزايش

که پيشنهاد اين شرکت مورد قبول واقع شود بالفاصله پس از امضاء و مبادله پيمان عمليات موضوع پيمان  صورتی در  -2

 . را شروع نمايد

 شود.  محسوب می  مدارك مناقصه جزءالينفك اين پيشنهاد و  اسناد نمايد که کليه ضمائم، می اين شرکت تأييد -3

گزار الزامی براي واگذاري کار به هر يك از پيشنهاددهندگان حائز دستگاه مناقصهاين شرکت اطالع کامل دارد که  -4

 حداّقل قيمت را ندارد.  

پااليش گاز بيدبلند  لحظه شرکت    عرض اين مدت هر   در   روز معتبر بوده و   90مدت    پيشنهاد حاضر از اين تاريخ تا-5

درصورتی   آور خواهد بود وفوق براي طرفين الزام  2بند قبولی خود را کتباً نسبت به آن اعالم نمايد طبق   خليج فارس

خليج    پااليش گاز بيدبلند نشود يا از شرايط مقرر عدول نمايد، شرکت    که اين شرکت حاضر به عقد پيمان يا انجام کار 

 نمايد. عمل  شرکتخود با اين  داخلی نامه شرکت درمناقصه، بر طبق مقررات حق دارد ضمن ضبط ضمانتفارس 

و    دق اساسنامه، روزنامه رسمی حاوي آخرين تغييرات ص، کپی م اين شرکتتبصره: جهت کنترل مهر و امضاء مجاز  

 مدارك ديگر ضميمه پيشنهاد باشد.

------- ----------------------------------------- ------ ----------------------- 
 نشانی و تلفن:                                                    نام شرکت پيشنهاددهنده :  

 شماره اقتصادي پيشنهاد دهنده:                                    شماره شناسه ملی شرکت پيشنهاددهنده:   

     ن پيشنهاد : امضاء کنندگا شماره ملی                                       امضاء کنندگان پيشنهاد :  و سمت نام
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  پنجمبخش  
 

 نامهموافقت
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 « دوجانبه تامين برق» قرارداد 

 

ــ ــاريخ اي ــين  ---- /-- /--ن قــرارداد در ت ــه شــماره ثبــت شــرکت پــااليش گــاز بيدبلنــد خلــيج فارس»ســهامی خــاص« ب ب

ــ389019 ــه مل ــاد10320393117ی ، شناس ــد اقتص ــا نما 411375446911ي ، ک ــدگيب ــا ین ــود امين يآق ــدادمحم  ن

بـه شـماره  المرضـا اکبرلـوغ و آقـاي  مـدير عامـلنائـب رئـيس هيـات مـديره و عنـوان  هبـ 2800438398 به شـماره ملـی

خيابــان بهشــتی، خيابــان بخارســت، کوچــه پــنجم،  بــه نشــانی تهــران،عنــوان رئــيس امــور مــالی بــه 2802538187ملــی 

بــه شــماره  -------------و  شــرکت  طــرف شــود ازيــكناميــده می " خريــدار " قــراردادکــه در ايــن  5، طبقــه 8پــالك 

ــت  ــ--------ثب ــه مل ــاد-----------ی ، شناس ــد اقتص ــا نما -----------ي ، ک ــدگيب ــا ین ــماره  ........................ يآق ــه ش ب

شــود ناميــده مــی "عرضــه کننــده"، از طــرف ديگــر کــه در ايــن قــرارداد     ------------عنــوان  هبــ ------------ ملــی

 .گردد.طبق شرايط زير منعقد می

 

 :: موضوع قرارداد1 ماده

ــر اســاس اطالعــات پيوســت شــماره يــك، توســط عرضــه کننــده طبــق شــرايط تــامين  بخشــی از بــرق مصــرفی خريــدار ب

 قرارداد و پيوستهاي منضم به آن.مندرج در  

 

 :تعاریف: 2ماده 

مجـوزي اســت کــه عرضـه کننــده از طــرف وزارت نيـرو بــه منظــور خريـد و فــرو  بــرق  پروانههه خههرده فروشههی:-1-2

 اخذ می نمايد.

ــرق در اختيــار خــود را از  عرضههه کننههده:  -2-2 ــده پروانــه خــرده فروشــی کــه ب عبــارت اســت از شــخص حقــوقی دارن

 طريق شبكه برق کشور به خريدار مورد نظر تحويل می دهد.

