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((  16/9038شماره  عمومي دو مرحله اي)) دعوتنامه شركت در مناقصه   

   يل و ترانس هاي قدرتئمخازن گازو  عمليات رنگ آميزي موضوع : 

 ..........................شركت محترم 

نسبت به عمليات رنگ آميزي مخازن گازوئيل و   باسالم ، باطالع ميرساند، اين شركت در نظر دارد         

،طبق اسکوپ كاري پيوست و شرايط مندرج در دعوتنامه از   گازي صوفيان نيروگاه  ترانس هاي قدرت

. لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را حداكثرتا  نمايد اقدام  عمومي دو مرحله ايطريق برگزاري مناقصه 

 .ارائه فرمائيد   00/11/38تاريخ 

 :الف : موضوع مناقصه

گازي  نيروگاه  عمليات رنگ آميزي مخازن گازوئيل و ترانس هاي قدرتعبارت است از   موضوع مناقصه

شرايط مندرج در اين  و (  1)پيوست شماره ،  بر اساس مشخصات فني و اسکوپ كاري ارائه شده  صوفيان

 دعوتنامه.

از ديدگاه كارفرما مويد توجيه بودن كامل پيشنهاد دهنده به موضوع مناقصه  ات فني وماليارائه پيشنهاد

و شرايط آن مي باشد. لذا در صورت عدم اكتفاي اطالعات ارائه شده ، لطفاً به نحو مقتضي اطالعات مورد 

 نظر را اخذ و سپس قيمت ارائه فرمائيد. 

ت اضافي يا هر گونه تغييردر موضوع و مفاد بديهي است اعتراض بعدي مسموع نخواهد بود . ضمناً توضيحا

 رسيد .  مناقصه بصورت يکسان به اطالع شركت كنندگان در مناقصه خواهد

 :ب : سپرده شركت در مناقصه

تعيين  رياليکصدو هفتادو پنج ميليون  ريال و بحروف   100.000.000مبلغ سپرده شركت در مناقصه بعدد 

بنام شركت مديريت توليد برق   0100604100001شماره  گرديده است كه بايد به حساب سيباي

آذربايجانشرقي واريز و رسيد آن به همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد . بديهي است پرداخت بصورت حواله 

لطفاً از گذاشتن چك مسافرتي بانکي يا چك تضميني و ضمانتنامه بانکي بالمانع ميباشد . تاكيد مي نمايد 

 قيقي يا حقوقي( در پاكات خودداري شود . چك اشخاص)ح–سفته –

اول و دوم تا عقد قرارداد نگهداري خواهد شد و به هنگام عقد  برندگانالزم به توضيح است سپرده 

 قرارداد و اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از برنده مناقصه ، آزاد و مسترد خواهد شد .

سپرده آنها به نفع شركت  حاضربه عقد قرارداد نباشند ، ظرف مهلت مقرر  اول و دوم برندگاندرصورتيکه 

مديريت توليدبرق آذربايجانشرقي ضبط خواهد شد. سپرده سايرشركتها بعد از اعالم برندگان اول و دوم 

 آزاد خواهد شد . 
 

 ج : شرايط واگذاري  ، نحوه ارائه پيشنهادات و ساير اطالعات الزم 

3344/44833 
43/31/3438 
 دارد           



 

ضر پس از امضاء و ممهور شدن به مهر شركت به همراه پيشنهاد قيمت دعوتنامه شركت در مناقصه حا  - 1

 عودت داده شود . 

باقيد  بصورت الك مهر شدهپيشنهادات بايستي در سه پاكت جداگانه الف  ،  ب و  ج  ، به شرح ذيل و  - 0

  نگرازي صروفيا   نيروگراه   رنگ آميزي مخازن گازوئيل و تررانس هراي قردرت   مناقصه  به عبارت  مربوط

به امرور بازرگراني شرركت     00/11/38 بطوريکه تا تاريخ ،ارسال گردد ( 16/9038 شماره عمومي  )مناقصه

 مديريت توليدبرق آذربايجانشرقي تحويل شده باشد.

ماه معتبر بوده  9شامل  فيش يا ضمانتنامه بانکي  سپرده شركت در مناقصه) كه مي بايست  -پاكت الف 

 ماه ديگر قابل تمديد باشد.( 9وبراي 
 

 –شامل پيشنهادات فني و اجرائي كار ، اسرناد مناقصره حاضرر كره امضراء و مهرشرده باشرد         -پاكت ب

فررم   -مه شركت مندرج در روزنامه رسرمي كپي آخرين تغييرات اساسنا -گواهينامه صالحيت پيمانکاري 

سوابق اجرائي در خصوص موضوع مناقصه و توانمنردي   -فرم اطالعات شركت -هاي عدم افشائ اطالعات 

هاي شركت مي باشد. لطفاً مدارك و مستندات مربوط به فرم هاي ارزيابي  كيفي را براسراس رديرف هراي    

قصه گران( بصورت طبقه بندي شرده و برا درج عنروان    )جدول معيارهاي ارزيابي كيفي منا 1جدول شماره 

   در پاكت جداگانه  ،به همراه پاكت ب ارائه نمايند.رديف مربوطه ، 

اسکوپ كاري وپيوسرتهاي مربوطره و پيشرنهادات    –تمامي اوراق و اسناد مناقصه شامل دعوتنامه مناقصه 

 فني  مي بايست توسط امضاهاي مجاز مهر وامضا گردد.
 

تاكيد مينمايد تاييد صالحيت شركتها بر اسراس فرمهراي ارزيرابي كيفري ميباشرد وكليره        - خيلي مهم

پيشنهاد دهندگان بر اساس فرمهاي ارزيابي پيوست ارزيابي گرديده و درصرورت عردم وجرود مردارك و     

 مستندات كافي و نيز عدم تاييد صالحيت ، پيشنهاد مالي شركت بررسي نخواهد گرديد. 

سال اخير و حرداكثر   0ارزيابي كيفي شركتها ، سوابق كاري ، حسن انجام كار و .... براي  اضافه مي نمايد در

مورد ، مالك ارزيابي بوده و مشمول امتياز دهي خواهد بود.  لذا از ارائره مردارك برراي سرالهاي قبرل و       4

 اضافي خودداري نمائيد.

 مالك بررسي پيشنهاد مالي خواهد بود. 100از  00كسب امتياز ارزيابي كيفي 

 تذكر خيلي مهم :
با توجه  اهميت  موضوع مناقصه و محدوديت زماني ، ارائه برنامه زمان بندي عمليات اجرايي موضوع 

مناقصه الزامي بوده و درشرايط مساوي پيشنهاداتي كه داراي زمان تحويل كوتاهتر باشند از اولويت 

 د .برخوردارخواهند بو

دقيقا مطابق مي بايست   مشخصات واستانداردهاشده از نظر  موارد درخواست همچنين الزم است كليه  

 . اسکوپ فني ارائه شده باشد. در غير اين صورت اسناد فني قابل بررسي نبوده ومردود شناخته ميشود



 

 

خوانا و با عدد و حرروف   پاكت ج محتوي برگهاي پيشنهاد قيمت خواهد بود كه بايستي  با خط   -پاكت  ج

بصورت ريالي نوشته شده باشد. چنانچه پيشنهادي فاقد قيمت با حروف باشد مردود شناخته خواهد شد . 

همچنين در صورت مغايرت قيمت حروفي وعددي ، قيمت حروفي مالك عمل خواهد بود. لطفرا پيشرنهاد   

 قيمت كلي در برگ پيشنهاد قيمت پيوست ارائه گردد. 

دات بايستي از تاريخ سررسيد دريافت پاكات ، حداقل بمدت سه ماه معتبر بوده و بصورت پيشنها -9

 واضح ، خوانا و غير مشروط ارائه گردد .

