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 موافقتنامه -4

 برگ پیشنهاد قیمت -5

 پیوستها -6

 شرایط عمومی -7

 شرایط خصوصی -8

 ضمائم  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی 
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط شرکت در مناقصه  -1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی 
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 

 

 

 فهرست مندرجات

 

                              

 

 موضوع مناقصه -1 ماده

 محل اجرای کار -2 ماده

 مناقصه گزار -3 ماده

 تعداد مناقصه گران-4 ماده

  عملیات نجاممدت ا -5 ماده

 تسلیم پیشنهادها-6ماده 

 در فرآیند ارجاع کار شرکت  تضمین  -7 ماده

 های دیگر تضمین -8 ماده

 تاریخ گشایش پیشنهادها -9 ماده

 اعالم عدم تمایل به شرکت در مناقصه -10 ماده

 مناقصه گرانپاسخگوئی به سئواالت  -11 ماده

 تعدیل نرخ ارز -12 ماده

 تعدیل -13 ماده

 تامین اعتبار -14ماده 
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 موضوع مناقصه : - 1ماده 
یبی سی مذاکرات قراردادی پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکانتخاب مشاور خدمات مهندعبارت است از موضوع مناقصه 

 3مگاواتی اندیمشک  500

 محل اجرای کار  -2ماده 
 تهران

 مناقصه گزار – 3ماده 
طبقه  –85ک پال –شهید محمد علی رحیمی خیابان -خیابان نلسون ماندال –نبه آدرس : تهرا  نیرو تراز پی ریزشركت 

 واحد شمالی –اول

 تعداد مناقصه گران-4ماده 
 مناقصه گر می باشد. (3سه ) حداقل تعداد مناقصه گران جهت شركت در این مناقصه

 عملیات انجام مدت – 5ماده 
تاریخ  زاماه شمسی   (6شش )مدت  در اسناد مناقصهاطالعات مندرج عملیات موضوع مناقصه فوق مطابق  انجام مدت

 مبادله قرارداد می باشد .

 تسلیم پیشنهادها-6ماده 
لعمل به رعایت دستورا پیشنهادهاي خود را با در صورت تمایل به شركت در مناقصه باید دعوت شدگان به مناقصه

 12/07/1399 مورخ شنبهروز تا پایان وقت اداري   30/8آن تكمیل نموده و از ساعت  مناقصه گران و بشرح مندرج در

 به آدرس ذیل تحویل و رسید دریافت دارند.

 حراست -واحد شمالی –اولطبقه  –85پالک  –خیابان شهید محمد علی رحیمی–خیابان نلسون ماندال -تهران
 فرآیند ارجاع کار درشرکت  تضمین  – 7ماده 

میلیون  چهارعادل را م فرآیند ارجاع كار درمناقصه گر براي شركت در مناقصه باید بهمراه پیشنهاد، ضمانتنامه شركت 

ه پیشنهاد ارائه به یكی از صورت هاي زیر تهیه و به ترتیب مندرج در اسناد مناقصه ضمیم (ریال 400.000.000 ) ریال

 : ترتیب اثر داده نخواهد شد درفرآیند ارجاع کارنماید. به پیشنهادهاي فاقد تضمین شركت 

یت از سوي بانك یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غیربانكی كه داراي مجوز فعالنامه بانكی و ضمانت –الف 

از تاریخ  ماه 3 مطابق فرم پیوست اسناد مناقصه كه براي به نفع شركت نیرو تراز پی ریز مركزي جمهوري اسالمی ایران هستند

 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 3 تسلیم پیشنهادات مناقصه معتبر بوده و حداقل
، قابل سارگادپانزد بانك  شركت نیرو تراز پی ریزبنام  209.110.10309477.1اصل فیش واریز  وجه نقد به حساب شماره  –ب 

روز قابل استرداد  50افتتاح پاكات و تعیین برنده، ظرف حداقل ، )یادآور می شود سپرده ها پس از پاسارگادواریز در شعب بانك 

 خواهد بود(

ت كه به وسیله به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي مفاد پیشنهاد و اجراي تعهداتی اسفرآیند ارجاع كار  درتضمین شركت 

شنهادها به وسیله ا پایان مدت اعتبار پیت فرآیند ارجاع كارتضمین شركت در  مناقصه گر در مورد امضاي پیمان تعهد شده است.