وقی کـه تمـام يـا بخشـی از بـرق مـورد نيـاز خـود را بـه طـور مسـتقيم از عرضـه عبارتست از شـخص حقـ  خریدار:  -3-2

 کننده و يا مالك شبكه دريافت می نمايد.

شخص حقيقی يا حقـوقی کـه بـه عنـوان مصـرف کننـده نهـايی تحـت قـرارداد اتصـال/ انشـعاب بـا مالـك   متقاضی: -4-2

 شبكه، به شبكه برق محل مصرف خود متصل باشد.

 شرکت برق منطقه اي يا شرکت توزيع در محل اتصال به شبكه برق است. مالك شبكه:  -5-2

 

 قرارداد : مدارك و اسناد :3ماده

اين قرارداد، شامل اسناد و مدارك زير است که در صورت وجود مغايرت بين مفاد آن، به ترتيب ذکر شده داراي اولويت  

 هستند: 

 ها و صورتجلسات زمان برگزاري به ترتيب تاريخ صدور ( مكاتبات، اطالعيه1
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 نامه حاضر موافقت( 2

 کار   شرح( 3

 ها، مقادير و برآورد کار تفكيكی نرخ جدول( 4

 فرم پيشنهاد قيمت (  5

 نامه ها ها / کاربرگ ضمانتتعهد نامه( 6

 ساير مدارك و تأييدات پيمانكار ( 7

شود يا بين طرفين پيمان  اسناد تكميلی که حين اجراي کار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ می:    1تبصره

آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه  و اسناد و مدارك پيمان به شمار میگردد نيز جزمبادله می

شود و ممكن است به صورت الحاقيه، دستور کار و صورت مجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بين اسناد و مدارك  

انعقاد قرارداد در چارچوب پيمان و توسط    هايی که بعد از ها و يا الحاقيهپيمان، به ترتيب صورتجلسات و موافقتنامه

هاي صادر شده در زمان برگزاري مناقصه و صورتجلسه شفاف سازي به  صاحبان امضاء مجاز صادر شده باشد، اطالعيه

کار، ساير پيوست تاريخ صدور، موافقتنامه حاضر، شرح مختصر  و  ترتيب  اسناد  بر ديگر  پيمان،  ها و شرايط عمومی 

 ويت دارد. مدارك پيمان اول

  چنانچه(   غيره  و   کار   شرح)  قرارداد   اسناد   و  کار   شرح   بين   يا   و  خدمات   ارائه   نحوه  يا   و   جرائم   خصوص   در:    2تبصره  

 . است االتباع الزم خريدار نظر باشد، نياز مورد تفسيري يا  و بيايد  بوجود ابهامی يا و تعارضی
 

 قرارداد: مبلغ  : 4 ماده

  ها فهرست تفكيكی نرخهاي  مقادير و ريز قيمت   براساس  (رایل                         به حروف)                          مبلغ پيمان

 محاسبه گرديده است. 

گونه تعديل تعلق نخواهد گرفت و مطالبات پيمانكار که به هر علتی نزد کارفرما باقی بماند مشمول  : به مبلغ قرارداد هيچ1تبصره   

 گردد. و بهره بانكی و غيره نمی خسارت ديرکرد

 

 :نرخ فروش برقی و قرارداد قدرت: 5 ماده

معـادل يـك مـاه خريـد بـرق بعنـوان پـيش پرداخـت بـه فروشـنده در قبـال ارائـه ضــمانت  .................................... مبلـغ -1-5

 گرددضمانت نامه مذکور در پايان قراردادبا استرداد مبلغ مذکور استرداد می  گرددنامه معتبر بانكی پرداخت می

 گردد.پيوست دو قرارداد تعيين می ساير مستندات براساس-2-5

 

 :تضامین: 6 ماده

بـر اسـاس پيوسـت سـه قـرارداد، ، اقـدام خواهـد   خريـدارنسـبت بـه تهيـه تضـامين مـورد درخواسـت    عرضه کننـده  -1-6

 نمود.
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ــاب -2-4 ــت صورتحس ــدم پرداخ ــورت ع ــت دو در ص ــده در پيوس ــانی مشــخص ش ــازه زم ــادره در ب ــه هاي ص ــرارداد، عرض ق

گونـه تشـريفاتی نسـبت بـه وصـول مطالبـات ، بـدون هـيچ10کننده مجـاز خواهـد بـود ضـمن فسـخ قـرارداد مطـابق مـاده  

 خود از محل تضامين و مراجع قانونی اقدام نمايد.

