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  دستورالعمل شركت در مناقصه  
در راستاي جلوگيري از بروز هرگونه مشكل موارد مشروحه ذيل به عنوان دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم مي گردد كه بديهي  

ه مناقص. است اين دستورالعمل جزئي از مدارك پيشنهادي مناقصه گران نخواهد بود و جزئي از اسناد قرارداد نيز قرار نخواهد گرفت
گران الزم است  قبل از هرگونه تهيه  مدارك مناقصه اين دستورالعمل را به دقت مطالعه و مطابق با شرايط ذكرشده نسبت به تكميل 

  و ارسال مدارك و پيشنهادات عمل نماييد . 
ناد مناقصه مناقصه گران محترم الزم است هرگونه اسناد ، برگه ها و مدارك پيشنهادات را مطابق جزئيات ذكرشده در اس - ١

حذف و يا تفسير موارد پرهيز و صرفًا توسط اشخاص مجاز  ،  تهيه و تنظيم نمايند و از هرگونه تغيير ، قراردادن شرط و شروط  

 .آگهي تغييرات مهر و امضا گردد  آخرين  ( طبق اساسنامه ) و يا هر شركت  

داك ارائه شده بر عهده مناقصه گران ميباشد  و اصالت مطالب ذكر شده در اسناد پيشنهادي و مستندات و م صحت  مسئوليت   - ٢

و در صورت مشاهده هرگونه اطالعات خالف واقع و غيرواقعي و يا جعلي ، به تشخيص مناقصه گزار مطابق ضوابط و مقررات  

 برخورد خواهد شد .  

برگه هاي پيشنهادي كه از سوي مناقصه گران ارائه مي شود الزم است كه پاسخگوي الزامات طرح  ، مدارك ، هرگونه اسناد   - ٣

شده از سوي مناقصه گزار باشد و در تكميل مدارك نيز دقت كافي مبذول و كليه اسناد و مدارك الزم به صورت يكجا تحويل  

يا كاهش و يا تغيير مندرجات اسناد ميسر نخواهد   ، امكان افزايشگردد . بديهي است پس از پايان مهلت دريافت مدارك 

 بود .

كليه هزينه هاي مرتبط با آماده سازي پيشنهاد و ارائه آن و هرگونه هزينه هاي جانبي ذي ربط بر عهده مناقصه گر خواهد   - ۴

 بود و مناقصه گزار هيچگونه مسئوليتي در اين مورد نخواهد داشت .

و شرايط اصلي شركت در مناقصه كه در بخش هاي مختلف ذكر گرديده و فقدان يا از    كليه مناقصه گران الزم است به اصول - ۵

از  دست دادن هريك موجب مردود شدن در مناقصه مي گردد توجه ويژه داشته باشند و در صورت عدم انطباق با شرايط ، 

 شركت در مناقصه پرهيز نمايند .

  وع مناقصه بودن صالحيت معتبر در ارتباط با كار موضدارا    -٥-١
  دارا بودن گواهي تاييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از اداره كار  - ٥-٢
  داشتن شناسه ملي  - ٥-٣
عدم مسئوليت در ممنوعيت هاي طرح شده در لوايح قانوني منع مداخله وزرا ، نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در   -٥-٤

  معامالت كشوري 
مناقصه را اعالم   اين و پيشنهادات ، اطالع و آگاهي و اشراف خود بر كليه شرايط و ضوابطمناقصه گر با ارائه اسناد و مدارك   - ۶

 داشته و پس از تسليم پيشنهاد نمي توانند مدعي عدم اطالع از شرايط و يا ناآگاهي گردند .

دريافت اسناد مناقصه هيچ گونه حقي براي مناقصه گر ايجاد نمي كند و مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات   - ٧

 مختار است .
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 موضوع مناقصه  - ١

تدارك متريال و ساخت و حمل و نصب يك باب   محاسبه و  موضوع مناقصه عبارت است از انجام كليه مراحل طراحي و– ١-١

متر و پوشش سقف ورق كركره اي رنگي ضخامت   ٥/١٠با ارتفاع قاب كنار  متر  ٢٧متر و دهانه    ١٣٨سوله صنعتي به طول  