ردن ضمانتنامه اجراي یا سپ قراردادـتنـاع  مناقصه گر از امضاي صـورت ام دستـگاه مـنـاقصـه گـزار نگـهـداري خواهـد شـد و در

 د داشت.تعهدات به وسیله دستگاه مناقصه گزار  ضبط خواهد شد و مناقصه گر حق هیچگونه ادعایی در این زمینه نخواه

توسط  قراردادقرار می گیرد نیز تا امضاي  ، مناقصه گري كه پیشنهاد وي در مرتبه دومدرفرآیند ارجاع كارتضمین شركت در 

یا ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات  قراردادصورتیكه برنده اول از امضاي  شد. در نزد مناقصه گزار نگهداري خواهدبرنده مناقصه، 
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قرارداد برنده دوم به منظور امضاي  مراتب به نفع مناقصه گزار ضبط وه ب او فرآیند ارجاع كار درخودداري نماید ضمانتنامه شركت 

یا ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات، ضمانتنامه  قراردادصورت استنكاف وي از امضاي  در الغ وارائه ضمانتنامه انجام تعهدات اب و

درفرآیند ارجاع ضمانتنامه شركت ) .منـاقصه تجدید خواهد شد نفع منـاقصه گزار ضبط وه او نیز ب فرآیند ارجاع كار درشركت 

 سایر مناقصه گران آزاد می گردد.( كار

 های دیگر تضمین -8ماده 

 تضمین انجام تعهدات -8-1

عالم برنده شدن ز كاري از تاریخ ارو 7، باید ظرف مدت نامیده میشود قرارداد مشاور ءبرنده مناقصه كه پس از امضا

ارداد به ریال درصد مبلغ قر 10 ن تضمین انجام تعهدات معادلتوسط كارفرما یك فقره ضمانتنامه بانكی بعنوا مشاور

 .دسلیم نمایمطابق فرمی كه ضمیمه اسناد مناقصه است از یكی از بانكهاي ایرانی تحصیل و به كارفرما ت

 تضمین پیش پرداختها  -8-2

ضاء هر گا صه پس از ام ستفاده  قرارداده برنده مناق سناد و با ا ست پی قرارداداز پیش بینی مندرج در ا ش پرداخت نماید بر درخوا

ساس  شمارها صویب نامه  ـــ مورخ 50659ت/123402 ت صد  15 پیش پرداختهایی معادلو هیات وزیران  22/09/94هـ غ مبلدر

 مبالغ در وجه او پرداخت می گردد.همان بانكی معادل  یی در مقابل تسلیم ضمانتنامه هايداد بخش اجرارقرا

 پیشنهادها گشایش تاریخ – 9ماده 
طبقه  ،زنیرو تراز پی ریجهت گشایش پیشنهادها در شركت  13/7/99 مورخ شنبهیكروز  صبح 10مناقصه در ساعت  كمیسیون

 .دگردتشكیل می  اول

 مناقصه در شرکت به تمایل عدم اعالم – 10ماده 

 3 حداكثر تا باید هر علت مایل به شركت در مناقصه نباشده پس از خرید اسناد مناقصه بخریدار اسناد در صورتیكه 

ب فوق در شرایط اجراي مرات . قصور درالم كندـاع مناقصه گزاربه “ مراتب را كتبااد ـروز قبل از تسلیم پیشنه( )سه

 .مناقصات بعدي تاثیر خواهد گذاشت تشخیص صالحیت دعوت شده به

 مناقصه گرانواالت پاسخگوئی به س -11ماده
دستورالعمل شركت  7مناقصه ابهام یا ایرادي مشاهده نمایند میتوانند بر اساس ماده اسناد در صورتیكه مناقصه گران در

 –حمدعلی رحیمی خیابان شهید م – خیابان نلسون ماندال–در مناقصه مراتب را كتباً به مناقصه گزار، به آدرس تهران 

