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 1401سال  دوممناقصه عمومی نوبت  ط یو شرا اطالعاتبرگ 

 تجهیزات برقی  و راه اندازی قطعات و انتخاب پیمانکار جهت ساخت

   2پست آسیاب سیمان  

 
و راه اندازی قطعات و تجهیزات پست برق آسیاب   ساخت  انتخاب پیمانکار جهت  منتشره در خصوص  یآگه  رویپ

  از عالقمندان حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصه درخواست می ،    کارخانه سیمان دشتستان   2سیمان شماره  

و   مناقصه  اسناد  مفاد  از مطالعه دقیق  بازدید  گردد که پس  بررس عنداللزوم  و در صورت داشتن  ی  و  موقعیت 

مورد نظر، پیشنهاد خود را مطابق شرایط ذیل به یکی    قطعات و تجهیزات تعداد ساختکانات الزم متناسب با ام

 :تسلیم و رسید دریافت نمایند  تدارکات واحد از نشانی های ذیل به 

خدایی،  صیاد  ،  ساختمان شهید  11میدان آرژانتین، خیابان الوند، نبش کوچه البرز، پالک  :  الف( دفتر تهران 

   92003012-021، تلفن  سیمان دشتستان صنایع  ، شرکت   طبقه سوم

کارخانه استان  ب(  کیلومتر    ،بوشهر:  برازجان،    7برازجان،  دشتستان،   کارخانهجاده                                سیمان 

   واحد تدارکات - 1208داخلی 07791570925- 7:  تلفن

 موضوع مناقصه :  -1

  کارخانه   2و راه اندازی قطعات و تجهیزات ) تابلوها و فیدرها ( پست برق آسیاب سیمان    ساخت  عبارتست از

 سیمان دشتستان مطابق با نقشه ها و مشخصات موجود در پیوست قرارداد. 

 : تحویل قطعات و تجهیزات و راه اندازی آن ها مدت  -2

 می باشد. بر اساس پیشنهاد پیمانکار و راه اندازی آن ها درخواستی  تحویل قطعات و تجهیزاتزمان 

 :راه اندازی قطعات و تجهیزات محل  -3

 . به نشانی فوق  دشتستانسیمان صنایع کارخانه شرکت 

 تضمین شرکت در مناقصه : -4

  1.200.000.000   مبلغ  به   شرط   و   قید   بدون    : ارائه یك فقره چك بانکی تضمین شده و یا ضمانتنامه بانکی   1-4

( ریال که می بایست حداقل دارای سه ماه اعتبار از تاریخ صدور و قابل  ریال )یك میلیارد و دویست میلیون  

 .    10101336603  ملی  کد   با    دشتستانسیمان  صنایع  تمدید باشد، بابت سپرده شرکت در مناقصه به نام شرکت  

توانند با تکمیل    می  همکاری دارند  دشتستانسیمان صنایع  شرکت  با کنون که هم ا پیمانکارانی الزم بذکر است 

)پیوست(، در صورت تأیید    دشتستانسیمان  صنایع  فرم درخواست بلوکه شدن مطالبات قطعی خود از شرکت  

 را به عنوان تضمین ارائه نمایند.  آن دشتستان،سیمان صنایع امور مالی شرکت 
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ای که در مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای قرارداد و  پیشنهاد دهنده  : سپرده یا ضمانتنامه    2-4 

 تسلیم ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات نزد شرکت نگهداری می شود . 

 : سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندگانی که پیشنهاد آنان در رتبه دوم و سوم قرار می   3-4

رداد و ارائه ضمانتنامه حسن تعهدات توسط نفرات اول )یا دوم( نگهداری خواهد شد و  گیرد نیز تا امضای قرا

 ضمانتنامه سپرده شرکت در مناقصه نفر چهارم به بعد آزاد و مسترد خواهد گردید . 