فويل دار آلومينيومي به همراه توري مرغي به همراه طراحي و اجراي فونداسيون اينچ   ٢/. با ايزوالسيون پشم شيشه ٧

 ( فونداسيون منفرد سوله با ميلگرد شبكه اي به همراه شناژ )  مرتبط با سوله

  رنگ كاري قطعات سوله با رنگ استاندارد سوله برعهده مناقصه گر خواهد بود .- ١-٢             
  قطعات در هر مرحله از اقدامات بر عهده مناقصه گر خواهد بود و مناقصه گزار هيچگونه هزينه اي مرتبط      حمل كليه    -١-٣               

  با حمل در هيچ مرحله از عمليات را متقبل نخواهد شد .                          
  است كه ساخت و نصب درب هاي مذكورمورد درب كارگاهي منظور شده    ٥مطابق نقشه هاي اوليه در اجراي سوله  - ١-٤              

  عهده مناقصه گر ميباشد .نيز بر                
 محل اجراي موضوع مناقصه  - ٢

  شركت نيروگستران خراسان خواهد بود .  –جاده كالت    ١٧كيلومتر    –محل اجراي موضوع مناقصه در شهرستان مشهد  

 مدت زمان انجام كار  - ٣

  باشد . روز تقويمي مي    ١٢٠  انجام خدمات موضوع مناقصه تا مرحله تحويل قطعهكل مدت زمان پيش بيني شده جهت  

 مناقصه گذار  - ۴

،                 تلفن    ١٠٣٨٠٢٧٦٠٢٥جاده كالت به شماره شناسه ملي    ١٧كيلومتر    –شركت نيروگستران خراسان به نشاني مشهد  

  ميباشد .  ٠٥١٣٢٦٢٦٦٠٨و شماره فاكس    ٠٥١٣٢٦٢٦٦١٦

 گران   شرايط مناقصه - ۵

  ارائه گواهي صالحيت معتبر مرتبط با اجراي موضوع مناقصه از مراجع قانوني ذي ربط   -٥-١

  ارائه گواهي تائيد صالحيت امور پيمانكاري از سوي وزارت كار    - ٥-٢

  در اختيار داشتن امكانات عملياتي و اجرايي ساخت قطعات سوله در كارگاه اختصاصي خود    - ٥-٣

  در اختيار داشتن ماشين آالت و تجهيزات صنعتي الزم مرتبط با موضوع مناقصه   -٥-٤

  در اختيار داشتن سالن رنگ در محدوده كارگاه اختصاصي خود    - ٥-٥

سطح سوله موضوع    ٧٥داشتن سوابق كاري مرتبط و مشابه با موضوع مناقصه و حداقل يك مورد اجراي كار معادل %  -٥-٦

  مفيد و مكفي )مناقصه ( تجربيات 

 مهلت دريافت و تكميل اسناد و ارائه پيشنهادات  - ۶

  قابل تحويل به مناقصه گران خواهد بود .  ٨/٠٤/١٣٩٩لغايت تاريخ    ٢٧/٠٣/١٣٩٩اسناد مناقصه از تاريخ   - ٦-١

تا تكميل مدارك فني ، تهيه نقشه جات و ساير مدارك ذي ربط  ،مستندات و مدارك تهيه  ،بررسي ،  مهلت بازديد - ٦-٢

مورخه  شنبه خواهد بود . آخرين مهلت تسليم پيشنهادات پايان وقت اداري روز  ١٣٩٩تيرماه  ١١پايان وقت اداري 

  خواهد بود .  ١٤/٠٤/١٣٩٩

  

  دبيرخانه هياًت مديره  دربخش  نشاني محل تسليم پيشنهادات در محل شركت نيروگستران و تحويل مدارك به   -٦-٣
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  مقابل دريافت رسيد ارائه مدارك خواهد بود .

 چگونگي تسليم پيشنهادات  - ٧

ج  - ب –پاكت الف  ٣اسناد و مداركي كه از سوي مناقصه گران به همراه پيشنهاد شركت در مناقصه تحويل خواهد شد در 

  و به صورت در بسته و الك و مهر شده به شرح ذيل مي باشد .