 .مایندن اعالم 22656674واحد شمالی دورنگار  –طبقه اول  – 85پالک 

 )مصداق ندارد(تعدیل نرخ ارز -12ماده   

 )این قرارداد شامل هیچ گونه تعدیلی نخواهد بود( )مصداق ندارد( تعدیل-13ماده

 تامین اعتبار -14ماده 

پوشش شركت  تحت 3مگاواتی اندیمشك  500نیروگاه سیكل تركیبی منابع مالی مورد نیاز پروژه توسط كارفرما از محل پروژه 

 پیش بینی و تعهد شده است. سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري
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 لیست مدارك مناقصهچک 

 (دستورالعمل شركت در مناقصه تكمیل و ارائه شود 3بند ب ماده  3با مراجعه به  تذكر)
 

 مناقصه شماره ......................  

 کلیه اسناد مناقصه مهر و امضا شده

برنامه 

 بندیزمان

موافقتنامه 

 مشارکت

مشخصات 

فنی/ نقشه 

 ها

سوابق 

 اجرایی

کدکاربری/ 

شناسه 

 ملی

شماره 

اقتصاد

 ی

گزارش 

حسابرسی 

 مالیوصورت های 

آخرین گواهینامه 

 صالحیت اخذ شده

)براساس رتبه 

 درخواستی(

گواهینامه 

تایید 

صالحیت 

 ایمنی

فرم 

اظهاری خود

 تکمیل شده

گواهی امضای 

صاحبان 

 امضای مجاز 

کپی کارت ملی و 

شناسنامه 

صاحبان امضای 

 مجاز

 اساسنامه

 آگهی روزنامه رسمی

اسناد 

بازرگان

 ی

اسناد 

 فنی

آگهی / 

امدعوتن

 ه

 الحاقیه ها
ثبت و 

 تأسیس

آخرین 

تغییرا

 ت

آخرین 

 تصمیمات

              

  

    

 تذکر:                 

 درصورتیکه پیشنهاد از سوی یک مشارکت ارائه شده باشد، تسلیم مشارکت نامه الزامی می باشد. .1

 ارائه گزارش حسابرسی در صورت باالتر بودن مبلغ پیشنهادی از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است. .2

 صه و مطابق موارد خواسته شده الزامی است.ارائه سوابق اجرایی درصورت اعالم در آگهی مناق .3
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 فرم خالصه اطالعات پیمانكار
 

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

 . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . .( مناقصاتجهت ثبت اطالعات در پایگاه ملی واطالع رسانی ) كدكاربري

 . . .  . . . . . . . . . . . . شماره اقتصادي : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . .  . . . . . . .پایه و رشته گواهینامه صالحیت : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . .  . . . . . . .ن اعتبار گواهینامه : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ پایا

 . .  . . . . . . .صاحبان امضاي مجاز شركت : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . .  تاریخ انتشار آگهی تعیین صاحبان امضاي مجاز : . . . . . . . . . . . . . .

 .  یخ اتمام اعتبار آگهی تعیین صاحبان امضاي مجاز : . . . . . . . . . . .تار
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 تدرجات منفهرس

 

       

 اسناد مناقصه -1

 مدارک پیشنهاد -2

 ه و مدارک پیشنهادناقصناد ماستحویل  -3

 ه پیشنهاد هاهیتز طر -4

 پیشنهاد هاگشایش  -5

 هاپیشنهاد ر اعتبا -6

 اسناد مناقصه توضیح یا تشریح -7

 ر در اسناد مناقصهنظدجدیت -8

 توضیح پیشنهاد ها -9

 خترداپ پیش -10

 تغییرات در مقادیر كار -11

 راردادق يمضاا -12

 هامتقی -13

 شنهادپیاي ه هزینه -14

 حق قبول یا رد پیشنهادها -15

 ه به زیان دولتمصالح -16

 ريااگذو -17

                                  عوارض و كسورات بیمه تامین اجتماعی و سایر مالیات، -18
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   اقصهمن اداسن -1

 شامل اجزاي زیر است: قصهااد مناسن
 آگهی مناقصه/دعوتنامه شركت در مناقصه و شرایط شركت در مناقصه- 1- 1   

