>> دعوتنامه شركت در مناقصه عمومي <<

به استناد آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم مورخه  ١٣٩٧/١٢/٥در روزنامه تفـاهم ايـن سـازمان در نظـر دارد اجـراي
پروژه انتقال برق به مركز دفن پسماندهاي چرمشهر ،را بـا مشخصـات و شـرايط ذيـل الـذكر از طريـق مناقصـه
عمومي به اشخاص حقوقي ذيصﻼح واگذار نمايد  .لذا مقتضي است مناسب ترين قيمت پيشنهادي خود را كتبـاً بـا مهـر و
امضاء اعﻼم نمائيد .

 -١شرح پروژه و مشخصات فني:
الف( توضيحات عمومي اجراي پروژه :
-

طبق دستورالعمل معاونت محترم مهندسي شبكه با شماره مدرك  ٢٩٣ث EN - NEبه جاي كابل مسي  ١*٥٠بـر روي

-

اجراي اين طرح با نظارت مشاور ناظر انجام پذيرد.

-

تير بايد از تسمه ارت گالوانيزه استفاده شود.

رعايت نكات ايمني مطابق روش اجرايي كنترل عمليات ايمني به شماره  Q H – QP- 01وديگر مستندات مربوطـه و
حريم شبكه الزامي است.

-

استفاده از ريكم حرارتي براي ارتباط ترانس به شبكه فشار متوسط الزامي مي باشد.

-

با توجه به اينكه لوازم اندازه گيري زير تراانس نصب مي شود مسئوليت احداث كابل خروجي از لوازم اندازه گيري تا
محل مشترك و سرويس نگهداري و بهره برداري ان بعهده مشترك بوده و شركت توزيع مسئوليتي ندارد.

-

كاورينگ مي بايست در تمامي موارد انجام گيرد.

-

اجراي طرح منوط به استعﻼم و آزادسازي معبر به عهده متقاضي مي باشد.

-

طرح به درخواست منطقه جهت استعﻼم معبر از منابع طبيعي تهيه شده است.

ب( توضيحات اختصاصي اجراي پروژه:
 اين طرح جهت تأمين برق مديريت پسماند سازمان ورامين به ميزان  ٢٤٠كيلو وات تهيه شده است -احداث  ١عدد پست هوايي به شرح زير :

نصب يك دستگاه ترانس با قدرت  400 kvAبه شرح زير :
-

ترانس بصورت دو پايه برروي پايه  p: ١٢٠٨پيشنهادي و پايه  p : ٩٠٦پيشنهادي نصب گردد.

-

نصب يك دستگاه تابلو لوازم اندازه گيري ) (٣*٤٠٠آمپر همراه با كليد كل مربوطه )تيپ تابلو  (١ A400در

-

كابل ارتباط ترانس به تابلو از نوع  ٤(١ * ٣٠٠) cuمي باشد و مي بايستي به صورت مناسب و لوله گذاري

زير ترانس و ارتفاع نصب لوازم اندازه گيري مطابق دستورالعمل شركت توزيع استان تهران مي باشد
شده و از پايين تابلو به كليد ورودي نصب گردد.

 احداث شبكه فشار متوسط هوايي :-

احداث شبكه فشار متوسط هوايي از جنس مينك )  ( ٣* ٧٣/٦به طول  ١٠٩٥متر حدفاصل پايه هاي تا

-

احداث تعداد  ٧اصله پايه ي  p ١٢٠٨مطابق طرح پيشنهادي

-

حدفاصل  P1تا  P ٢٥مطابق طرح پيشنهادي

احداث تعداد  ١٣اصله پايه ي  p 1204مطابق طرح پيشنهادي

احداث تعداد  ٦اصله پايه ي  p ١٢٠٦مطابق طرح پيشنهادي

-

يك دستگاه كات اوت پيشنهادي بر روي پايه  p١ : ١٢٠٤موجود نصب گردد.

تعداد  ٢عددسيستم ارت يا ) چاه حفاظتي ( اتصال زمين در طرح در نظر گرفته شده است.بايد مقاومت اتصال
زمين زير  ٥اهم تامين گردد.