  پاكت الف   -٧-١

ماه اعتبار و با   ٣نكي داراي باريال به صورت ضمانت نامه  ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار معادل ٧-١-١

  ماهه دوم   ٣قابليت تمديد براي  

  نخواهد بود .تضمين شركت در فرايند به صورت چك شركتي و يا اشخاص مورد پذيرش مناقصه گزار    ٧-١-٢

  تكميل فرم خوداظهاري و اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آمادگي به كار جديد    ٧-١-٣

  پاكت ب    - ٧-٢

  مشخصات دارندگان امضا و تعهدآور در مناقصه به همراه نمونه امضا ارائه   ٧-٢-١

  ارائه مشخصات اعضاي هيات مديره شركت و ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملي مديرعامل و صاحبان امضاي مجاز  ٧-٢-٢

  تعهدآورارائه آگهي آخرين تغييرات در مورد دارندگان امضا مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و   ٧-٢-٣

  رونوشت اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي كشور به همراه آگهي تاسيس شركت   ٧-٢-٤

  دهندهارائه تاٌييديه اداره ثبت شركت ها و موٌسسات غيرتجاري مبني بر موجوديت و عدم انحالل شركت پيشنهاد    ٧-٢-٥

  ارائه گواهي صالحيت معتبر در ارتباط با كار موضوع مناقصه از مراجع رسمي  ٧-٢-٦

  ارائه گواهي تاٌييد صالحيت ايمني امور پيمانكاري از وزارت كار   ٧-٢-٧

  تصوير كد اقتصادي و شناسه ملي مناقصه گر   ٧-٢-٨

  مجاز  مهر و امضاي تعهد نامه هاي پيوست اسناد مناقصه توسط صاحبان امضا  ٧-٢-٩

  مهر و امضاي فرم ضمانت نامه هاي شركت در فرايند ارجاع كار ، انجام تعهدات و استرداد كسور حسن انجام كار  ٧-٢-١٠

  پاكت ج   -٧-٣

برگه پيشنهاد قيمت كلي كه به مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز رسيده باشد . در صورت مشاهده اختالف بين  -٧-٣-١

  مبالغ به حروف مالك رسيدگي خواهد بود .مبالغ به حروف و عدد ،  

  تهيه  و ارائه جدول جزئيات بهاي پيشنهادي   -٧-٣-٢

پيشنهاد قيمت بايد بدون هيچ قيد و شرط و فاقد هرگونه ابهام و خدشه و بدون قابليت تفسير و هر گونه قلم  - ٧-٣-٣

  خوردگي باشد .

  وارد تغييرات ابعادي و يا تغييرات وزن مشخص نمودن شرايط تغييرات قيمت در صورت بروز م   -٧-٣-٤

  ارائه برنامه زمان بندي اجراي موضوع مناقصه   - ٧-٣-٥

  برگه پيشنهادات قيمت بايد به نحوي تنظيم گردد كه بيانگر قيمت در دو حالت مترمربع و وزني باشد . - ٧-٣-٦

رقيمت  و برچيدن كارگاه و ساير موارد را د  مناقصه گر متعهد مي گردد كه كليه هزينه هاي ضريب باال سري ، تجهيز- ٧-٣-٧

  پيشنهادي خود منظور نمايد و مناقصه گزار هزينه مجزا از اين بابت را متقبل نخواهد بود .

  ساير موارد در تسليم پيشنهادات    -٧-٤
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ئه پيشنهادات  هرگونه پاسخ به سواالت مطرح شده از جانب هر مناقصه گر ، در محدوده زماني تكميل مستندات و ارا  -٧-٤-١

مناقصه گران منعكس ، صرفٌا از طريق مكاتبه با مديرعامل شركت مناقصه گزار مجاز است كه بديهي است عيناٌ  به ساير 

  خواهد شد .

مطرح گرديده ، مورد قبول مناقصه    ٧- ٤- ١هرگونه ادعاي هماهنگي كتبي يا شفاهي با عوامل غير از آنچه كه در بند    - ٧-٤-٢

  .  گزار نخواهد بود

مناقصه گزار در رد  يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار بوده ، ضمن آنكه حق لغو مناقصه  براي مناقصه گزار  - ٧-٤-٣

  محفوظ خواهد بود و از اين بابت هيچگونه مسئوليت و تعهدي در برابر مناقصه گران نخواهد داشت .

