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مناقصه گزار :شرکت افق تامین انرژی پارس
موضوع مناقصه  :انجام خدمات مهندسي ،تامين مصالح و تجهيزات ،حمل ،نصب و راه اندازي ،بهرهبرداري آزمایشي ،آموزش
پرسنل کارفرما و خدمات دوره تضمين (( ،)EPCبه جز بخش ساختمان) براي احداث نيروگاه برق مقياس کوچک  2مگاواتي
مبتني بر موتور گازسوز  CATERPILLARمدل  G3520Eبا سال ساخت  2018و به بعد در سایت واقع در شهرک صنعتي
گرمسار واقع در استان سمنان
تبصره :موتور پيشنهادي ميبایست نو بوده و سال ساخت آن  2018و به بعد باشد .کارفرما از هر روشي که صالح بداند
جهت اطمينان از نو بودن تجهيز پيشنهاد شده از سوي برنده مناقصه و انطباق آن با پيشنهاد ارسالي استفاده خواهد نمود .در
صورتي که شرایط واقعي تجهيزات پيشنهادي با شرایط اعالمي از سوي برنده مناقصه منطبق نباشد موضوع انعقاد قرارداد با
برنده مناقصه منتفي بوده و تضمين شرکت در مناقصه برنده مناقصه ضبط خواهد شد.
بدینوسيله با توجه به آگهي فراخوان مورخ  1398/07/23و  1398/07/24شرایط شرکت در این مناقصه به شرح زیر ميباشد:
 .1هزینه خرید اسناد مناقصه :مبلغ  1،000،000ریال ( یکصد هزار تومان) مي باشد که مناقصه گر بایستي بابت هزینه

خرید اسناد مناقصه به حساب شماره  276–8100–13735290–1نزد بانک پاسارگاد شعبه عالمه طباطبائي
جنوبي کد  276در وجه شرکت افق تامين انرژي پارس واریز نماید
 .2با در دست داشتن رسيد وجه خرید اسناد مناقصه و ارائه معرفي نامه با مراجعه به دفتر شرکت افق تامین انرژی
پارس به نشانی به آدرس :تهران ،سعادت آباد ،خیابان خوردین ،تقاطع بلوار دریا ،مجتمع رویال ،طبقه هفتم،
واحد  705دفتر دبیرخانه (شماره تلفن )021-88567847 :یک نسخه از اسناد و مدارک مناقصه (شامل یک عدد
 )CDرا پس از اخذ رسيد اسناد تحویل مناقصه گر خواهد شد.
 .3مهلت دریافت اسناد از روز  1398/07/24لغایت پایان وقت اداري روز  1398/08/04ميباشد.
 .4شرکتکنندگان در مناقصه باید با رعایت شرایط شرکت در مناقصه پيشنهاد خود را در موعد مقرر به مناقصه گزار
تسليم نمایند.
 .5چنانچه مناقصه گر پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به شرکت در مناقصه نباشد ،الزم است انصراف خود را کتباً
حداکثر تا آخر وقت اداري روز  1398/08/11اعالم نماید .در غير این صورت چنانچه انصراف خود را کتبا در موعد مقرر
اعالم ننمایيد یا از تسليم پيشنهاد خودداري نموده و یا پيشنهاد ناقص ارائه شود ،به منزله انصراف از مناقصه تلقي شده
و مراتب در سوابق آن شرکت منعکس خواهد شد.
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همچنين به استناد مفاد راهنماي برگزاري مناقصات (بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 101/95579
مورخ  ،)1384/5/26مناقصه گران پس از آخرین مهلت تسليم پيشنهاد فني ،مالي و ضمانتنامه ،امکان انصراف از
چرخه مناقصه را ندارند و مناقصهگران در جلسه بازگشایي پاکات مالي ،ميتوانند صرفا پيشنهاد مالي جدید خود را ارایه
نمایند.
 .6پيشنهاد دهندگان باید یک فقره ضمانت نامه معتبر از جمله ضمانتنامه بانکي شرکت در مناقصه را از یکي از بانکهاي
معتبر به مبلغ  5،000،000،000ریال (پنج میلیارد ریال) بدون قيد و شرط و غير قابل برگشت که براي مدت نود
روز از تاریخ گشایش پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گزار تا  90روز دیگر قابل تمدید باشد ،جهت
شرکت در مناقصه ارایه نمایند.
انواع ضمانتهاي معتبر به شرح زیر است:
الف :ضمانت نامه بانکي
ب :وجه نقد
ج :چک بين بانکي (تضمين شده در وجه شرکت افق تأمين انرژي پارس )
تبصره  -1پيشنهاد دهنده مي تواند به جاي ضمانتنامه بانکي ،سپرده نقدي را به عنوان تضمين شرکت در مناقصه به
حساب شماره  276–8100–13735290–1نزد بانک پاسارگاد شعبه عالمه طباطبائي جنوبي کد  276به نام شرکت
افق تامين انرژي پارس واریز و رسيد آن را دریافت و یا چک بين بانکي تضمين شده در وجه شرکت تهيه و ارائه نماید.
تبصره  -2ضمانتنامه شرکت در مناقصه الزاما باید صرفا" از بانکهاي مجاز داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ایران صادر گردد و ضمانتنامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري که داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري
اسالمي ایران نمي باشند ،مورد قبول نمي باشد.
پيشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه با ضميمه بودن ضمانتنامه شرکت در مناقصه که طبق شرح مندرج در بند  6این
دعوتنامه عمل شده باشد ،مي بایستي حداکثر تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  1398/08/22به دفتر مناقصه
گزار تسليم و رسيد دریافت گردد.
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