پــس از پايــان قــرارداد و انجــام تســويه حســاب، متعهــد بــه اســترداد تضــامين بــر اســاس درخواســت کتبــی  خريــدار-3-4

 خواهد بود.  کننده عرضه

 

 :تاریخ نفوذ، مدت قرارداد و خاتمه آن: 6 ماده

 خريدار مراتب آمادگی و زمان آغاز مصرف برق خود را کتبا به عرضه کننده اعالم می نمايد.    -1-6

تاريخ نفـوذ قـرارداد، تـاريخی اسـت کـه عرضـه کننـده طـی نامـه کتبـی تاييديـه مالـك شـبكه را بـه خريـدار اعـالم   -2-6

 می نمايد.

 )يك( سال خورشيدي تعيين می گردد.  1به مدت  مدت زمان اجراي قرارداد از تاريخ نفوذ-3-6

ــا -4-6 يــك مــاه پــيش از پايــان مــدت قــرارداد، هــر يــك از طــرفين مــی تواننــد موافقــت خــويش را بــا تمديــد قــرارداد ب

شرايط موجود و يـا تحـت شـرايط جديـد بـه طـرف ديگـر اعـالم نماينـد. در صـورت توافـق طـرفين بـا تمديـد قـرارداد، بـر 

 آمده، قرارداد تمديد خواهد شد. حسب توافقات به عمل

روز از تــاريخ صــدور صورتحســاب نهــايی توســط عرضــه  30در خاتمــه قــرارداد خريــدار موظــف اســت ظــرف مــدت  -5-6

 کننده، نسبت به تسويه حساب نهايی، تا آخرين خريد اختصاص داده شده به خريدار اقدام نمايد.

 

 :تعهدات و مسئولیت عرضه کننده: 7 ماده

ــده  -1-7 ــالم ش ــانی پســتی اع ــك و نش ــه آدرس پســت الكتروني ــر دوره را ب ــد اســت صورتحســاب ه ــده متعه عرضــه کنن

 توسط خريدار ارسال نمايد.

موظف اسـت قبـل از تحقـق مصـرف خريـدار، قـدرت مـورد نيـاز اعـالم شـده ماهيانـه توسـط خريـدار را عرضه کننده  -2-7

بـا نـرخ هـاي مـورد توافـق بـر اسـاس پيوسـت دو قـرارداد تـامين نمايـد. بـديهی اسـت ايـن ميـزان بـرق (  8-6مطابق بند )

ــد  ــك شــبكه لحــاظ نخواه ــده در صورتحســابهاي صــادره توســط مال ــامين شــده توســط عرضــه کنن ــدت  در صــورت .گردي

مصــرف بــيش از مقــدار اعــالم شــده بــه مالــك شــبكه در هــر دوره، صورتحســاب مربوطــه از ســوي مالــك شــبكه ارائــه مــی 

 پرداخت خواهد نمود. شود و خريدار هزينه مازاد را به مالك شبكه

 

 :تعهدات و مسئولیت خریدار: 8 ماده

خريدار موظف به پرداخـت صورتحسـابهاي صـادره توسـط عرضـه کننـده ظـرف مـدت تعيـين شـده مطـابق بـا مفـاد   -1-8

 پيوست دو می باشد.
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کليـه درخواسـتهاي خـود را کـه مـرتبط بـا بخـش سـيم، خريدار کماکـان کـاربر شـبكه عمـومی بـرق خواهـد بـود و    -2-8

ــر ــك شــبكه درخواســت خواهــد نمــود. انجــام فعاليتهــاي جــانبی نظي ــوع انشــعاب مــی باشــد از مال ــايش  انشــعاب و ن آزم

کنتور، جابـه جـايی کنتـور و ااقـداماتی مشـابه، مسـتقيما توسـط خريـدار بـا مالـك شـبكه خواهـد بـود. عرضـه کننـده مـی 

است خريـدار نسـبت بـه انجـام مـوارد فـوق الـذکر بـه نماينـدگی از جانـب خريـدار و بـه هزينـه وي اقـدام تواند بنا به درخو

 نمايد.