خي از موارد موضوع مناقصه را براي خود محفوظ خواهد  مناقصه گزار حق تغيير ، اصالح ، تجديد نظر يا حذف بر -٧-٤-٤

يشنهادات تمديد خواهد  مي دارد و در صورت بروز چنين موردي مراتب را كتباٌ به كليه مناقصه گران منعكس و زمان ارائه پ

  شد .

براي مناقصه گر ذي تحويل شده باشد ارائه استرداد  ٧-٤- ٤چنانچه پيشنهادي قبل از مورد مطرح شده در بند  - ٧-٤-٥

  ربط محفوظ خواهد بود .

مبلغ  ١٠% روز پس از ابالغ كارفرما ، با ارائه تضمين انجام تعهدات معادل  ١٠برنده مناقصه بايد حداكثر ظرف مدت  -٧-٤-٦

ناقصه پيشنهادي خود در قالب ضمانت نامه بانكي نسبت به امضا قرارداد اقدام نمايد . در غير اين صورت تضمين شركت در م 

  بدون نياز به انجام تشريفات قانوني به نفع مناقصه گزار ضبط و وصول مي گردد .

 اعتبار پيشنهادات  - ٨

ماه از تاريخ پيشنهاد معتبر باشد و فاقد هرگونه    ٢پيشنهادهاي ارائه شده از سوي مناقصه گران از هر جهت بايد براي مدت  

  ماهه بعدي قابل تمديد باشد .  ٣يك مدت     و نكات مبهم و قابل تفسير باشد و براي  قيد و شرط

 ماليات ، عوارض ، بيمه  - ٩

هزينه هرگونه عوارض ، ماليات ( به استثنا ماليات بر ارزش افزوده ) و حقوق بيمه تاٌمين اجتماعي و غيره از هر نوع كه به  

روش پرداخت آن نيز مطابق شرايط موجب قوانين جمهوري اسالمي به قرارداد تعلق گيرد بر عهده مناقصه گر خواهد بود كه  

درج شده در شرايط پيمان خواهد بود و در مورد مقررات مرتبط با كارگران طبق آخرين مصوبات قانون كار و بيمه اجتماعي 

  عمل خواهد شد .

 تعهدات مناقصه گر در محاسبات ومشخصات فني  - ١٠

مطابق مفاد مندرج در بندهاي مندرج با موضوع مناقصه ، انجام كليه مراحل طراحي ، هزينه متريال ، ساخت ، رنگ ، حمل    –  ١٠-١
  و نصب سوله در شركت نيروگستران بر عهده مناقصه گر خواهد بود . نوع سوله مورد نظر تيرورقي مي باشد .

  .سيون مورد نياز براي استقرار سوله نيز بر عهده مناقصه گر خواهد بودو محاسبه و تدارك متريال و اجراي فوندا  حي  طرا  - ١٠  - ٢
  ( فونداسيون منفرد سوله با ميلگرد شبكه اي به همراه شناژ )

مناقصه گر متعهد مي گردد كليه موارد محاسبات و طراحي و اجراي موضوع مناقصه را بر مبناي رعايت آخرين  -١٠-٣
  استانداردهاي ذي ربط انجام دهد .

مناقصه گر متعهد مي گردد در محاسبات مرتبط با بارهاي زنده ( برف و باد ) و همچنين محاسبات مربوط به زلزله بر مبناي   - ١٠-٤
  ساله اخير منطقه اجراي مناقصه انجام دهد .  ٣٠استعالم رسمي از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و اخذ سوابق  
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فترچه محاسبات سوله و نقشه هاي اجرائي اسكلت فلزي سازه و نقشه هاي اجرائي مناقصه گر متعهد مي گردد كه د - ١٠-٥
  .فونداسيون را يه تاييد نظام مهندسي استان برساند

سال منظور    ٢٥مناقصه گر متعهد مي گردد كه در انتخاب متريال و انجام طراحي و محاسبات عمر مفيد اسكلت ها حداقل    -١٠-٦
  نمايد .
مناقصه گر متعهد مي گردد پس از طراحي و انجام محاسبات الزم ، كليه مشخصات مرتبط خصوصٌا تعداد ، ابعاد ، وزن ، -١٠-٧