 ل به مناقصه گرانالعمستورد -1-2

 می و خصوصی، شرایط عمومهاتنافقمو -1-3 

 ()در صورت صدور از طرف مناقصه گزار(ها) یهحاقال -1-4

ور وجه كســ دا، ضــمانتنامه اجراي تعهدات، ضــمانتنامه پیش پرداخت، اســتردفرآیند ارجاع  كارضــمانتنامه شــركت در  فرمهاي-1-5

 ، پیشنهاد قیمتخود اظهاري ،الضمان

 بخشنامه ها و دستورالعملها    -1-6

 1337دیماه 22دولتی مصوب  قانون منع مداخله در معامالت -1-6-1

  22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402تصویب نامه هیات وزیران به شماره  -1-6-2

 رشوه با مبارزه و پیشگیري نامه آئین خصوص در 12/12/83 مورخ ھ 30374ت/73377تصویب نامه هیات وزیران به شماره  -1-6-3

 اجرائی ههاي دستگا در

صادرات  -1-6-4 شور و تقویت آنها در امر  ستفاده از توان تولیدي وخدماتی در تأمین نیازهاي ك صالح ماده  وقانون حداكثر ا  104ا

  16/5/91قانون مالیتهاي مستقیم مورخ 

شنامه -1-6-5 شماره بخ ساخت به  سی ارزش در دوره  ستور العمل مهند رنامه سازمان مدیریت و ب 29/7/83مورخ  37932/101د

 ریزي كشور

 ت توانیر شرك 11/4/79مورخ  4969/2147/311/11رعایت دستورالعملهاي ایمنی بر اساس قانون كار و بخشنامه شماره  -1-6-6

 ها می باشد. بخشنامهآخرین قوق تأمین اجتماعی مشمول ح 1-6-7

شتغال  درخصوص خودداري 31/02/93مورخ  24613/75/932به شماره وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصویب نامه  -1-6-8 از ا

 هاي دولتیغیرمجاز اتباع خارجی و ممنوعیت به كارگیري آنان در سازمان

رایی و كمیسیون اقتصاد در خصوص راهكارهاي افزایش ضمانت اج 9/2/1388ک مورخ  39039ت /26510آئین نامه شماره  1-6-9

 تقویت حسابرسی

بقه طریاست جمهوري درخصوص آیین نامه اجرایی نظام ملی  11/2/1386ک مورخ  37179ت/18596تصویب نامه شماره -1-6-10

    بندي و خدمات شناسه كاال و خدمات 

ریزي ونظارت راهبردي رئیس جمهوري درخصوص معاونت برنامه 14/8/91مورخ  65663/100بخشنامه شماره  رعایت1-6-11

رفا در ص) از این دستورالعمل  اياي و دومرحلههاي متناسب پیشنهادي در مناقصات یك مرحلهدستورالعمل تعیین دامنه قیمت

ظارت راهبردي فهرست بهاي واحد پایه مصوب معاونت برنامه ریزي و نمناقصاتی كه كلیه ردیف هاي جداول پیشنهاد قیمت، براساس 

 رئیس جمهور تهیه شده باشد، بنا به تشخیص كمیسیون مناقصه استفاده خواهد شد. (

مه اجرایی درخصوص لزوم قید شناسه ملی )ایران كد( بر اساس آیین نا 3/5/89ن مورخ 45109ت/104720ابالغیه شماره  1-6-12

 قه بندي و خدمات شناسه كاال و خدمات در خریدهاي بزرگ و متوسطنظام ملی طب

 درخصوص استفاده از نیروي كار ایرانی 22/4/93مورخ  43408/50808بخشنامه شماره  1-6-13

 مدارك پیشنهاد -2

 مناقصه گر و شركاي وابسته در این مناقصه و سوابق كاري قیضعیت حقوو و خصاتمش -2-1

 روزنامه رسمی با آخرین تغییرات تصویر اساسنامه و -2-2
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بودجه كشور  وسازمان برنامه از گروه انرژي با تخصص تولید نیرو  2پایه  حداقلمشاور دارا بودن گواهی صالحیت  -2-3