خريــدار و عرضــه کننــده حــق واگــذاري هــيچ بخشــی از حقــوق و تعهــدات و مســئوليت هــاي قــرارداد خــويش را بــه -3-8

 غير ندارد.

ــرق از ســوي کليــه مقــررات و ضــوابط مصــوب وزارت نيــرو بــه شــرح -4-8 ــين نامــه تكميلــی تعرفــه هــاي ب منــدرج در آئ

 خريدار و عرضه کننده الزم الرعايه بوده و مسئوليت عدم رعايت آنها به عهده طرفين قرارداد می باشد.

خريدار موظف به پرداخـت سـاير اقـالم صورتحسـاب خـود )غيـر از آن بخـش از بـرق خريـداري شـده توسـط عرضـه   -5-8

 می باشد. )هزينه هاي ترانزيت انرژي(کننده( به مالك شبكه 

درصــد قــدرت مــورد نيــاز  20خريــدار در طــول مــدت قــرارداد مــی توانــد نســبت بــه کــاهش و يــا افــزايش حــداکثر  -6-8

در قـدرت   ماهيانه خود با رعايـت سـقف قـدرت قـراردادي، مطـابق بـا پيوسـت دو قـرارداد، اقـدام نمايـد. ايـن ميـزان تغييـر

روز از قبـل از شـروع مـاه بـه عرضـه  15خورشـيدي مطـابق بـا تقـويم ايـران( قـرارداد، بايـد حـداقل   مورد نياز ماهيانه )مـاه

کننده اعالم گردد. در صورت عـدم اعـالم قـدرت مـورد نيـاز ماهيانـه در موعـد مقـرر توسـط خريـدار، آخـرين قـدرت اعـالم 

 شده مالك عمل قرار می گيرد.

ن را مطــابق پيوسـن دو در کــل مـدت يكســال خريـداري نمايــد. در خريـدار موظـف اســت ظرفيـت قــراردادي فيمـابي -7-8

درصـد ميــزان ظرفيـت مـورد توافـق را خريـداري نمايـد، خريـدار متعهـد بــه  80صـورتی کـه خريـدار در هـر مـاه کمتـر از 

ــرق معــادل  ــرخ منــدرج در پيوســت  80پرداخــت صورتحســاب ب ــا ن ــن  2درصــد ظرفيــت قــرارداد ب ــرارداد مــی باشــد. اي ق

 امكان کاهش موقت مصرف برق خريدار به علت تعميرات و براي يكبار و يك دوره ماهيانه نمی باشد.  موضوع نافی

گونــه تعهــدي نســبت بــه حــالتی کــه در آن ميــزان مصــرف خريــدار از مقــدار قــدرت مــورد نيــاز عرضــه کننــده هــيچ -8-8

قـدار قـدرت مـورد نيـاز اعـالم شـده آن اعالم شـده ماهيانـه کمتـر باشـد، نداشـته و هزينـه انـرژي در هـر دوره مطـابق بـا م

 دوره اخذ می گردد.

 

 :تعهدات طرفین: 9 ماده

هـاي فـرو  بـرق نيروگـاه هـا، اعـالم شـده توسـط وزارت نيـرو، در صورت هر گونه تغيير در تعرفـه هـاي بـرق، نـرخ    -1-9

و هر نـوع تغييـر در آيـين نامـه هـا و دسـتورالعملهاي وزارت نيـرو کـه بـه طـور مسـتقيم و غيـر مسـتقيم بـر نـرخ خريـد و 

ن فرو  برق تاثير داشته باشـد، از تـاريخ اعمـال متناسـبا نـرخ ايـن قـرارداد تعـديل مـی گـدد و طـرفين ملـزم بـه رعايـت آ

 می باشند.