، استرات ، پيچ و مهره ، مهاركش ، پورلين ، پست مرتبط با كليه اقالم اعم از ستون ها ، بيس پليت ، فريم ، وال و و و جنس و 
را به شش سقف ، بالكن ، آبرو ، باد بندهاي ديواري و سقفي ، اتصاالت ، رنگ مخصوص سوله اي كالف افقي، تير ريزي سقف ، پو

  هريك در اجراي مناقصه را طي جداول كامل در اختيار مناقصه گزار قرار دهد .  مصرف  همراه برآورد مقادير
ورق  ياوST33 جاز به استفاده از ورق هاي خواهد بود و مناقصه گر به هيچ عنوان م   ST37 جنس متريال قطعات اصلي - ١٠-٨
  دست دوم نخواهد بود.  هاي

مناقصه گر متعهد ميگردد اسناد خريد متريال ( ورق ) از مراجع معتبر ( فوالد مباركه ) را در هنگام اجراي مناقصه در   - ١٠-٩
  اختيار مناقصه گزار قرار دهد .

 وشكاري مرتبط با موضوع مناقصه از طريق جوشكاري با محافظ گاز مناقصه گر متعهد مي گردد كه هرگونه عمليات ج-١٠-١٠

CO2  . صورت گيرد و متعاقباٌ نيز عمليات اسپاتر برداري روي نقاط جوش صورت گيرد  
بر بر عهده مناقصه گر انجام مراحل اندازه گيري مقاومت و تراكم خاك در موقعيت استقرار سوله و از طريق مراجع معت -١٠-١١

  و هزينه اي براي مناقصه گزار نخواهد داشت .  خواهد بود
حمل كليه قطعات در هر مرحله از فعاليت ها بر عهده مناقصه گر خواهد بود و از اين بابت هزينه اي براي مناقصه گزار  -١٠-١٢

  ايجاد نخواهد شد .
اينچ    فويل دار   ٢ميليمتر به همراه ايزوالسيون پشم شيشه ٧/٠ نوع پوشش سقف از ورق كركره اي رنگي به ضخامت - ١٠-١٣

  خواهد بود .  ٢٢*    ٤/٤ويا    ٢٤*    ٥/٨مسلح و نخ دار و توري مرغي زير آن از نوع      D16آلومينيومي  
  تاٌمين متريال در كليه موارد اجراي طرح اعم از سوله ، پوشش سقف ، فونداسيون بر عهده مناقصه گر خواهد بود .  -١٠-١٤
  در ارائه پيشنهاد قيمت اجراي مناقصه بر مبناي متر مربع و بر مبناي وزن ارائه قيمت نمايد .متعهد مي گردد   پيمانكار  -١٠-١٥
پيمانكار متعهد ميگردد موارد فهرست بهاي برآورد شده  براي سوله ، پوشش سقف ، اجراي فونداسيون را در هنگام ارائه   - ١٠-١٦

  مناقصه گزار قرار دهد .  قيمت پيشنهادي در اختيار
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  تعهد نامه بيمه  
  

  

 دهنده در مناقصه شماره  بدينوسيله اينجانب ................................ دارنده حق امضاي شركت ............................ به عنوان پيشنهاد  

C99/031 شركت نيروگستران خراسان متعهد ميگردم كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق الذكر انتخاب شوم در هنگام عقد
تمامي موضوع قرارداد و نيروي انساني را در مقابل هرگونه خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزديكي از شركت    قرارداد ، 

ظرف مدت يك ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط هاي بيمه مورد قبول مناقصه گزار بيمه نمايم و حداكثر  
كه باعث صدمه و آسيب  صورت عدم اقدام موثر و به موقع در مورد فوق و در صورت بروز هر گونه حادثه  به كارفرما ميباشم  و در  

  داد و يا نيروي انساني گردد ، اين شركت مسئول و متعهد به جبران كليه خسارات وارده به كارفرما مي باشد و دربه موضوع قرار
  سلب مي نمايم . اي حقوقي را از خوداين خصوص حق هرگونه اعتراض و ادع

  
  
  

  نام و نام خانوادگي 
  

  سمت  
  

  اد دهنده براي اسناد مالي و تعهدآور همهرو امضا صاحبان امضا مجاز پيشن
      

  

    

  

  
  

  
  

    
    

  
  
  
   