 )سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجرائی كشور( 

 شماره اقتصادي -2-4

مصوب  –اقصات نصاب معامالت متوسط موضوع قانون برگزاري من در صورتیكه قیمت پیشنهادي مازاد بر مبلغ ده برابر -2-5

عه اعضاي جام”یا “سازمان حسابرسی”آخرین گزارش حسابرسی صورتهاي مالی شركت كه به تائید ، باشد 1383سال 

 .رسیده باشد“ حسابداران رسمی

 رهااجراي كا ینزماه مانبر -2-6

 درفرآیند ارجاع كارضمانتنامه شركت  -2-7
 فرم خود اظهاري تكمیل شده -8-2

 مشاور "مضاي صاحبان امضاي مجازگواهی تایید ا"نامه محضري   -9-2

 كپی كارت ملی و شناسنامه صاحبان امضاي مجاز  -10-2

 مدارك پیشنهاد تحویل اسناد مناقصه و -3

 د :داده شومدارک پیشنهاد باید به ترتیب زیر در پاكتهاي جداگانه به شرح زیر قرار  و اقصهاد مناسن 

 فرآیند ارجاع كار درتضمین شركت  وط بهمرب "الف "پاكت(الف 

رایط ش )بشرح تعیین شده در فرآیند ارجاع كارشركت در ن مشخص می شود حاوي تضمی "الف"با حرف كه  پاكتیك  

 می باشد. (مناقصه شركت در

 مربوط به اسناد مناقصه و پیشنهاد فنی "ب " پاكت( ب

( می  2ماده ) و مدارک پیشنهاد ( 1) ماده مناقصهمشخص می گردد حاوي كلیه اسناد  "ب"ه با حرف ري كدیگ پاكت

 .باشد

 و برگ پیشنهاد قیمت دار شده نباید در این پاكت قرارگیرد. : فهرست مقادیر1تذكر

سنامناقصه گرانی كه مدت تكمیل كارهاي پیشنهادي آنها بیشتر از مدت تعیین شده « ج»: پاكت 2تذكر د مناقصه در ا

 مناقصه گر از روند برگزاري منـاقصه حـذف خواهد شد. باشد توسط كمیسیون مناقصه عودت داده و

صورت جداگانه در پاکت 3تذکر ست و با رعایت ترتیب، به  ساس چک لی ست برا شنهاد می بای : مدارك پی

 قرار داده شود. "ب"

 مالید اشنهیپبه  ربوطم "ج" پاكتج (

فصل ت )كه باید طبق فرم پیشنهاد قیم شود حاوي پیشنهاد قیمت خواهد بودی مص خشم "ج"با حرف ه ري كدیگ پاكت

مهر  هبو (  اسناد مناقصه تهیه )پیوست سه، جدول شماره یك ( و مقادیر شكست حق الزحمهپنج برگ پیشنهاد قیمت

 ارائه گردد. وممهور 

 چهار ك ازی روي هر ممهور شده دیگري گذاشته شوند وكت اپ جمعاً در پاكت الف، ب، ج باید مهر شده وسه  ك ازهری

 وضوح نوشته شده باشد.ه ه بصقامن وعوضمنام و نشانی مناقصه گر و  پاكت مذكور

 دهاهاه پیشنتهی طرز  -4

 رسای و رذكوم ولاادي خود را در جداول مقادیر و قیمتها به تفكیك قید شده در جدیشنهاي پیمتهمناقصه گر باید ق-4-1

 ضوع مناقصه به تفكیك براي هر بخش بصورت جداگانه درج نماید.وم ارهايك
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بقیه  صل و)یك نسخه ا نسخه 3 باید در "ج"و  "ب"ي اهتسناد مناقصه خریداري شده سایر محتویات پاكاز اغیر به -4-2

 .ندلیم شوتسو هیه نسخ كپی( ت

ر، مورد تایید قرار گقام باید با امضاي مجاز و مهر مناقصه قلم خوردگی یا تغییر در عبارتها یا ار ،هر گونه پاک شدگی-4-3

 گیرد.