: برنده مناقصه ملزم است ظرف مهلت مقرر )به استثنای روزهای تعطیل( که توسط مناقصه گذار تعیین    4-4

سبت به امضای قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه وی به  گردد نمی  

ضبط خواهد شد و برنده مذکور حق هرگونه اعتراض و دعوی را در این     دشتستانسیمان  صنایع  نفع شرکت  

 خصوص از خود سلب می نماید .

فر دوم به عنوان برنده اعالم و در صورتیکه نفر دوم به  در چنین مواردی با رعایت آیین نامه معامالت شرکت ، ن

شرح مذکور حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده او نیز ضبط؛ و از نفر سوم برای انعقاد قرارداد دعوت به عمل  

 خواهد آمد . 

گذاری به  در صورتی که تفاوت قیمت نفرات اول ، دوم و سوم، بیش از مبلغ سپرده باشد، اختیار وا  :  1یادآوری

  می باشد .  دشتستانسیمان صنایع نفرات بعدی با شرکت 

پیشنهاد دهندگان از ارائه هرگونه چك شخصی یا شرکتی و یا اوراق بهادار خودداری نمایند. در    :  2یادآوری 

نخواهد  ها بازگشایی    ها از درجه اعتبار خارج بوده و پاکت پیشنهاد قیمت آن  غیر این صورت پیشنهاد قیمت آن

 . شد 

 تسلیم پیشنهاد ها : -5

: پیشنهاد دهندگان می بایست بعد از تهیه مدارک ، تکمیل اسناد مناقصه، ممهور نمودن تمام صفحات    1-5

به همراه امضای صاحبان امضای مجاز شرکت )طبق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی( ، آنها را در پاکت  

صنایع  شرکت    واحد تدارکات  به  11/11/1401مورخ    شنبه سه  روز  ( 15)ساعت  های سربسته تا پایان وقت اداری  

 به نشانی های اعالم شده فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .   دشتستانسیمان 

: پرسش ها و ابهامات احتمالی موجود در اسناد ، باید تا قبل از ارائه مدارک و گشایش پاکت ها به صورت  2-5

پ و  ارسال   ، آدرس مندرج در سند حاضر  به  یا شفاهی  بدیهی است مالک  کتبی و  اسخ مناسب اخذ گردد. 

پیشنهاد قیمت مناقصه گر ، کلیه شرایط اعالمی در اسناد این مناقصه می باشد و پس از تحویل و گشایش  

 پاکت ها ، هیچ گونه اعتراضی مبنی بر ابهام در اسناد و یا عدم مطالعه اسناد پذیرفته نخواهد شد.

تغییر در عبارات یا ارقام مندرج در پیشنهاد قیمت باید با امضاهای    : هرگونه پاک شدگی و قلم خوردگی یا  3-5

 مجاز پیشنهاد دهنده مورد تأیید قرار گیرد . 
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انجام کاری که در اسناد    کارفرما: به قیمت پیشنهادی هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد مگر اینکه توسط    4-5 

 نباشد به موضوع قرارداد اضافه گردد . 

پیشنهاد دهندگان باید کلیه اوراق اسناد مناقصه را پس از مطالعه بدون تغییر ، حذف و یا قرار دادن  :    5-5

شرط در آن تکمیل ؛ و پس از امضای صاحبان امضای مجاز و درج مهر شرکت ارسال نمایند. پیشنهادها باید  

تضمین شرکت در مناقصه ، ناقص،  صریح و بدون قید و هرگونه ابهام تهیه و تسلیم گردد. به پیشنهادهای فاقد  

مبهم و مشروط ، بدون امضاء و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد  

  شد .

 اعتبار پیشنهاد : -6

 پیشنهاد باید از هر حیث تا مدت سه ماه بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشد . 