بديهي است به پيشنهاداتي كه پس از تاريخ ياد شده رسيده و يا مبهم ، مشروط و  قلم خورد باشند  

 ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
 

 درصد موضوع مناقصه بدون تغيير در واحد بهاء مي باشد.  00كارفرما مجاز به افزايش يا كاهش   -4

 .  مي باشد  سال 0به مدت   ، دستگاه نظارت تحويل موقت به گواهي تاريخ گواهيدوره تضمين  از  -0
 

پرداخت كليه كسورات قانوني )به غير از ماليات بر ارزش افزوده( متعلق به موضوع مناقصه  بعهده  -6

پيمانکار خواهد بود و با برنده مناقصه قرارداد منعقد خواهد شد . اخذ و ارائه مفاصا حساب بيمه نيز بعهده 

 پيمانکار مي باشد . 
 

 فعاليت داشته باشند .  پيشنهاددهندگان نبايد هيچگونه منع قانوني - 0
 

درصورت درخواست پيمانکار حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت ، در  - 8

 مقابل اخذ ضمانتنامه بانکي معادل به پيمانکار پرداخت خواهد شد . 

(    HSEمل دستورالع (پيمانکار متعهداست عالوه بر رعايت كليه موارد ايمني جهت خود ، كاركنانش  -3

و تبعيت از مقررات انتظامي كارفرما ، كليه تدابير الزم براي جلوگيري از ورود خسارت به كارفرما و 

اشخاص ثالث را اتخاذ نمايد و درصورت وارد شدن هرگونه خسارت ناشي از عملکرد پيمانکار ، وي متعهد 

 به جبران آن خواهد بود . 

 
 

چنانچه مناقصه تجديد و يا به هر دليل ابطال شود هيچگونه مبلغي بابت هزينه ترامين ضرمانت نامره     – 10

مناقصه گران پرداخت نخواهد شد . ابالغ كتبي برنده مناقصه)شروع بکار( از طرف كارفرما منوط بره تائيرد   

 صورتجلسات كميسيون توسط مدير عامل خواهد بود. 
 

 

اري تمام يا قسمتي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي كارفرما به غير را برنده مناقصه حق واگذ  -11

 ندارد .
 



 

درصد مبلغ قرارداد به عنوان ضمانتنامه  0 ضمانتنامه بانکي معادل از برنده مناقصه موقع عقد قرارداد  -10

نوان سپرده حسن درصد بع 10حسن انجام تعهدات اخذ خواهد گرديد .همچنين از هر پرداخت به پيمانکار 

 انجام كار كسر خواهدشد.
. 

موارديکه در اين دعوتنامه درج نگرديده است مطابق مقررات شركت مديريت توليدبرق  -19

 آذربايجانشرقي هنگام عقد قرارداد لحاظ خواهد شد . 

دو هفته  بازديد از سايت قبل از ارائه پيشنهاد فني ومالي الزامي است . پيشنهاد دهندگان مي بايست  -14

قبل از اتمام مهلت ارسال پاكات درخواست كتبي خود را جهت بازديد ارائه نمايند. ارائه پيشنهاد مويد 

توجيه بودن پيمانکار  بوده و بعد از بازگشايي پاكات هيچگونه اعتراضي در خصوص ابهام دراسناد و 

 پيوستهاي آن پذيرفته نخواهد گرديد. 

كميسيون مناقصه  ، گشوده خواهد شد و پاكت ج نيز پس   01/11/38خپاكات الف و ب درجلسه مور -10

گشوده خواهد شد   ،از بررسي پيشنهادات فني ، با هماهنگي قبلي جهت حضور نماينده ي  پيمانکاران

 .حضور نماينده پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پاكات  ج بالمانع ميباشد.

با توجه به عمومي بودن مناقصه لطفا پس از دريافت اسناد  از طريق سايت :  تذكر خيلي مهم -16

 -شركت ،تاييديه دريافت اسناد را ، جهت هماهنگيهاي بعدي )دريافت اطالعات وهماهنگي بازديد

اعالم فرمايند.  در صورت عدم اطالع   041  94931000تغييرات احتمالي در اسناد  و... ( از طريق  دورنگار 

هده  شركت كننده مناقصه خواهد عدريافت اسناد مناقصه، مسئوليت عدم دريافت اطالعات بعدي بكتبي 

 بود.

 هزينه چاپ آگهي در دو نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد . -10

شركت  آدرس اين به   00/11/38حداكثر تا آخر وقت اداري مورخلطفا پيشنهادات وپاكات مناقصه  -18

 تحويل گردد.

جهت  امور بازرگاني   041-  94493010 و    -94400309  و    041  94900480 -30  هايشماره  تلفن 

 دريافت اطالعات بيشتر اعالم ميگردد.

 
 

 

 

 

 

 
 

    



 

 16/9038 عمومي رگ پيشنهاد قيمت  مناقصه ب 

 

   عمليات رنگ آميزي مخازن گازوئيل و ترانس هاي قدرت موضوع:   

 

 .............نام شركت پيشنهاد دهنده:...........................................                                        تاريخ:.............
 

 قيمت كل) ريال(  موضوع رديف

 عددب

 ريال حروفبه  ) ريال (قيمت كل

عمليات رنگ آميزي مخازن گازوئيل و  1

طبق اسکوپ كاري و   ترانس هاي قدرت

  شرايط مندرج در اسناد مناقصه 

  

 

تجهيزات مورد نياز  ريال بابت خريد رنگ و از قيمت پيشنهادي فوق مبلغ....................... -

 و...............................ريال بابت دستمزد اجراي كار مي باشد.

 به قيمتهاي پيشنهادي فوق  ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گرديد. -

 . قيمت پيشنهادي مي بايست بصورت ريالي ارائه گردد -

 كليه كسورات قانوني  در قيمت پيشنهادي فوق لحاظ گرديده است. -

 مدت اعتبار قيمت پيشنهادي از تاريخ آخرين مهلت ارائه پيشنهاد  ، سه ماه ميباشد. -

 ارائه اين پيشنهاد بمنزله قبول كليه شرايط درج شده در اسناد مناقصه مي باشد.  -

 مي باشد.  سال 0به مدت    ،دستگاه نظارت به گواهي تحويل موقت تاريخ گواهيدوره تضمين  از   -

 

  

 تلفن تماس ضروري  :                                               مهر شركت پيشنهاد دهنده: امضاء و  

 

 سمت:                                                                            
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 ………رارداد شماره ق

اين قرارداد بين شركت مديريت توليد برق آذربايجان شرقي كه دراين قرارداد )كارفرما( ناميده        

به   .………………ازيك طرف و شركت  .........................و  ناصر معينيميشود با نمايندگي آقايان 

 كه دراين قرارداد ).…………ثبت شده در .…………شماره ثبتشناسه ملي..............................

كه براساس آگهي منتشره در  .…………………………( ناميده مي شود با نمايندگي آقاي پيمانکار

كه اختيار امضاء اين قرارداد را دارند از طرف ديگر  ..…………مورخ  …………روزنامه رسمي شماره 

 منعقد ميگردد .

 موضوع قرارداد  -ماده يك 

گازي  نيروگاه  ليات رنگ آميزي مخازن گازوئيل و ترانس هاي قدرتعمموضوع قرارداد عبارت است از   

و شرايط مندرج در   (  1)پيوست شماره ،  بر اساس مشخصات فني و اسکوپ كاري ارائه شده  صوفيان

. براساس استانداردهاي ملي ، بين  ناميده ميشودخدمات در اين قرارداد كه  16/9038مناقصه شماره 

 المللي و استانداردهاي مورد تائيد وزارت نيرو كه سازنده از آنها مطلع مي باشد .  