ئه اه زبان انگلیسی ارمیتواند ب  مدارک فنی پیشنهاد و تمام مكاتبه ها و مدارک مربوط به آن باید به زبان فارسی باشد، -4-4

 گردد.

 پیشنهاد ها باید صریح و بدون قید و ابهام و شرایط تهیه و تسلیم گردد. -4-5

 اآنه زذف قسمتی احر یا ییبدون تغدارد ناقصه را كه از مناقصه گزار دریافت میم مدارک و مناقصه گر باید كلیه اسناد -4-6

انده و به مهر نهادها و اسناد و مدارک مناقصه را به امضاء مجاز رسپیش مدارک هپیشنهاد خود نموده و كلی میمهض

 شركت خود ممهور نمایند. 

 د بود.خواه نخواهد داشت و كلیه پرداختها بصورت ریالی ارزي گونه تعهدي در قبال مسائلهیچ مناقصه گزار  -4-7

می توانند نپیش بینی گردیده،  "شرایط شركت در مناقصه" 15هیچ یك از مناقصه گران جز در مواردي كه در ماده  -4-8

 بیش از یك پیشنهاد تسلیم كنند.

  یشنهادهایش پگشا - 5 

صه گران،-5-1 ضور نمایندگان مناق شنهادها را در ح صه گزار، پی صه ي مناق سیون مناق شركت  كمی سه جدر كه براي  ل

 ، باز میكند.، تاریخ و محل درج شده در شرایط مناقصه یا در نامه هاي بعدي دعوت شده اندگشایش پیشنهادها در ساعت

شركت كنندگ-5-2 صه گران و  سامی مناق ست ا سیوپس از تهیه فهر سوي كمی شنهاد از  سه، پاكت هاي پی ن ان در جل

 : مناقصه به ترتیب زیر یكی پس از دیگري باز میگردد

ین دستورالعمل اهرگاه محتواي این پاكت به ترتیب تعیین شده در اسناد مناقصه  باز خواهد شد.« الف»ابتدا پاكت-5-2-1

شده و پاكت هاي  شنهاد مردود تلقی  شد پی صه گر ب«ج » و« ب»كامل نبا شوده به منا ق صورت نا گ از گردانده عیناً به 

 خواهد شد.

 : به شرحی كه در باال بیان شد كامل باشد به شرح زیر عمل می گردد« الف»  هر گاه محتواي پاكت -5-2-2

 صه محتوايباز خواهد شد و پس از ارزیابی شكلی آنها توسط كمیسیون مناق« ب» در مناقصه هاي دو مرحله اي پاكت -

 بازرگانی تسلیم می شود.-آن براي بررسی به كمیته فنی

 كامل و منطبق با اسناد مناقصه نباشد پیشنهاد رد می شود.« ب»در صورتی كه پاكت 

صه هاي یك مرحله اي پاكت هاي  - صه با توجه به ارزیاب« ج»و« ب»در مناق سیون مناق شد و كمی ی مالی در باز خواهد 

 م خواهد گرفت.مورد مناسبترین پیشنهاد تصمی

 اعالم« ج»زمان و مكان تشــكیل جلســه گشــایش پاكت هاي « ب»و« الف» در پایان جلســه گشــایش پاكتهاي -5-2-3

یك لفاف  در« ج»نهادها قابل تمدید اسـت پاكت هاي خواهد شـد. این زمان تنها براي یك بار تا سـقف مدت اعتبار پیشـ

 الک و مهر شده توسط مناقصه گزار صیانت می شود.

پیشنهادهایی را « ج» اعالم خواهد شد و پاكت هاي« ب»ابتدا نتیجه بررسی پاكت هاي « ج»در جلسه افتتاح پاكت هاي 

-مناقصه گرانی كه پیشنهاد فنی« ج» بازرگانی واقع نشده است عیناً مسترد داشته و پاكتهاي-كه مورد قبول كمیته فنی

شوده می  ست گ شده ا شد بازرگانی آنان مورد قبول واقع  سی قیمتها و تجزیه و كنترل مبانی آن الزم با شود. هرگاه برر
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بازرگانی ظرف دو هفته -كمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به كمیته بازرگانی ارجاع كند. در این صورت كمیته فنی

 نتیجه ارزیابی را به كمیسیون مناقصه اعالم می نماید.