 قرار داده شود :  و با برچسب های مخصوص های جداگانه اسناد مناقصه به ترتیب زیر در پاکت -7

 :« حاوی اسناد و مدارك زیرالف : پاکت » 1-7

: کپی اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی در مورد تأسیس شرکت و دارندگان حق امضاء مجاز برای اسناد    7- 1-1

 حقوقی( . مالی تعهدآور )برای اشخاص  

: تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی که حاوی آخرین تغییرات صاحبان امضای مجاز و آدرس شرکت    7- 2-1

 باشد )برای اشخاص حقوقی( .

 : تصویر کارت ملی صاحبان امضای مجاز .  7- 3-1

ولی صدور  ها یا نهادها یا موسساتی که مت   های مرتبط با موضوع مناقصه از سازمان: کپی گواهینامه   7- 4-1

 ها می باشند از قبیل سازمان برنامه و بودجه ، وزارت کار و اتحادیه های صنفی . گواهینامه  

 : ارائه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیاتی بر ارزش افزوده .  7- 5-1

: ارائه اسناد و مستندات مربوط به کد اقتصادی ، کدپستی شرکت ، کدملی و تأییدیه صالحیت ایمنی   7- 6-1

 ز اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی .ا

 و یا سایر شرکت ها منعقد شده باشد .   دشتستانسیمان  صنایع : تصویر قراردادهایی که با شرکت  7- 7-1

 : ارائه اسناد و مدارکی دال بر توانایی مالی شرکت . 7- 8-1

 : آدرس محل کار قرارداد فعلی )در صورت موجود بودن( .  7- 9-1

 )در صورت وجود( . ت نامه یا حسن انجام کار از شرکت هایی که سابقه کار در آنجا داشته  : رضای 10-1-7

 مطابق فرم بازدید ) پیوست(  پیمانکار: گواهی بازدید توسط نماینده  11-1-7

 : کلیه اسناد مناقصه )نمونه قرارداد و شرایط شرکت در مناقصه( با مهر و امضای صاحبان امضای مجاز.   12-1-7

 : ارائه لیست پرسنل دائمی شرکت با ذکر تخصص و سوابق هریك 13-1-7
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 « حاوی تضمین شرکت در مناقصه : بپاکت »:  2-7 

  . 4-1به شرح بند  

 : پاکت »ج« حاوی پیشنهاد قیمت : 3-7

  و   مجاز  امضاهای  با  همراه  و   تکمیل؛   کامل   و    فرم پیشنهاد قیمت مشروحة پیوست که می بایستی به طور صحیح

 . شود ارائه( رسمی روزنامه  مرتبط  آگهی آخرین  طبق)  شرکت مهر

 گشایش پاکت ها : -8 

ی  اباز و قرائت و رسیدگی خواهد شد. اگر محتو   معامالت  کمیسیون   جلسه  اولین  در   واصله های  : پاکت   1-8

ممکن است پیشنهاد پذیرفته نشود.    دشتستانسیمان  صنایع  کامل نباشد، بنا به تشخیص شرکت    الفپاکت  

  شوند  می  تلقی  مردود باشند  داشته مناقصه  در شرکت  تضمین  کسری  یا تضمین فاقد    همچنین پیشنهاداتی که

  . شد  خواهد  مسترد عیناً مدارکشان  و

  گشوده و قیمت پیشنهادی قرائت خواهد شد. ج کامل باشد، پاکت   بو  الف : چنانچه محتوای پاکت های  2-8

 تغییر یا تصحیح اسناد و مدارك مناقصه : -9 

الزم است پیشنهاد دهنده به دقت اسناد و مدارک مناقصه را بررسی کرده و کامالً از کلیه شرایط و موضوعاتی  

موثر باشد اطالع یابد. هرگاه پیشنهاد دهنده ای اختاللی    آن که می تواند به هر صورت در کار و یا در هزینه های  

ها دچار    در اسناد مالحظه کند یا متوجه از قلم افتادن مشخصات و یا اسناد دیگری گردد یا در مورد معانی آن 