 -٢مبلغ اعتبار  ١/٧٩٧/٣٤٨/٩٧٥ :ريال.
 -٣محل تأمين  :رديف  ١٩بودجه مصوب سال  ١٣٩٧سازمان .
 -٤دستگاه نظارت  :سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين .
 -٥مدت اجراي پيمان  :تا پايان سال جاري .
 -٦محل اجرا :سايت مركز دفن پسماندهاي چرمشهر.
 -٧شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله پذيرش كليه شرايط سازمان ميباشد .
 -٨سپرده شركت در مناقصه در پاكت) الف( -رزومه كاري و اسناد و مدارك شركت و رتبه شركت در پاكت )ب(
پيشنهاد قيمت و آناليز تأييد شده توسـط پيمانكـار در پاكـت ) ج( در بسـته و ﻻك و مهـر شـده از سـوي شـركت
كننده ارائه ميگردد و كليه پاكتها را در يك پاكت گذاشـته و تحويـل دبيرخانـه سـازمان نمـوده و رسـيد دريافـت
دارند.
 -٩ارائه مكتوب خود اظهاري )در خصوص اعـﻼم تعـداد و ميـزان كـل ريـالي قراردادهـاي در دسـت اجـرا( الزامـي
مي باشد.
 -١٠قبل از ابﻼغ قرارداد ،پيمانكار مكلـف خواهـد بـود معـادل  %١٠مبلـغ پيمـان )موضـوع مـاده  ٩آئـين نامـه مـالي
شهرداريها( را بصورت واريز وجه نقد يا اسناد خزانه و ضمانت نامه بانكي بعنوان تضمين حسن انجـام تعهـدات بـه
سازمان بسپارد .
 -١١حداكثر مدت رسيدگي به پيشنهادات و اعﻼم نتيجه  ،هفت روز از تاريخ قرائت پيشنهادات واصله خواهـد بـود ،
در صورت نياز به بررسي و استعﻼمات با نظـر مـديرعامل حـداكثر تـا بيسـت روز از تـاريخ بازگشـايي پيشـنهادات
واصله خواهد بود .
 -١٢در صورت نياز و وجود اعتبار مبلغ سقف كل قرارداد تا  %٢٥قابل كاهش يا افزايش مي باشد.
 -١٣زمان قبول پيشنهادها  :پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ  ١٣٩٧/١٢/١٥خواهد بود .
 -١٤زمان بازگشايي و رسيدگي به پيشنهادات واصله توسط كميسيون عالي معامﻼت سـازمان در سـاعت  ١٣:٣٠روز
شنبه مورخ  ١٣٩٧/١٢/١٨خواهد بود.
 -١٥رعايــت كليــه بخشــنامه هــاي شــماره  ١٠٠/٦٥٦٦٣و  ٩٤/١٥٨٧٦٤و  ١٠٠/٦٤٠٥و  ١٠٠/٦٥٦٣٧و  ١٠٠/٦٨١١٨و
 ١٠٠/٨٧٢٠٧و ارائه آناليز قيمت و نحوه ارائـه تجزيـه بهـاء همـراه پيشـنهاد قيمـت سرفصـلها از سـوي پيمانكـاران
الزاميست.
 -١٦داشتن رتبه مرتبط از سازمان مديريت برنامه و بودجه )مراجع ذيصﻼح( الزامي مي باشد.
 -١٧محل تسليم پيشنهادات تا تاريخ اعﻼم شده  :دبيرخانه سازمان مديريت پسماند شهرداري ورامين ميباشد .
 -١٨هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
 -١٩كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار مي باشد.
 -٢٠در صورت ارائه گواهي ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده مبلغ فوق محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود .
 -٢١شركت كنندگان بايد مبلـغ  ٩٠/٠٠٠/٠٠٠ريال را بـه عنـوان سـپرده شـركت در مناقصـه بصـورت ضـمانتنامه
بانكي يا واريز نقدي به حساب جاري سيبا به شماره  ٠١١٠١٥٩٠٠٠٠٠٦به نام سازمان مديريت پسـماند شـهرداري