یشــنهاد هاي نامه می توانند در جلســه گشــایش پ قصــه گران با ارائه معرفینفر نماینده هر یك از منا حداكثر یك -5-3

صه-فنی شنهادهاي مالی نمایندگان مجاز مناق سه مربوط به افتتاح پی ضور یابند. در جل شركت  بازرگانی و مالی ح گرانی 

 بازرگانی آنها مورد قبول واقع شده باشد.-خواهند كرد كه پیشنهاد فنی

شنهادهایی كه در-5-4 شرایطی مو پی شده اند تحت هیچ  شده و خوانده ن شوده ن شنهادها گ شایش پی سه هاي گ رد جل

 ارزیابی مجدد قرار نخواهد گرفت.

ه انحراف ك هاي جزئی عدم اجراي هر یك از تشریفات رسمی در پیشنهاد، میتواند از بی نظمی كمیسیون مناقصه، -5-5

 نگذارد.  بازرگانی و مالی اثري -نكه در نتیجه ارزیابی فنیبه شرط ای صرفنظر كند، هاي عمده اي را شامل نشود،

 پیشنهادهابار اعت  -6

 اشند.ب( روز معتبر 180و هشتاد ) ید از هر حیث از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها براي مدت یكصدبا ،اهادهپیشن

 شد. از سوي مناقصه گزار رد خواهند پیشنهادهایی كه براي مدت كمتري اعتبار داشته باشند،

 توضیح یا تشریح اسناد مناقصه -7

صورت در كار یا  ه هرب دوانمی ت تی كهضوعارایط و موش مناقصه گران باید به دقت اسناد مناقصه را بررسی كرده و از تمام

تی بت به مفهوم قسمهرگاه مناقصه گران نسود را ملزم به رعایت آنها بداند. و خ یددر هزینه آن مؤثر باشد اطالع حاصل نما

مطلع  "را كتبا ارروزكاري قبل از تسلیم پیشنهاد دستگاه مناقصه گز 3از مشخصات و اسناد مناقصه سوالی داشته باشد باید 

ت هیچ د تحشنهام پییمناقصه گران نمی تواند پس از تسل .ندردا افتیدر "را كتبا آنهالیم پیشنهاد توضیح تسبل از ق نموده و

 د.اشتباه خود نماینعنوانی استناد به جهل یا 

 همناقصد انسا ر دریدنظتجد -8

حات درخواست در پاسخ به توضی ساعت پیش از آخرین روز تعیین شده براي تسلیم پیشنهادها، 72تواند  میمناقصه گزار، 

 جدید نظرمناقصه ت خود، با صدور الحاقیه هایی در اسنادشده از سوي مناقصه گران، یا به هر دلیل دیگر و یا به صالحـدید 

شدنی اسناد مناقصه عمل آورده و یا موعـد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد. الحاقیه ها، اجزاي جدا نبه 

 محسوب می گردند.

 ها توضیح پیشنهاد -9

مورد ر ده توضیح گران درخواست ارائ از مناقصه مناقصه گزار ممكن است به تشخیص خود، هنگام ارزیابی پیشنهادها،

ري در قیمت یا به صورت مكتوب بوده و نباید هیچگونه تغیی درخواست ارایه توضیحات و پاسخ آن، پیشنهادهایشان بنماید.

یشنهاد محسوب جزء جدا نشدنی پ توضیحات یا اطالعات فراهم شده به صورت مكتوب، اصل پیشنهاد خواسته و یا  داده شود.

 می شود.

 رداختپ پیش -10

ابل ق هیات وزیران 22/09/94هـــ مورخ 50659ت/123402 براساس مفاد اسناد پیمان و طبق مصوبه شمارهپیش پرداخت 

 .می باشدپرداخت 
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 تغییرات در مقادیر کار -11

یه قرارداد و براســاس مبلغ اول %25مقادیر كار را تا میزان  مشــاوركارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با ابالغ كتبی به 

ي قرارداد تغییر مقادیر و قیمتها كه ضمیمه اسناد قرارداد خواهد شد افزایش یا كاهش دهد، بدون آنكه ریز قیمتهافهرست 

 یابد.