را کتباً مطلع نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد     دشتستانسیمان  صنایع  تردید گردد فوراً مدیریت تدارکات شرکت  

 وضیح کتبی شرکت را دریافت دارد. ت

 تجدید نظر در دعوتنامه و اسناد مناقصه :  -10

هر یك از شرکت کنندگان در مناقصه که نسبت به مفهوم قسمتی از مشخصات یا سایر مدارک مناقصه ابهامی  

 به مدیر  روز پس از دریافت اسناد و مدارک مناقصه ، مراتب را کتباً  ) دو (   2داشته باشند بایستی ظرف مدت  

اطالع دهند و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنمایند. هر نوع توضیح     دشتستانسیمان  صنایع  تدارکات شرکت  

یا تجدیدنظر، اضافه یا حذف مطلبی به مدارک مناقصه، به طور رسمی از طریق درج الحاقیه در سایت شرکت  

اقصه منظور خواهد گردید. شرکت حق  اعالم می گردد. این ضمائم جزء مدارک من   دشتستانسیمان  صنایع  

تغییر، اصالح و تجدیدنظر در مشخصات یا مدارک را قبل از انقضای مهلت الزم جهت تسلیم پیشنهادها برای  

از طریق سایت شرکت   فوق  آید اصالحات  اگر چنین موردی پیش  و  دارد  سیمان  صنایع  خود محفوظ می 

ل از ارسال الحاقیه مزبور تسلیم شده باشد، پیشنهاد دهنده  اعالم خواهد شد و چنانچه پیشنهادی قب   دشتستان

را به منظور انجام تغییرات و اصالحات الزم بنماید . چنانچه این تجدیدنظر یا    حق دارد تقاضای استرداد آن 

صورت آخرین روز دریافت پیشنهادها   اصالح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی یا هر دو باشد در این
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، به تعویق افتد، به نحوی که پیشنهاد دهندگان  دشتستانسیمان  صنایع  می تواند با اعالم در سایت شرکت   

 .فرصت کافی برای اعمال اصالحات و تجدیدنظر داشته باشند 

 قبول یا رد پیشنهاد : -11

شنهادها بدون آنکه احتیاج به ذکر دالیلی باشد  در رد یا قبول هر یك از پی   دشتستانسیمان  صنایع  شرکت  

مختار است و حق انعقاد قرارداد با هر پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او را مناسب ترین و منطبق با اهداف  

 داند را دارد.  می  شرکت

 سایر شرایط :  -12

مترتب بر  هر گونه مالیات و بیمه و عوارض دیگر مانند شهرداری و غیره  : پرداخت کسور قانونی شامل    1-12

 .می باشد  پیمانکار به عهدهکال    قرارداد 

هزینه ثبت قرارداد ) در صورت نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی ( ، هزینه های درج آگهی ، پرداخت  -2-12

 مالیات و هر گونه عوارض به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

راه اندازی قطعات  های اعالم شده با هماهنگی قبلی از محل های   : پیشنهاد دهنده می بایست در تاریخ  3-12

بازدید به عمل آورده تا پیشنهاد با واقعیت تطبیق داشته باشد. در هر صورت هرگونه اظهار بی    و تجهیزات

بود. از شرایط کاری موجود مورد پذیرش نخواهد    تا   شنبه  روزهای  14  تا   8  ساعت  از  بازدید   زمان    اطالعی 

 . باشد  می  پیشنهاد ارائه  برای  شده تعیین مهلت  در چهارشنبه

: درج هرگونه شرط خارج از شرایط مناقصه در برگ پیشنهادی و یا آنالیز قیمت موجب ابطال پیشنهاد   4-12

     متقاضی در مناقصه خواهد شد .

تواند جهت تسریع در کار از اجرای بعضی از تشریفات رسمی صرف  چنانچه مصلحت باشد می    کارفرما:    5-12

 نظر نماید.