 ماده دو - مبلغ قرارداد 

ريال (  .…………………/-ريال ) وبعدد  ..……………………… قرارداد به حروفكل   مبلغ

برگ پيشنهاد قيمت  0 و ريز قيمتهاي مندرج در پيوست شماره مقاديركه براساس فهرست  .ميباشد

 محاسبه گرديده است .پيمانکار 

مبلغ  ..............والزم بذكر است از كل مبلغ فوق ، مبلغ....................... ريال از بابت هزينه تامين 

 باشد. ميانجام خدمات .................................ريال مربوط به هزينه 

 به قيمتهاي فوق ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گرديد. 

مندرج در ماده يك قرارداد  خدماتبغير از خدماتي : چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت انجام  1تبصره 

 خدماتضروري گردد و دستگاه مذكور انجام آنرا به پيمانکار ابالغ نمايد ، پيمانکار ملزم به انجام اين قبيل 

و مدت انجام كار توسط وي پيشنهاد و درصورت  هو آزمايشات مربوط خدماتبوده و در اينصورت هزينه 

 خاص ناميده ميشوند . خدمات،  خدمات نمايد . اين قبيل  تائيد كتبي كارفرما نسبت به انجام آن اقدام مي

ايجاد گرديده باشد  خاص بدليل عملکرد غلط پيمانکار خدماتچنانچه به تشخيص دستگاه نظارت انجام 

 مذكوربايد به هزينه و توسط وي انجام پذيرد .  خدمات

:در صورتي كه بنا به تشخيص دستگاه نظارت خريد تجهيزاتي  به غير از تجهيزات  مندرج در 0تبصره 

 اسکوپ كاري براي موضوع قرارداد ضروري گردد ، كارفرما موارد را براي پيمانکار ابالغ مي نمايد. پيمانکار

موظف به تامين اقالم بوده و هزينه مربوطه برابر صورتحسابهاي ارائه شده از طرف پيمانکار پرداخت 

 خواهد گرديد.



 

 تحويل مدت  –سه  ماده

 از تاريخ  پيش پرداخت  به مدت ..... مي باشد  .   قراردادتحويل كاالي موضوع  مدت

 

 انجام كار  محل  -چهار ماده

  . مي باشد صوفيان محل انجام كار نيروگاه 

 

 شرايط پرداخت   –ماده پنج 

درصد مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت در مقابل ارائه 00 درصورت درخواست پيمانکارحداكثر  -الف 

يك فقره ضمانتنامه بانکي معادل به پيمانکارپرداخت مي شود . مبلغ پيش پرداخت متناسباً ازصورت 

و ضمانتنامه مربوطه بتدريج و به ميزان كسورپيش پرداخت مستهلك خواهد شد  وضعيتهاي پيمانکار كسر

 . 

 مابقي مبلغ قرارداد پس از اتمام  عمليات نصب و راه اندازي تجهيزات در مقابل گواهي تحويل موقت  - ب

، ارائه صورت وضعيت  و گزارش انجام كار و تائيد دستگاه نظارت پس از كسر كليه كسور قانوني و 

مي   اردادي قابل پرداخت مي باشد. تسويه حساب نهايي با پيمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب بيمهقر

 باشد. 

و  ارائه  خدماتقراداد پس از انجام   1  خاص موضوع تبصره خدمات هزينه مربوط به انجام   - ج

و قراردادي به صورتحساب توسط پيمانکار و تائيد دستگاه نظارت پس از كسر كليه كسور قانوني 

 پيمانکارپرداخت مي گردد . 

ارائه تاييد دستگاه نظارت و داد پس از رقرا 0 موضوع تبصرهخريد تجهيزات هزينه مربوط به  -د

 .  خواهد گرديد پرداخت ،عينا  صورتحساب توسط پيمانکار 

 

 سپرده حسن انجام كار  -ماده شش  

% بعنوان سپرده حسن 10بميزان  0ماده  و  د   الف بند از هر پرداخت به پيمانکار بغير از پرداخت موضوع 

 انجام كار كسرميگردد كه پس از اتمام دوره تضمين با تائيد دستگاه نظارت به پيمانکار مسترد ميگردد . 

 دوره تضمين  -ماده هفت 

به    ،دستگاه نظارت تحويل موقت به گواهياز تاريخ تجهيزات  وعمليات موضوع قرارداد  كيفيت و كارآيي

 . تضمين ميگردد كه اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود   .......مدت  

چنانچه به تشخيص دستگاه نظارت در دوره تضمين معايب و نواقصي در دستگاه مشهود شود پيمانکار 

روز از تاريخ ابالغ كتبي دستگاه نظارت شروع به رفع  10ود حداكثرظرف مدت متعهد است كه به هزينه خ

هرگاه .معايب و نواقص مذكور نموده و آنها را طي مدتي كه توسط دستگاه مذكور تعيين ميشود رفع نمايد 



 

ساً يا پيمانکار درانجام اين تعهد خود قصور ورزد يا مسامحه كند كارفرما حق دارد آن معايب يا نقائص را را

% باالسري بدون انجام تشريفات قضائي 10به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آن را به اضافه 

پيمانکارحق هيچگونه اعتراض نسبت به ميزان  و اداري از محل سپرده حسن انجام كاربرداشت نمايد .

جبران هزينه هاي فوق را هزينه هاي بعمل آمده را نخواهد داشت . درصورتيکه سپرده مذكورتکافوي 

 ننمايد پيمانکار مکلف به جبران آن مي باشد . 

 جريمه تاخير و خسارت  -ماده هشت   

چنانچه پيمانکاردرانجام موضوع قراردادتاخيرنمايد كارفرما مي تواند بازاي هر روز تاخير معادل  نيم درصد 

را از محل مطالبات پيمانکار برداشت نمايد و  درصد( مبلغ قرارداد ، دهدرصد)  10مبلغ قرارداد، حداكثر تا 

درصورتيکه جمع مدت تاخير از يك چهارم مدت قرارداد تجاوز نمايد كارفرما مي تواند عالوه بر دريافت 

 جريمه فوق قرارداد را نيز فسخ نمايد . 

 تضمين حسن انجام تعهدات  -ماده نه 

همزمان با امضاء قرارداد يکفقره ضمانتنامه   بمنظور تضمين حسن انجام  تعهدات پيمانکار مکلف است

معادل پنج درصد مبلغ قرارداد به كارفرما تسليم نموده يا معادل مبلغ مذكور را نقداً به حسابي كه  بانکي

نمايد واريز و رسيد آن را به كارفرما ارائه نمايد . ضمانتنامه يا سپرده مذكور پس ازپايان  كارفرما تعيين مي

 و تائيد دستگاه نظارت آزاد ميگردد.مدت قرارداد 

 تغيير مقادير كار  -ماده ده 

درصد مبلغ قرارداد به  00كارفرما ميتواند در طول مدت قرارداد با اطالع كتبي به پيمانکار تا ميزان 

خدمات موضوع قرارداد اضافه و يا از آن كسر نمايد ، بدون آنکه در واحد بها و شرايط قرارداد تغييري 

ود و پيمانکار ملزم به قبول آن ميباشد . در صورت افزايش يا كاهش ، مقاديركار ، مدت قرارداد حاصل ش

متناسباً اصالح خواهد گرديد . در صورت عدم قبول افزايش موضوع قرارداد توسط پيمانکار ، كارفرما 

 مه برداشت نمايد .ميتواند به ميزان بهاي افزايش موضوع قرارداد از محل مطالبات پيمانکار بعنوان جري

 رعايت مقررات ايمني و انتظامي  -ماده يازده  

و (   HSEدستورالعمل  (پيمانکار متعهداست عالوه بر رعايت كليه موارد ايمني جهت خود ، كاركنانش 

انتظامي كارفرما ، كليه تدابير الزم براي جلوگيري از ورود خسارت به كارفرما و ايمني و  تبعيت از مقررات 

اشخاص ثالث را اتخاذ نمايد و درصورت وارد شدن هرگونه خسارت ناشي از عملکرد پيمانکار ، وي متعهد 

 به جبران آن خواهد بود . 