در صــورتی کــه در طــول مــدت و يــا پــس از خاتمــه قــرارداد مشــخص گــردد کــه در نــوع تعرفــه و يــا ميــزان انــرژي -2-9

ــی در ــور کل ــه ط ــري شــده و ب ــدازه گي ــده اشــتباهی رخ داده اســت، طــرفين  ان صورتحســاب صــادره از طــرف عرضــه کنن

 د.موظف به بازنگري محاسبات و پرداخت اين ميزان اختالف می باشن
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در طـول دوره مصــرف مطـابق بــا قـدرت اعالمــی ماهيانــه، چنانچـه مشــكلی در محـل مصــرف خريـدار ايجــاد و مــانع  -3-9

مصرف کامل برق خريداري شـده گـردد، خريـدار ايـن موضـوع را طـی يـك نامـه کتبـی حـاوي ميـزان قـدرت جديـد مـورد 

عرضـه کننـده متعهـد مـی گـردد تـا ايـن نياز در باقيمانده دوره مصرف بـه عرضـه کننـده اعـالم مـی کنـد. در ايـن صـورت  

موضوع را از طريق مراجع ذيـربط پيگيـري و نسـبت بـه کـاهش قـدرت خريـداري شـده اقـدام نمايـد. بـديهی اسـت اجـراي 

اين بند منوط به کسـب موافقـت از مراجـع ذيـربط مـی باشـد. در هـر حـال مصـرف کننـده مـی توانـد بـراي يـك بـار و بـه 

درصـد نسـبت بـه کـاهش مصـرف بـا رعايـت بنـد  20جهـت انجـام تعميـرات، بـيش از مدت حداکثر يك ماه در طول سـال 

 اقدام نمايد.  8-6

هر ماه و نظر به صدور قبوض برق بر اساس بازه مصرف يكم تا   20با توجه به قانون اعالم ميزان مصرف در تاريخ  -1

ميزان مصرف احتمالی از سوي شرکت   ماه قبل از ماه هدف،  20گردد در تاريخ سيم / سی و يكم هر ماه، پيشنهاد می

-می اصالح  مصرفهدف بر اساس شرايط موجود، ميزان   ماه 19پااليش گاز بيدبلند خليج فارس اعالم و در تاريخ  

 . رددگ

امكان عدم اعالم ميزان درخواست برق توسط شرکت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس از شرکت خريدار حداقل به   -2

 .لحاظ گردد مدت سه ماه

 بايست به پيوست گزار  مالی مربوطه از سوي شرکت فروشنده برق ارايه گردد.تفسير ميزان مصارف برق می -3

از طريق نرخ نيروگاهی و بورس(   درصد )فرو  برق 40درصد به  60فرو  خود را بر مبناي    شرکت فروشنده -4

 هر کدام که کمتر باشد با ضريب بيشتر برنامه ريزي نمايد..

 

 :حل اختالف: 10 ماده

ــردد و  -1-10 ــاد گ ــی ايج ــرارداد اختالف ــراي ق ــير و اج ــا تفس ــه ب ــدار در رابط ــده و خري ــين عرضــه کنن ــه ب در صــورتی ک

 .گرددبا مراجعه به دادگاه صالحه حل و فصل میموضوع اختالف از طريق مذاکره و تفاهم حل و فصل نگردد،  

 ر قرارداد می باشند.در طول رسيدگی به اختالفات، طرفين موظف به ادامه ايفاي تعهدات د  -2-10

 

 :شرایط فسخ قرارداد: 11 ماده

 اجرايی می شود:ق هر يك از بندهاي ذيل، از اولين رووز ماه آتی  فسخ قرارداد در صورت تحق

 2در صورتی کـه خريـدار صورتحسـابهاي صـادر شـده توسـط عرضـه کننـده را در موعـد مقـرر مطـابق بـا پيوسـت    -1-11

 پرداخت ننمايد پس از يكبار اعالم عرضه کننده و عدم اقدام خريدار.

 عدم اقدام خريدارقرارداد. پس از يكبار اعالم عرضه کننده و   7-8در صورت عدم رعايت شرايط بند   -2-11

در صورتيكه به هـر دليـل پروانـه خـرده فروشـی عرضـه کننـده منقضـی/باطل شـود بـه نحـوي کـه قـادر بـه ايفـاي   -3-11

تعهـدات قــراردادي خــود نباشــد قــرارداد از تــاريخ انقضــا پروانــه فســخ شــده تلقــی شــده و عرضــه کننــده مــی بايســت ايــن 

ســانی نمايــد. در صــورت عــدم اطــالع رســانی بــه موقــع هزينــه هــاي روز قبــل بــه خريــدار اطــالع ر 30موضــوع را حــداقل 
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مازاد نرخ اين قرارداد  در طـی يـك دوره يـك ماهـه بـه عهـده عرضـه کننـده مـی باشـد کـه از محـل مطالبـات وي وصـول 

 می گردد.