یا کارکنان یا    کارفرما: پیشنهاد دهنده همزمان با امضای پیشنهاد حق هرگونه اعتراض و دعوی علیه    6-12

 داشت.گونه ادعایی نخواهد  نمایندگان او را از خود ساقط و اعالم می نماید که از این بابت هیچ

به    7-12 یا غیر مستقیم  برای اعمال نفوذ مستقیم  از سوی شرکت کنندگان در مناقصه  : هر نوع کوششی 

 موجب سلب صالحیت آن شرکت کننده می گردد.   کارفرماکمیسیون معامالت و سایر مراجع رسیدگی کننده 

م یا قسمتی از موضوع مناقصه و  تما  پیمانکارمحرز گردد    کارفرما:درصورتی که پس از انعقاد قرارداد بر    8-12

  کارفرما به شخص حقیقی و یا حقوق دیگری واگذار کرده است،  کارفرماقرارداد را بدون داشتن مجوز کتبی از 

می تواند قرارداد فی مابین را مطابق با ضوابط مندرج در قرارداد فسخ و ضمانت اجرای آن شرکت از سوی  

 اعمال خواهد شد.   کارفرما
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با    کارفرمادگان به ضرر  نروشن گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهبر کارفرما  ه در مناقصه  : هرگا  9-12 

،  حذف می گردد   کارفرمایکدیگر تبانی نموده اند؛ ضمن اینکه پیشنهادهای دریافتی از فهرست بررسی های  

 رأساً صورت خواهد گرفت.  کارفرماموارد زیر از سوی 

 مناقصه. : ضبط تضمین شرکت در 12- 1-9

 .  دشتستانسیمان  صنایع  : حذف نام پیشنهاد دهندگان از فهرست شرکت های طرف قرارداد با شرکت  12- 2-9

  .کارفرما: اعالم مراتب به سازمان های ذیربط و مراجع قضایی به صالحدید 12- 3-9

 شماره تلفن : متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت پاسخ سواالت خود از طریق 10-12

  حاصل   تماس    بعنوان ناظر قرارداددفتر فنی    واحد   مدیر آقای بحرانی    با   1131داخلی    07791570921  - 7 

  .نمایند 

در نوبت دوم مناقصه ، هر تعداد پاکت پیشنهاد کمتر از حد نصاب واصل گردد نسبت به انتخاب  -12-11

 اقدام خواهد شد. پیمانکار

 
 

 شرایط فوق مورد تأیید می باشد

 نام و نام خانوادگی صاحبان امضای مجاز . . . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت تاریخ . . . . 
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7-1-11فرم موضوع بند  
               

 تدارکات مدیر محترم 

 با سالم؛ 

و راه اندازی قطعات و تجهیزات پست    انتخاب پیمانکار جهت ساخت  خصوص   پیرو آگهی منتشره در    

سیمان   آسیاب  دشتستان    2برق  سیمان  شود  کارخانه  می  گواهی  بدینوسیله   ،

در تاریخ     ......................... به نمایندگی از شرکت .............................................................................آقای................

مذکور بازدید نموده و توضیحات کافی به منظور حضور ایشان در مناقصه  محل  از     .....................................

 مذکور به نامبرده ارائه شده است.

 

 ............................... شرکت  نماینده                                             ........... ناظر قرارداد واحد            

 امضاء                                                                              امضاء                
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4-1فرم موضوع بند  

   
    دشتستان  سیمان  مالی امور مدیریت محترم

 

ریال از    ) یك میلیارد و دویست میلیون ریال (  1.200.000.000شود مبلغ    می  تقاضا  بدینوسیله       

..................................................................................... جهت تضمین شرکت در     مطالبات اینجانب / این شرکت

و راه اندازی قطعات و تجهیزات پست برق  انتخاب پیمانکار جهت ساخت    دوم ( نوبت    مناقصه )عمومی