ت معرفي ميشوند حق بازرسي ، تبصره : هيچ شخصي بغير از متخصصين پيمانکاركه كتباً به دستگاه نظار

 سرويس و تعمير دستگاه را نخواهد داشت . 

 دستگاه نظارت    –ماده دوازده  



 

كه در اين قرارداد .......................... نظارت براجراي تعهدات موضوع اين قرارداد از طرف كارفرما بعهده 

نظارت دستگاه ياد شده رافع مسئوليت  دستگاه نظارت ناميده ميشود واگذار گرديده است. بديهي است

 پيمانکار نمي باشد. 

 تعهدات طرفين  -ماده سيزده   

شماره اسناد مناقصه   1مندرج در پيوست شماره  تعهدات طرفين بر اساس اسکوپ كار ارائه شده 

 مي باشد.  است، كه قبال به تاييد  پيمانکار رسيده   16/9038

 

 قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و حفاظت فني ، عوارض و مالياتها  –ماده چهارده 

پيمانکار تائيد مي كند كه از جميع قوانين ومقررات مربوط به كار ، بيمه هاي تامين اجتماعي ، حفاظت فني 

حال و همچنين قوانين مربوط به ماليتها و عوارض كامالً مطلع بوده و متعهد به اجراي آنها مي باشد . درهر 

مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر توسط پيمانکار متوجه كارفرما نخواهدبود . كارفرما در 

 اجراي قوانين مزبور نسبت به اعمال كسور پيش بيني شده از صورتحسابهاي پيمانکار اقدام خواهد نمود .

 حوادث قهريه  -ماده پانزده 

در موارد بروزحوادث قهريه كه مانع ايفاي تعهدات پيمانکار گردد پيمانکار از مسئوليت مبراست ، مشروط 

برآنکه اينگونه حوادث اوالً : غير قابل پيش بيني بوده ، ثانياً : جلوگيري يا رفع آن از عهده پيمانکارخارج 

 ه باشد .بوده ، ثالثاً : فعل يا ترك فعل پيمانکاردر بروز آن موثر نبود

 پيمانکار مکلف است در اسرع وقت كارفرما را از بروز اين گونه حوادث مطلع نمايد . 

 خاتمه قرارداد  -ماده شانزده 

كارفرما در هرزمان كه بخواهد ميتواند با اطالع كتبي پانزده روزه قرارداد را خاتمه دهد و دراين صورت 

زم طي صورتجلسه اي كه به امضاي پيمانکار و دستگاه درپايان مهلت مذكور تحويل و تحول دستگاه و لوا

نظارت ميرسد صورت خواهد گرفت . حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ تحويل و تحول ، در مقابل 

 ارائه صورتحساب با پيمانکارتسويه حساب ميگردد . 

دليل خاتمه قراردادموفق اقدام ولي ب تجهيزات درصورتيکه طبق قرارداد پيمانکارنسبت به خريد : 1تبصره 

در مقابل تحويل عين آن و ارائه  تجهيزات بهاي اين قبيل ، استفاده آن دردستگاه نشده باشد يابه نصب 

 فاكتور مربوطه با تائيد دستگاه نظارت به پيمانکارپرداخت مي گردد .

ردادي خويش امتناع :چنانچه پيمانکاردرمهلت پانزده روزه مقرردراين ماده از انجام تعهدات قرا0تبصره

 اين قرارداد ميگردد .   8نمايد مشمول ماده 

حسن انجام تعهدات پيمانکار آزاد  : به محض انجام تسويه حساب ضمانتنامه پيش پرداخت و 9تبصره 

پس از طي دوره تضمين آزاد خواهد ضمانتنامه ي مربوطه  در مورد تضمين حسن انجام كار  خواهد شد .

 گرديد.



 

 فسخ قرارداد  -ماده هفده

 در موارد ذيل قرارداد از طرف كارفرما قابل فسخ مي باشد : 

 تاخير غير موجه بيش از  يك چهارم مدت قرارداد در انجام موضوع قرارداد  – 1

 عدم توانائي مالي و فني پيمانکار دراجراي تعهدات موضوع قرارداد به تشخيص كارفرما  – 0

 ني توسط پيمانکار به تشخيص دستگاه نظارتعدم رعايت اصول ف  - 9

در اين مورد دستگاه نظارت مراتب را كتباً به پيمانکار ابالغ نموده و دستور رعايت اصول فني را صادر 

خواهد نمود در صورت عدم تبعيت پيمانکار ، ظرف مدت تعيين شده توسط دستگاه نظارت ، كارفرما 

 ميتواند قرارداد را فسخ نمايد . 

 اگذاري قرارداد به غير بدون موافقت كتبي كارفرماو –4

 شمول ممنوعيت قانوني موضوع ماده هيجده قرارداد  –0

 ورشکستگي پيمانکار  –6

 انحالل شركت پيمانکار  –0

عدم رعايت استانداردهاي ملي بين المللي و استانداردهاي مورد تائيد وزارت نيرو كه پيمانکار از آنها   - 8

 .  مطلرع مي باشد

هرگاه كارفرما قرارداد را به يکي از علل فوق فسخ كند مراتب را كتباً باطالع پيمانکار ميرساند وبدون 

% 10% ضمانتنامه ) سپرده ( حسن انجام تعهدات و 0احتياج به انجام دادن تشريفات قضائي و اداري مبلغ 

 سپرده حسن انجام كار را به سود خود وصول و ضبط مينمايد .

ورت پيمانکار مکلف است دستگاه و كليه لوازم تحويل شده را طي صورتجلسه اي تحويل دستگاه در اينص

نظارت نمايد . پيمانکار ظرف مدت ده روز از تاريخ صورتجلسه فوق ، صورتحساب نهائي خود را تسليم 

اب كارفرما نموده و كارفرما ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت صورتحساب با پيمانکارتسويه حس

 مينمايد.  به محض انجام تسويه حساب ، ضمانتنامه پيش پرداخت پيمانکار آزاد خواهد شد . 

 ممنوعيتهاي قانوني  -ماده هيجده  

و  1990ديماه  00پيمانکار رسماً اعالم مينمايد كه مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله مصوب 

 اصالحيه هاي  بعدي آن نمي باشد . 

 عدم واگذاري قرارداد  -ماده نوزده 

پيمانکار بدون موافقت و اجازه كتبي كارفرما حق واگذاري يا انتقال تمام  يا قسمتي از تعهدات موضوع اين 

 قرارداد را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد . 

 اختالفات  -ماده بيست 

ربوط به اجراي موضوع قرارداد و يا درصورتيکه اختالفاتي بين كارفرما و پيمانکار بروز كند اعم از اينکه م

مربوط به تعبير و تفسيرهريك از مواد قرارداد و اسناد و مدارك پيوست آن باشد چنانچه طرفين قرارداد 



 

نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمايند از طريق مراجعه به مراجع صالحه قانوني حل و فصل 

 خواهد شد . 

. كه بموجب قرارداد بعهده دارد اجراء نمايد  پيمانکار ملزم است كه تاحل اختالف تعهداتي را

 درغيراينصورت كارفرما  به تشخيص خود طبق قرارداد نسبت به پيمانکارعمل خواهد نمود .