ورامين نزد بانك ملي شعبه مجتمع اداري ورامين واريز و فيش مربوطـه را در پاكـت الـف در بسـته و ﻻك و مهـر
شده به دبيرخانه سازمان تسليم نمايند.
 -٢٢كليه شركت كنندگان الزاماً بايستي مدارك رتبه بندي مرتبط با موضوع مناقصه با اعتبار تا پايان مدت قـرارداد
را از مراجع ذيصﻼح دارا باشند و تصوير مدارك مربوط را در پاكت شماره) ب( قرار دهند.
 -٢٣سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود .
 -٢٤به پيشنهادات مبهم  ,مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهادي كه ديرتـر از موعـد مقـرر بـه سـازمان واصـل
گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -٢٥سپرده واريزي نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرار داد با برنده اول مناقصه نزد سازمان باقي خواهد مانـد
و سپرده ساير شركت كنندگان پس از اعﻼم نتيجه كميسيون مسترد خواهد شد .بديهي است چنانچه نفـرات اول و
دوم و سوم برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  ،سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد گرديد .
 -٢٦طبق ماده  ٨آئين نامه مالي سازمانها حداكثر مدت عقد قرارداد از تـاريخ ابـﻼغ قـانوني يـك هفتـه مـي باشـد و
چنانچه در اين مدت برنده مناقصه به هر دليل اقدام به انعقاد قرارداد ننمايد سازمان مجاز خواهـد بـود بـدون اعـﻼم
كتبي نسبت به ضبط سپرده و واگذاري كار به برندگان ديگر اقدام نمايد.
 -٢٧شركت كنندگان مي بايست توان مالي و اجرايي اجراي پروژه از حيث امكانـات  ،ماشـين آﻻت و نيـروي كـار
مجرب و ...را دارا باشند.
 -٢٨شركت كنندگان مي بايست مجوز ﻻزم جهت انتقال پسماندهاي ناشي از پروژه را از سـازمان مـديريت پسـماند
دريافت و ارائه نمايند.
 -٢٩شركت كنندگان مي بايست مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت و يا ساير محروميتهاي اجتماعي نباشـند و
از َبكارگيري اتباع بيگانه غير مجاز جداَ خـودداري نمايـد در صـورت عـدم رعايـت خـود پاسـخگوي تبعـات آن
خواهد بود.
ميرتبار
سرپرست سازمان

اينجانب مدير شركت  /پيمانكاري ..............
با مطالعه دقيق شرايط مندرج در متن آگهي ضمن تسليم فيش  -اسناد شماره ---------------مـورخ --

 ----------------به مبلغ  ٩٠/٠٠٠/٠٠٠ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه قيمت پيشـنهادي خـود را

طبق برگ پيشنهاد قيمت در مناقصه به پيوست اعﻼم و حاضر به انجام كار هستم.

محل امضاء و مهر پيمانكار

))برگ پيشنهاد قيمت در مناقصه((

موضوع مناقصه  :اجراي پروژه عمليات انتقال برق به سايت مركز دفن پسماند چرمشهر
اينجانب ...................................مديرعامل شركت .........................به شـماره ثبـت...............................
مورخ.........................ضمن تكميل و مهر و امضاء اسناد و مدارك خواسته شده در شرايط عمـومي شـركت در
مناقصه  ،متعهد مي گردم كليه عمليات موضوع مناقصه را با توجه به كليه مدارك منضـم بـه اسـناد مناقصـه و بـا
قيمت پيشنهادي ذيل انجام دهم.
قيمت بر اساس فهرست بهاي سرمايه اي ويرايش  ٢سال  ١٣٩٧شركت توزيع نيروي برق نواحي اسـتان
تهران  ،بدون تعديل و بدون مابه التفاوت مصالح و بدون هيچگونه ضريب ديگر و :
ضريب پيشنهادي پيمانكار :
مينوس  :به عدد
پلوس  :به عدد

درصد به حروف
درصد به حروف

جمع كل مبلغ پيشنهادي جهت اجراي پروژه به عدد
به حروف

ريال

درصد جمعا به مبلغ

ريال

درصد جمعا به مبلغ

ريال و

ريال

آدرس پيمانكار :
تلفن تماس :

مهر و امضاء
پيمانكار :