وکه شود و مراتب به شرح  ، بل 1401ماه    دیموضوع آگهی  کارخانه سیمان دشتستان ،    2آسیاب سیمان  

 گواهی گردد .   دشتستانسیمان  واحد بازرگانیذیل برای  

  
             
 گر مناقصه مهر و امضاء ،  نام    

 تاریخ                    

 

 

     به واحد بازرگانی  دشتستان سیمان مالی امور از    

 

شود مطابق درخواست فوق مبلغ ....................................... )........................( ریال   می  گواهی  بدینوسیله       

مطالبات متقاضی بابت تضمین شرکت در مناقصه بلوکه شده و مطابق شرایط مناقصه برای مسترد شدن  

  آن اقدام خواهد شد .

      
 نام ، امضاء و مهر                           

 دشتستان  سیمان  مالی امور                  
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 ((پاکت ج))

 پیشنهاد قیمت 

شناسنامه   شماره   / ثبت  شماره  به   ............................... اینجانب   / شرکت  این  بدینوسیله 

............................ پیشنهاد قیمت خود  .......................... اداره ثبت شرکت های شهر / صادره از  

و راه اندازی قطعات    انتخاب پیمانکار جهت ساخت  نوبت دوم  را بابت شرکت در مناقصه عمومی

کارخانه سیمان دشتستان طبق نقشه ها و مشخصات   2و تجهیزات پست برق آسیاب سیمان  

برای راه اندازی و  ورات قانونی  پیوست قرارداد به شرح جدول ذیل با در نظر گرفتن کلیه کس

و مطابق اسناد مناقصه ) پیش نویس قرارداد و شرایط    قطعات  ساختبدون ارزش افزوده برای  

 شرکت در مناقصه ( اعالم می دارم. 

 

 شرح   ردیف 

 

 تعداد
 ناخالص   - جمع کل

 (ریال) 

قطعه طبق نقشه   100 قطعات و تجهیزات   1

 های پیوست 

 

  تجهیزات  قطعات و راه اندازی  2

  ) عدد ( جمع کل 

  جمع کل) حروف ( 

 

 

 مهر و امضاء پیشنهاددهنده   
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 فرم برچسب پاکت ها 

 لطفا به صورت جداگانه بریده و پس از تکمیل اطالعات ، بر روی پاکت مربوطه بچسبانید.

 

 اسناد مناقصه (  7-1پاکت ) الف ( : پاکت ارزیابی ) مطابق بند 

 مناقصه : موضوع 

 نام شرکت :........................... 

 ........... آدرس : ...................................................................................................................... 

 ............... همراه : ...................................... تلفن : ................................ فکس : .......................... 

 اسناد مناقصه (  7-2پاکت ) ب ( : پاکت ضمانت نامه بانکی و سایر اسناد ) مطابق بند 

 موضوع مناقصه : 

 نام شرکت :........................... 

 ............................................................................ آدرس : .....................................................

 ......... تلفن : ................................ فکس : ......................................... همراه : .............................

 اسناد مناقصه (   7- 3پاکت ) ج ( : پاکت پیشنهاد قیمت ) مطابق بند 

 موضوع مناقصه : 

 نام شرکت :........................... 

 .... .............................................................................................................................آدرس : 

 ........ . تلفن : ................................ فکس : ......................................... همراه : .............................

 لطفا جهت تحویل پاکات تکمیل شده ، این فرم را به همراه داشته باشید.  

 برگه رسید پاکات شرکت در مناقصه :        موضوع مناقصه :  

ف و ب و ج  اینجانب                         نماینده شرکت                           در تاریخ                  ساعت             پاکات ال 

.............................. نماینده مربوط به مناقصه فوق الذکر را در محل ....................................... شرکت .......................... تحویل آقا/ خانم .

 ودم.شرکت ................................................ داده و این رسید را دریافت نم

 امضا تحویل گیرنده                                                                                                                           

 

 