 نشاني طرفين  -ماده  بيست ويك 

ساختمان مديريت توليد برق  –نبش چهار راه خطيب  –خيابان راه آهن -كارفرما نشاني خود را تبريز 

تعيين نموده است هرگاه  ........................................................آذربايجانشرقي و پيمانکار نشاني خود را . 

ع يکي از طرفين قرارداد نشاني خودرا درمدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را كتباً به طرف ديگراطال

دهد و تاوقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابالغ نشده ، كليه نامه هايي كه به نشاني مذكور درفوق 

 باپست سفارشي ارسال و يا با اخذ رسيدتحويل خواهد شد ابالغ شده تلقي ميگردد 

 

 ضمائم قرارداد  –ماده بيست و دو  

 تند از : ضمائم اين قرارداد كه جزء الينفك آن ميباشند عبار        

  1مشخصات  فني پيوست شماره    -1

 0برگ  پيشنهاد قيمت پيمانکار  پيوست شماره – 0

 9پيوست شماره  16/9038اسناد مناقصه عمومي  -9

 4پيوست شماره    HSEدستورالعمل  -4

 

 

كه يك نسخه آن پس امضاء تحويل  استماده تنظيم گرديده  00ودو  بيستنسخه با  0 درقرارداد  اين

 مي باشد .  يکسانميگردد و كليه نسخ داراي اعتبار سازنده 

 

 

 پيمانکاركارفرما                                                                                                                  

 شركت ................................                                         شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي    

 .......................................                                       و مدير عاملرئيس هيئت مديره    –ناصر معيني

 

 

          هيئت مديره عضو –.............................

 



 

 

تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه  و 

 قرارداد

 

 
بدينوسيله تائيد مي نمايد که مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع کامل اين 

العملها ، بخشنامه ها و بطور کلي اسناد و مدارک پيشنهاد دهنده از متن قوانين ، مصوبات ، آئين نامه ها ، دستور

 نامبرده شده در اسناد  مي باشد . 

همچنين بدينوسيله تاييد مي نمايد که متن و مفاد و ترتيبات مقرر شده در آنها در ارتباط با اين مناقصه مورد قبول 

اين پيشنهاد دهنده بوده و تمامي مسئوليتهای الزم و نيز اجرای کامل آنها نيز بدينوسيله توسط پيشنهاد دهنده تقبل 

 و تعهد مي شود .

 
 
 
 
 

 

 تاريخ :                                    مهر و امضاء مجاز تعهد آور -نام نام خانوادگي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «1990اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي مصوب دي ماه »

 

 

اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسيله تأييد مي نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع 

نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع با  7331مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دی ماه  سال 

ده برای مناقصه فوق را مردود و تضمين شرکت در ثبات برسد کارفرما يا مناقصه گزار حق دارد که پيشنهاد ارائه ش

 مناقصه را ضبط نمايد .

همچنين قبول و تأييد مي گردد که هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه  فوق تشخيص داده شود و بعنوان 

ثبات برسد يا پيمانكار پيمان مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان )تا تحويل موقت ( با

چنانچه افرادی راکه مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از 

کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و 

أخير اجرای کار را از اموال او اخذ نمايد . تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص خسارت وارده در اثر فسخ پيمان و ت

 کار فرما مي باشد .

اين پيشنهاد  دهنده متعهد مي شود چنانچه  در حين اجرای پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت 

برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود  مشمول قانون مذبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کار فرما

بديهي است چنانچه اين  پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پيمان را 

فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارت  ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجرای کار را 

 نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .

مضافاً اين پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفين از قانون فوق  آگاهي کامل دارد و در 

 صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه مي باشد .

 

   تاريخ                                  

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده : 

 

 

 

 

 ضمانت نامه شركت در مناقصه



 

 

 به نشاني:     نظر به اينکه *

   شركت نمايد اين **    مايل است در مناقصه ****

 ريال           براي مبلغ  در مقابل ***  از *

اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده    به اين **   تضمين و تعهد مينمايد چنانچه *** 

نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنکاف 

مطالبه نمايد، به محض   ريال هر مبلغي را كه ***            نموده است، تا ميزان

بدون اينکه احتياجي به اثبات استنکاف يا اقامه دليل و يا صدور  ه از سوي ***دريافت اولين تقاضاي كتبي واصل

        اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضائي داشته باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد***

مي باشد. اين مدت بنا  بپردازد. مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز                معتبر

به درخواست كتبي ***                           براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتي كه **                      

زد و **                   نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا           *                    موجب اين تمديد را فراهم نسا

را موافق با تمديد ننمايد **                      متعهد است بدون اينکه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده 

 در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله كرد ***                        پرداخت كند.

از سوي ***                 مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود به چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر  

 خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينکه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 

 بانك:                                                          

 راهنما: 

 * عنوان پيمانکار

 ات اعتباري غير بانکي داراي مجوز** عنوان بانك يا موسس

 *** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما

 **** موضوع قرارداد مورد نظر



 

 ضمانت نامه انجام تعهدات
 

 به نشاني:     نظر به اينکه *

 به اين **                                   اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد ****

 دارد،اين**                   از*                           را با***               

براي مبلغ                       ريال به منظور انجام تعهداتي كه به موجب قرارداد                                 در مقابل ***

كتباً و قبل از انقضاي سررسيد         ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد در صورتي كه ***            

اين ضمانت نامه  به اين **          اطالع دهد كه *                             از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد 

مطالبه كند، به محض  ياد شده تخلف ورزيده است، تا ميزان              ريال هر مبلغي را كه ***                              

دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ***                             بدون آنکه احتياجي به صدور اظهارنامه يا 

 اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد ***                         بپردازد.

تنامه تا آخر وقت اداري روز              است و بنا به درخواست كتبي ***                                    مدت اعتبار اين ضمان

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي 

ضمانتنامه را تمديد كند و يا *                  موجب اين تمديد را فراهم كه **                   نتواند يا نخواهد مدت اين 

 نسازد و نتواند **                      را حاضر به تمديد نمايد **

متعهد است بدون آنکه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله كرد ***                      

           داخت كند. پر

 

 بانك                                                                                                          

 راهنما:

 * عنوان پيمانکار

 ** عنوان بانك يا موسسات اعتباري غير بانکي داراي مجوز

 *** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما

 **** موضوع قرارداد مورد نظر

 



 

 ضمانتنامه پيش پرداخت
 

 نظر به اينکه *                                    به نشاني:

 به اين **                               اطالع داده است قرارداد ****

باً به اين را با ***                       منعقد نموده است و قرارداد مبلغ اين **           متعهد است در صورتي كه ***                  كت

بانك اطالع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به *                      است، هر مبلغي تا ميزان مانده از 

بلغ پيش پرداخت را به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ***                بدون اينکه احتياجي به صدور م

 اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد ***                    بپردازد.

 قت اداري روز               است و بنا به درخواست كتبي ***اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر و

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي                 

موجب اين تمديد را فراهم نسازد و               كه **              نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا *        

 نتواند **           را حاضر به تمديد نمايد.

متعهد است بدون آنکه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله كرد**                          

 پرداخت كند.