 

 :تعهدات طرفین در شرایط فسخ قرارداد: 12 ماده

خريدار موظف است نسـبت بـه تسـويه کليـه صورتحسـاب هـاي صـادره تـا تـاريخ اجرايـی شـدن فسـخ قـرارداد بـر   -1-12

 اساس نرخ هاي مورد توافق در پيوست دو قرارداد اقدام نمايد.

ــدهی -2-12 ــه اســترداد تضــامين پــس از  عرضــه کننــده موظــف اســت پــس از تســويه کليــه ب ــدار نســبت ب توســط خري

 درخواست کتبی خريدار اقدام نمايد.

اطـالع داده تـا هـيچ گونـه خدشـه طرفين مراتـب فسـخ قـرارداد را بـه مالـك شـبكه و مـديريت شـبكه بـرق ايـران   -3-12

 خريدار ايجاد نگردد.اي در صورتحساب هاي برق مصرفی  

عرضــه کننــده موظــف اســت تــا تــاريخ اجرايــی شــدن فســخ قــرارداد، تعهــدات خــود را در قبــال خريــدار بــه انجــام  -4-12

 رساند.

 

 :نسخ قرارداد: 13 ماده

مـاده تنظـيم گرديـده کـه جـز الينفـك قـرارداد محسـوب مـی گردنـد، در سـه نسـخه تهيـه و کليـه   13اين قرارداد که در  

 نسخ داراي اعتبار يكسان می باشد:

 

 خریدار:                                                                         عرضه کننده:                        

 
 

 نژاد                              نام و نام خانوادگی:  نام و نام خانوادگی: محمود امین  

 سمت: نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل                   سمت: 

 امضا:                                                                              مهر و امضا:

 وادگی: غالمرضا اکبرلو                                نام و نام خان

 سمت: رئیس امور مالی                                                  

 مهر و امضا:                

                                                    

 



 

 تامین برقبا ارزیابی کیفی  ای  یک مرحله عمومیاسناد مناقصه 

 

 

 ص پ   149-5872/10/1شماره:

 

    21/07/1400:تاريخ

 

25 
 

 « سهامی خاص»

 

 

 

 

 

 

  ششمبخش  

 هاجدول تفكیكی نرخ 

 
  قيمت کل  قيمت واحد  واحد  مقدار مورد نياز  شرح رديف

   24ساعت
 

 قيمت کل ساالنه

    KW 20000 برق خريد  1

  جمع کل 

 

، فراهم  براي هر ماه متغير عرضه کننده اعالم ميزان ديماند درخواستی را به صورت 

 اعالم خواهد کرد.  خريدارتوسط هر ماه  ،آورند بديهی است ميزان ديماند درخواستی
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  هفتمبخش  

 هاها و ضمانت نامه ها و دستورالعملنمونه فرم
 

 : مشخصات برق طبق قرارداد انشعاب/ اتصال 1شماره  پيوست

 : قدرت قراردادي و نرخ فرو  برق2پيوست شماره 

 : تضامين 3پيوست شماره 

 عرضه کننده : پروانه خرده فروشی برق شرکت  4پيوست شماره 
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 مشخصات برق طبق قرارداد انشعاب/ اتصال  -1پيوست  

 
بين شرکت پااليش گاز   95/ 07/ 11مورخ  9501230قرارداد اتصال به شبكه و پشتيبانی برق به شماره  به استناد -1

 مگا وات. 60بيدبلند خليج فارس و برق منطقه اي خوزستان به ظرفيت 

مسئوليت رعايت مشخصات برق، مندرج در قرارداد مذکور و رعايت ضوابط و مقررات به کيفيت و کميت برق تحولی   -2

يين نامه تكميلی تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو خارج از اين قرارداد بوده و کماکان به عهده مالك شبكه  طبق آ

 می باشد. 
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 قدرت قراردادي و نرخ فروش برق  -2پيوست  

 
 مگا وات است.  20ميزان سقف قدرت قراردادي که عرضه کننده موظف به تامين آن می باشد، معادل  -1

 مبلغ صورتحساب صادر شده توسط عرضه کننده را به شيوه زير پرداخت می نمايد: خريدار  -2

 صورتحساب.  از زمان صدورکاري روز  21ريال بر کيلو وات ساعت حداکثر به مدت   ......پرداخت بر مبناي نرخ   -1-2

چنانچه خريدار در مهلت مقرر مبلغ صورتحساب صادر شده توسط عرضه کننده را پرداخت ننمايد، نرخ فرو  برق بر   -3

 اساس ضريب زير تعديل می گردد.