كتبي *                          كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست 

در      نظر كتبي ***                          كه بايد حداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعالم **              به ***           

د، تقليل داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از سوي ***                          مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گرد

ضمانتنامه معادل مبلغي كه *                    اعالم نموده است، تقليل داده خواهد شد. در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت 

آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانتنامه خود به خخود باطل و از  به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ

 درجه اعتبار ساقط است، اعم از اينکه اصل آن به بانك مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 بانك                                                                                                                                                      

 راهنما:

 * عنوان پيمانکار

 ** عنوان بانك يا موسسات اعتباري غير بانکي داراي مجوز

 *** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما

 **** موضوع قرارداد مورد نظر



 

 فهرست  مدارك مناقصه                                                    

 

 
 دعوتنامه شرکت در مناقصه واسكوپ کاری -7 

 برگ پيشنهاد قيمت -2 

 نمونه قرارداد -3 

 فرم اطالعات شرکت -4 

 فرم تعهد نامه عدم افشای اطالعات -5

 فرم ضمانتنامه بانكي شرکت در مناقصه-6

 فرم ضمانتنامه بانكي حسن انجام تعهدات -1

 فرم ضمانتنامه بانكي پيش پرداخت -8

تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليتهای ناشي از مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه   -9

 و قرارداد

 7331اعالم عدم شمول قانون منع مداخله در معامالت دولتي مصوب دی ماه -71

 فرمهای ارزيابي کيفي  -77

 HSEدستورالمعل -72

 فرم دريافت اسناد مناقصه -73
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  ميزي مخازن گازوئيل و ترانس هاي قدرتآ اسكوپ كار عمليات رنگ

  نيروگاه  گازي صوفيان 
 

شركت مديريت توليد برق 

 آذربايجان شرقي
  

آميزي  دو مخزن سوخت گازوئيل و  تميزكاري و آماده سازي سطوح و رنگسند بالست، كار عبارتست از موضوع 

بر اساس استانداردهاي ملي و   انس قدرت نيروگاه گازي صوفيان طبق مشخصات مشروحه زير ودو  دستگاه تر

  .بين المللي و استاندارد هاي مورد تائيد وزارت نيرو 

 :عمليات رنگ آميزي مخازن سوخت -1

رنگ آميزي ديواره و سقف بيروني دو دستگاه مخزن ذخيره سوخت گازوئيل و همچنين رنگ آميزي  - ١- ١

 :متر مربع  ۴۵۰۰در حدود جمعاً   و طبق نقشه پيوست با مشخصات ابعادي مشروحه ذيلرتباطي ا لوله هاي

 ثابت: متر       نوع سقف ١٢متر       ارتفاع  ٣٣: قطر       مترمكعب ١٠٠٠٠:  مخزنظرفيت      ٢: تعداد مخزن 

 :داربست بندي – ٢- ١

 .لزامي ميباشدمجوز و تاييديه كارفرما قبل از شروع عمليات اجرايي ا اخذ -

   .ميباشدنيروگاه  به رعايت موارد و توصيه هاي واحد ايمنيپيمانكار ملزم  -

نصب داربست در محيط اطراف مخازن سوخت گازوئيل جهت دسترسي براي رنگ آميزي مخازن  -

 .بر عهده پيمانكار خواهد بود

 :آماده سازي سطوحسند بالست و   - ٣- ١

 .حالل مناسب در مواضع مورد نيازاستفاده از چربي زدايي و تميزكاري با  -

به نحوي كه زبري ايجاد ) SA2/5(سند بالست تا زدودن كامل رنگ و محصوالت خوردگي به روش  -

 .ميكرون باشد ۳۰شده بر روي سطح فلز 

رنگ آميزي الزامي مراحل اجراي تاييديه دستگاه نظارت پس از اتمام آماده سازي سطوح و قبل از  -

 .ميباشد

 :رنگ آميزي – ٤- ١

 Two-Pack epoxy zic rich d.f.t = 70 micronرنگ آستري  -

 Two-Pack epoxy M.I.O d.f.t = 100-125 micronاعمال رنگ مياني  -

 Two-Pack Polyurethone (Aliphatic) d.f.t = 50 micron (25×2)  رويه  اعمال رنگ  -

ن موضوع قبل از اجرا از رنگ رويه ميبايست مقاوم در مقابل تابش اشعه خورشيد بوده و تاييديه اي -

 . سازنده اخذ گردد

 .انتخاب گردد  RAL-1013تجهيزات صنعت برق بر اساس استاندارد رنگ رويه ميبايست  -

 .و مطابق استاندارد مورد تاييد ميباشد Airlessاعمال رنگ صرفاً به صورت  -

كار به عهده برآورد و خريد رنگ مورد نياز طبق مشخصات اعالم شده مذكور و حمل آن تا پاي  -

 .پيمانكار ميباشد
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  نيروگاه  گازي صوفيان 
 

شركت مديريت توليد برق 

 آذربايجان شرقي
 

 :ترانس هاي قدرتعمليات رنگ آميزي  -2

طبق موارد مشروحه  و ربع متر م ٣٠٠دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت به سطح تقريبي رنگ آميزي  -١-٢

 :زير

 :داربست بندي -٢-٢

 ها و اطمينان از بي برق بودن ترانس دريافت مجوز و تاييديه كارفرما قبل از شروع عمليات اجرايي -

 .الزامي ميباشد

  . نيروگاه ميباشدپيمانكار ملزم به رعايت موارد و توصيه هاي واحد ايمني  -

عهده پيمانكار  نگ آميزي بهجهت دسترسي براي ر ها ترانسدر محيط اطراف  نصب داربست -

 .خواهد بود

 :آماده سازي سطوح  -٣-٢

تميزكاري كليه سطوح رنگ آميزي شده قديمي با برس سيمي و انجام سمباده كاري بطوريكه  -

 .عاري از اثرات برس باشد

 .استفاده از حالل مناسب در مواضع مورد نيازچربي زدايي و تميزكاري با  -

رنگ آميزي الزامي  مراحل اجراي ستگاه نظارت پس از اتمام آماده سازي سطوح و قبل ازتاييديه د -

 .ميباشد

هاي  كليه كابل هاي ارتباطي سيستم كنترلي و قدرت و تمامي تجهيزات اندازه گيري و الكتروفن -

خنك كاري و بوشينگ ها، ميبايست قبل از رنگ آميزي با پوشش مناسب جهت جلوگيري از 

 .پاشش رنگ ايزوله گردد

 :رنگ آميزي – ٥- ١

 .انتخاب گردد  RAL-7001تجهيزات صنعت برق بر اساس استاندارد رنگ رويه ميبايست  -

 .و مطابق استاندارد مورد تاييد ميباشد Air sprayاعمال رنگ صرفاً به صورت  -

 epoxy zic rich d.f.t = 80 micronاعمال رنگ آستري بر روي نقاط رسيده به فلز  -

  epoxy M.I.O d.f.t = 50 micronاعمال رنگ مياني  -

 Two-Pack Polyurethone (Aliphatic) d.f.t = 100 micron (50×2)  رويهاعمال رنگ  -

برآورد و خريد رنگ مورد نياز طبق مشخصات اعالم شده مذكور و حمل آن تا پاي كار به عهده  -

 .پيمانكار ميباشد
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  نيروگاه  گازي صوفيان 
 

شركت مديريت توليد برق 

 آذربايجان شرقي

  

  :خصات عمومي كارمش

  :پيمانكار ملزم به رعايت استاندارد هاي رنگ و پوشش تجهيزات صنعت برق به شرح زير ميباشد •

 دستورالعمل آماده سازي سطح  ۲۰۲-۶۳ &  ۴۰۱-۶۳ -

 دستورالعمل رنگ آميزي صنعتي ۴۰۲-۶۳ -

 دستورالعمل هاي ايمني در رنگ آميزي و پوشش تجهيزات ۴۰۴-۶۳ -

 سفارش خريدمشخصات فني جهت  ۱۰۳-۶۳ -

 .انجام خواهد شد ۶۳-۳۰۳تحويل گيري رنگ و پوشش تجهيزات طبق استاندارد  •

انجام كار ميبايست از خريداري شده قبل و رنگ  بودههاي معتبر مورد تاييد  تامين رنگ صرفاً از شركت •

 .تاييد گردد به صورت عملي تست ودستگاه نظارت كارفرما توسط 

 .ها الزامي ميباشد ها از طرف سازنده رنگ خصات رنگه مشارائه گواهي اصالت كاال و كلي •

در صورت نياز به انجام هر گونه آزمايشات الزم بر روي نمونه رنگ ها به تشخيص كارفرما، هزينه هاي  •

 .مربوطه به عهده پيمانكار ميباشد

 .تاييد شرايط كار در آب و هواي نا مناسب از طريق دستگاه نظارت تصميم گيري خواهد شد •

 .پيمانكار ملزم به رعايت تمامي مقررات كارگاهي تعيين شده در محوطه نيروگاه ميباشد •

 .پيمانكار به دفعات محدود مجاز به معرفي نفرات جهت انجام پروژه ميباشد •

پيمانكار موظف است پس از هر مرحله كاري، تاييديه دستگاه نظارت را اخذ نموده و سپس مرحله بعد را  •

 .ونه اصالح و انجام دوباره كار به تشخيص ناظر انجام خواهد شدشروع نمايد و هر گ

  .به عهده پيمانكار مي باشد...) رنگ و (تجهيزات ، ابزار كار ، داربست و مواد مصرفي تامين كليه  •

در عين حال استفاده از  .به عهده پيمانكار مي باشدپيمانكار اياب و ذهاب ، اسكان و خوراك پرسنل  •

 .با هماهنگي و پرداخت هزينه بالمانع ميباشدكانتين نيروگاه 

 .مسئوليت رعايت موارد ايمني، حفظ جان پرسنل و تدارك لوازم ايمني به عهده پيمانكار مي باشد •

جمع آوري هرگونه ضايعات در حين انجام پروژه و پس از اتمام آن و انتقال آن به محل تعيين شده توسط  •

 .كارفرما به عهده پيمانكار خواهد بود

 .بازديد از سايت جهت انجام برآورد و ارائه پيشنهادات مالي و فني الزامي است •

  .روز كاري ميباشد ۴۵زمان انجام كار از تاريخ ابالغ شروع كار به مدت  •







 

 

 
  

 
 
 
  

   اسناد مناقصه فرم گواهي دريافت                                               
  

رنگ موضوع   ، 16/3098و مدارك مربوط به مناقصه عمومي شماره  اسناد ، بدينوسيله گواهي ميگردد 
تاييديه  . دريافت گرديدبا مشخصات مندرج در زير توسط اين شركت  فيان وآميزي مخازن نيروگاه ص

  .ميگرددشركت ارسال  آن به امور بازرگاني  041    34391002طريق دورنگار شماره  دريافت اسناد از
  

  ........:  ...............................................نام شركت 
  

          : ......................................................شماره ثبت 
  

  : ...........................................................................................           نام مديرعامل شركت 
  

  .................................... : ................................................... هاي ضروري شماره تلفن
  

  : ........................................................................................آدرس پست الكترونيكي 
     
            شركت مهر و امضاء   

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  



 

  16/3098 عمومي رگ پيشنهاد قيمت  مناقصه ب 
  

   عمليات رنگ آميزي مخازن گازوئيل و ترانس هاي قدرت :   موضوع

  
  :..........................تاريخ:...........................................                                        نام شركت پيشنهاد دهنده

  
 ) ريال( قيمت كل موضوع رديف

 عددب

 ريال حروفبه  )ريال ( قيمت كل

عمليات رنگ آميزي مخازن گازوئيل و  1
طبق اسكوپ كاري و   ترانس هاي قدرت

   شرايط مندرج در اسناد مناقصه 

  

  
تجهيزات مورد نياز  ريال بابت خريد رنگ و .......................از قيمت پيشنهادي فوق مبلغ -
  .ريال بابت دستمزد اجراي كار مي باشد...............................و
  .به قيمتهاي پيشنهادي فوق  ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد گرديد -
  . قيمت پيشنهادي مي بايست بصورت ريالي ارائه گردد -
  .كليه كسورات قانوني  در قيمت پيشنهادي فوق لحاظ گرديده است -
  .مدت اعتبار قيمت پيشنهادي از تاريخ آخرين مهلت ارائه پيشنهاد  ، سه ماه ميباشد -
  .ارائه اين پيشنهاد بمنزله قبول كليه شرايط درج شده در اسناد مناقصه مي باشد  -
  . مي باشد سال 2به مدت    ،دستگاه نظارت تحويل موقت به گواهي تاريخ گواهيدوره تضمين  از   -
  
   

  :تلفن تماس ضروري                                                 :مهر شركت پيشنهاد دهنده امضاء و  
  
  :                                                                          سمت  
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 : پيمانكارانمدارك مورد نياز جهت ارزيابي كيفي 

همچنين پروژه هاي در حال اجرا با سوابق كارهاي مشابه يا قابل مقايسه طي پنج سال گذشته  -1

بصورت ارسال كپي صفحاتي از قرارداد كه شامل نام ونشاني كارفرما ، پيشرفت كار باالي نود درصد 

 .موضوع ، مبلغ وتاريخ قرارداد باشد

 :يا يكي از موارد زيرسه ارسال هر -2

 ماليات پرداختي ساالنه پنج سال اخير( الف 

 مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي يا علي الحساب پرداختي پنج سال اخير( ب

 درآمد ناخالص ساالنه پنج سال اخير(  ج

 ليست تجهيزات وماشين آالت در دسترس مورد نياز پروژه -3

مدير عامل و اعضاي ) نفر از نفرات كليدي شركت سهت حداقل مدرك تحصيلي ، سوابق كاري وسم -4

 (هيئت مديره

مدرك تحصيلي وسابقه كار نفرات واحدهاي دفتر فني ، كنترل پروژه وكنترل كيفيت به همراه نرم  -5

 .هربخش افزارها ، رويه ها ودستورالعمل هاي مورد استفاده

 .گواهينامه صالحيت پيمانكاري در زمينه مورد نظر -6

 .مدارك مورد نياز بر اساس جداول پيوست ساير -7

مورد با مهر  4تكميل و ارسال اصل فرم رضايتمندي كارفرمايان قبلي در پروژه هاي مشابه حداكثر  -8

 .و امضاي كارفرما جهت كسب امتياز حسن سابقه الزامي مي باشد

 .ارائه سوابق بيمه جهت لحاظ نمودن سابقه كار نفرات الزامي مي باشد -9



 (معيارهاي مربوط به ارزيابي كيفي مناقصه گران در مناقصه هاي پيمانكاري)1جدول شماره 

 111امتياز از  معيارهاي ارزيابي رديف
ضريب 

 معيار

امتياز هر 

 معيار

   52   (سابقه اجرايي)داشتن تجربه ودانش در زمينه مورد نظر 1

   12   حسن سابقه ورضايت در كارهاي قبلي 5

   12   ماليتوان  3

   12   تجهيزات وماشين آالت آماده و يا در دسترس 4

   11   مديريت كارآمد وسيستمهاي مديريتي مناسب 2

   11   بومي بودن پيمانكار وداشتن تجربه در محل اجراي پروژه 6

   2   گواهينامه صالحيت پيمانكاري مرتبط با موضوع مناقصه 7

   2   فنيسيستم كنترل كيفي ودفتر  8

   جمع امتيازات

   111جمع امتيازات تقسيم بر = 111امتياز از 

 