 

ضريب  تعديل    = 1 +
تعداد  روزهاي فاصله بين آخرين  مهلت پرداخت  صورتحساب  تا  تاريخ پرداخت  صورتحساب 

1000
 

خسارت ديرکرد از بابت عدم وصول به موقع مطالبات، هيچ يك از اختيارات عرضه کننده جهت فسخ قرارداد بر  تبصره: دريافت  

 قرارداد را سلب نمی نمايد.   10اساس ماده 

 صورتحساب هر دوره يك ماهه بر اساس فرمول زير تعيين می گردد: ميزان مبلغ  -4

 

مبلغ  صورتحساب  دوره  = (نرخ  مورد  توافق  بند 2 پيوست  2)   × × تعداد  ساعات  دوره     قدرت اعالم  شده  ماهيانه  (کيلو وات ) 

 

در صورت ارائه گواهی ثبت نام موديان مالياتی در نظام ماليات ارز  افزوده، مبلغ ماليات ارز  افزوده طبق قانون در  -5

 قبال ارائه صورتحساب عرضه کننده، توسط خريدار پرداخت می گردد.
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 تضامين   -3پيوست  
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 فــرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه  

 تاریخ :     ………………………ضمانت نامه شماره 

 شماره:         

 

 شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس

 )مضمون له( 
 

 مايل است در مناقصه )مضمون عنه(  ……………………………………………نظر به اينكه شرکت

بـــه   از  ………………………………………………………مـــربـــوط  بـــانـــك  ايـــن  لـــذا  نـــمـــايـــد  ــرکـــت  شـــ  ..

.. در مقابل شــرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس          )مضــمون …………………………………………………………………

 عنه(                                       

ــود(    ……………براي مبلغ      ه شـ ـــت نوشـ دد  ـع ه  ال  ……………)ـب ــود( )بحروف نو………...………………….. رـي ه شـ ـــت شـ

..)ريال( ضمانت می نمايد که چنانچه  شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس به اين بانك اطالع …………………………………

مربوط يا تسليم ضمانت نامه حسن اجراي   دهد که پيشنهاد شرکت کننده فوق مورد قبول واقع شده ومشاراليه از امضاي پيمان

ــوم را بمحي دريافت اولين   ..…………………………………………مبلغ    ده استوقراداد در مدت مقرر استنكاف نم ـــ ريال مرقـ

ــدور اظهار نامه يا اقدامی از طريق مراجع اداري يا   ــقم آن و يا ص ــحت و يا س ــاي کتبی بدون اينكه احتياجی به اثبات ص تقاض

 قضائی داشته باشد بالدرنگ در وجه شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس بپردازد.

و ……………... )بحروف نوشته شود( ………………………امه تا آخر ساعت اداري روز اين ضمانت ن ـبوده  ـعـتـبر 

بنا به درخواســت  شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس براي مدتی که درخواست شود قابل تمديد خواهد بود. در صورتيكه  

ــمانت نامه را تمديد کند و يا   . موجبات تمديد را  ………………………………………………بانك نتواند و يا نخواهد مدت اين ضـ

ــازد و بانك را موافق با تمديد ننمايد در اينصورت بانك متعهد است بدون اينكه احتياج به مطالبه مجدد باشد مبلغ  ــ فراهم نس

 مرقوم فوق را در وجه يا حواله کرد شرکت پااليش گاز بيد بلند خليج فارس پرداخت کند.  

 

 ز. محل امضاهاي مجا……………………………بانك  

 .. و مهر بانك ………………………………………شعبه  
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 عرضه كننده پروانه خرده فروشي برق شركت   -4پيوست  

 
 