 :نام پروژه 

 (محاسبه امتياز حسن سابقه در پروژه هاي قبلي) 3جدول شماره 

 رديف
ضريب 

 اهميت
 عوامل ارزشيابي

 امتياز كارفرما

 امتياز
عالي 

011 

خوب 

01 

متوسط 

01 

ضعيف 

01 

           كيفيت كار 0 0

           كفايت كادر فني 0 0

           زمان بندي پروژه 0 3

           تجهيز نيروي انساني 0 4

           هماهنگي با كارفرما 0 0

           همكاري در دوران تضمين 0 6

           بنيه مالي ونحوه پشتيباني مالي پروژه 0 7

           اظهار نظر كلي نسبت به اجراي پيمان 0 0

   جمع امتيازات

   011جمع امتيازات تقسيم بر = 011امتياز از 

        

       

 
 امضــــاء :نام وسمت تكميل كننده 

   

      

 
 امضــــاء :نام وسمت تائيد كننده 

   

       

 
 مهر شركت

     
 



 (محاسبه امتياز مربوط به تجربيات كاري)2جدول شماره

 امتياز نحوه امتيازدهي شرح

 كارهاي مشابه در رشته وزمينه كار
   امتياز 22هركار با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ برآوردي

   (مبلغ هركار/مبلغ برآوردي* ) 22= امتياز هركار   با مبلغ كمتر از مبلغ برآوردي

 قابل مقايسه با پروژه پيشنهاديكارهاي 
   امتياز 8هركار با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ برآوردي

   (مبلغ هركار/مبلغ برآوردي* ) 8=  امتياز هركار   با مبلغ كمتر از مبلغ برآوردي

   كار 4جمع امتيازات براي حداكثر 

 

 (محاسبه امتياز توان مالي) 4جدول شماره 

 امتياز امتياز دهينحوه  شرح رديف

1 

 : مبلغ برآوردي مناقصه معادل ويا كمتر از باالترين عدد كسب شده از جزئهاي زير است

 .برابر بيمه تامين اجتماعي پرداخت شده 01پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه ويا (الف    111

 .سه برابر درآمد ناخالص ساالنه( ب

2 

،  1برآوردي از باالترين عدد كسب شده از جزئهاي مندرج در بنددر صورت بيشتر بودن مبلغ 

 امتياز اين بخش بر اساس فرمول مقابل محاسبه ميشود

100*B/A   

A=  مبلغ برآوردي 

B=عدد كسب شده از جزئهاي مذكور باالترين 
 

 (تجهيزات وماشين آالت ) 2جدول شماره 

 امتياز شرح رديف

 111 حداقل ماشين آالت ، تجهيزات وابزار مورد نياز پروژهدرصد  111تامين  1

 81 درصد حداقل ماشين آالت ، تجهيزات وابزار مورد نياز پروژه 111تا  81تامين  2

 01 درصد حداقل ماشين آالت ، تجهيزات وابزار مورد نياز پروژه 81تا  21تامين  3

 1 تجهيزات وابزار مورد نياز پروژهدرصد حداقل ماشين آالت ،  21تامين كمتر از  4

 



 (عناصر كليدي ، مديرعامل ودو نفر از اعضاي هيئت مديره)   6جدول شماره

 رديف
 سوابق كاري تحصيالت                                                             

 سال 05تا 01 سال01تا 5 سال 5زير 
 05بيشتر از 

 سال
 امتياز

   20 17 13 10 صنايعدكترا در رشته هاي برق ، مكانيك ، ساختمان و  1

   17 15 11 8 فوق ليسانس در رشته هاي برق ، مكانيك ، ساختمان و صنايع 2

   15 13 9 6 ليسانس در رشته هاي برق ، مكانيك ، ساختمان و صنايع  3

   10 8 5 3 ليسانس در ساير رشته ها 4

    61جمع امتيازات حداكثر 

 

 (سيستمهاي مديريتيامتياز مربوط به )  7جدول شماره 

ردي

 ف
 امتياز شرح

1 

   امتياز 05استقرار سيستم مديريت كيفيت بيش از سه سال 

   امتياز 01استقرار سيستم مديريت كيفيت تا سه سال 

   فاقد سيستم مديريت صفر امتياز

   امتياز 01امتياز حداكثر  5عضويت در انجمنهاي صنفي وتخصصي هر عضويت  2

   (امتياز 05حداكثر )امتياز 5( ساعت وبيشتر  021)امتياز،بلند مدت  3( ساعت 021كمتر از )آموزشي تخصصي هردوره كوتاه مدت دوره هاي 3

   01جمع امتيازات حداكثر 

 

 (بومي بودن پيمانكار وداشتن تجربه كار در محل اجرا) 00جدول شماره 

 امتياز شرح رديف

 100 بومي با كار در محل اجرا 1

 60 غير بومي با كار در محل اجرا 1

 40 بومي بدون كار در محل اجرا 1

 0 غير بومي بدون كار در محل اجرا 1



 



 (امتياز كنترل كيفي ودفتر فني) 8جدول شماره 

 امتياز امتياز معيار شرح رديف

   46 (9بدست آمده از جدول شماره )عوامل سازماني دفتر فني وكنترل پروژه   1

   64 (11بدست آمده از جول شماره )امكانات فني مورد استفاده  2

   111 جمع امتيازات

 

 (نفر 6دفتر فني وكنترل پروژه  امتياز عوامل) 9جدول شماره 

سوابق كاري                                                             

 تحصيالت
 امتياز سال 15بيشتر از  سال 15تا 11 سال11تا 5 سال 5زير 

   14 16 11 7 دكترا در رشته هاي برق ، مكانيك ، ساختمان و صنايع

   16 11 8 5 ، مكانيك ، ساختمان و صنايعفوق ليسانس در رشته هاي برق 

   16 11 7 6 ليسانس در رشته هاي برق ، مكانيك ، ساختمان و صنايع 

   11 7 6 2 ليسانس و باالتردر ساير رشته ها

   جمع امتيازات

 

 (امتياز امكانات فني مورد استفاده)11جدول شماره 

 شرح رديف
امتياز 

 هرمورد
 امتياز

1 
 18 هاي نرم افزاري برنامه ريزي وكنترل و وجود سيستمهاي اطالعاتي جانبي به طور كامل وسخت افزارهاي مناسبوجود بسته 

 12 وجود بسته هاي نرم افزاري برنامه ريزي كنترل سخت افزاري در حد نياز 

2 

 

 

 وجود رويه ها و دستورالعمل هاي بررسي مطلوبيت كار ووجود سخت افزارهاي مناسب  

 
18   

  

 10 رويه ها و دستورالعمل هاي بررسي مطلوبيت كار ووجود سخت افزارهاي مناسب و در حد متوسطوجود  

   جمع امتيازات

 



  مشخصات عمومي شركت 

  :كدپستي   :نام شركت 

  : آخرين رتبه از سازمان مديريت و برنامه ريزي   :نام اختصاري 

  :تلفن مديرعامل   تابعيت 

  :آدرس پست الكترونيكي   :شماره ثبت 

  :نامهاي قبلي شركت   :سال تأسيس 

  :آدرس محل سكونت مديرعامل   :كارفرما 

  :ركزي آدرس دفتر م  :شماره قرارداد 

  مشخصات مديرعامل ، هيئت مديره و سهامداران شركت

  نام پدر  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
شماره 

  شناسنامه
  كدملي

تاريخ 

  تولد

محل 

  تولد

آخرين مدرك 

  تحصيلي
  ميزان سهام

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

  )حداكثر چهار مورد( سابقه قراردادها

  نوع فعاليت  تاريخ اتمام قرارداد  تاريخ شروع قرارداد  آدرس محل فعاليت  نام محل يا دستگاه  رديف

1            

2            

3            

4            

  سابقه فعاليت مديران در ساير شركتها

  نوع فعاليت  اليتموضوع فع  سمت  نام شركت يا موسسه  رديف

1          

2          

3          
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