 دادرارای قامض -12

اء امض است اقصهمن روز پس از اعالم مناقصه گزار قرارداد را طبق نمونه اي كه پیوست اسناد 7باید ظرف مدت  اقصهمنه ندبر

 هدات توسطعت ه انجاممتناانلیم ضمتستا تاریخ امضاي قرارداد و  تاباین ب از فرآیند ارجاع كار درنماید. ضمانتنامه شركت 

جه او موا تاخیر غیر ی اقصهمنه ندبرمناقصه تمدید خواهد شد. امتناع  هدنرب به هنگام نیاز به هزینه نگهداري و مناقصه گزار

به  طبووه مرجو یم بموقع ضمانتنامه انجام تعهدات به دستگاه مناقصه گزار حق می دهد كهلتسدر امضاي قرارداد یا عدم 

ه مناقصه گري ب قرارداد موضوع مناقصه یایطرشخود ضبط نماید و در چنین  فعا به نرفرآیند ارجاع كار تضمین شركت در 

بلغ سپرده نباشد مپیشنهادي او با برنده مناقصه بیش از شرطی كه تفاوت بهاي ه دارد ب ر مرتبه دوم قراراو د داهنشیكه پ

 ابالغ می گردد.

 به شرح باال "او عینا ر فرآیند ارجاع كا درمه شركت نتناضما مایدز نتواند به تعهدات خود عمل ننیمناقصه گر  نایچه اننچ

 ضبط خواهد گردید و مناقصه تجدید خواهد گردید. مناقصه گزاروسط ت

 هاتــقیم -13
ه در اسناد به ترتیب تعیین شده در جدول مقادیر و قیمتها یا طبق نحوه ي مشخص شد یدبا نهاد،پیش تهايقیم   -13-1

 ارایه شوند. مناقصه،

مقابل آن نوشته  هرگاه قیمت قلمی در باید در مقابل آن نوشته شود. قیمت هر یك از اقالم جدول مقادیر و قیمتها، -13-2

 گردیده است.  منظور در سایر اقالم جدول مقادیر و قیمتها، واهد بود كه قیمت آن قلم،فرض بر این خ نشده باشد،

 سري، مالیات،از جمله سود مناقصه گر، هزینه هاي باال شامل قیمتهاي كامل كارهاي مشروحه، نهاد،پیش تهايقیم -13-3

گر این كه در اسناد م است،...  و كاركنانمزایاي قانونی  بیمه تأمین اجتماعی، ،و قراردادي قانونیهاي پرداخت سایر 

ست در اشامل تمام هزینه هایی است كه ممكن  این قیمتها، همچنین، به روشنی مستثنی شده باشند. مناقصه،

هدهایی است كه در مسئولیتها و تع جریان اجراي كارها و براي آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها،

 گیرد. مبناي آنها صورت می بر بیان شده و شركت در مناقصه، صراحت یا به صورت ضمنی،به  مناقصه، اسناد

بنا خواهد م قلم، قیمت كل آن در صورت تناقض بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهاي هر قلم با قیمت كل آن قلم، -13-4

ر فرم قیمت ذكر شده د) در صورت تناقض بین حاصل جمع قیمتهاي كل اقالم با مبلغ پیشنهاد همچنین، بود.

 پیشنهاد قیمت( مبلغ پیشنهاد مبنا خواهد بود.

د، مبالغ ین حروف و عدب فاختالت رقیمت باید به حروف و عدد مشخص گردند درصو مبالغ اعالم شده در پیشنهاد -13-5

 بود. ندهخوا رشده به حروف معتبن تعیی

  ادپیشنهنه های هزی -14
رد. مناقصه ك دهاوخپرداخت ن ه اوست بده امل شتحم ادرا كه مناقصه گر براي تهیه پیشنهه اي ننه هزیگوچهیمناقصه گزار 

 موده است.نساقط  خود ارائه پیشنهاد این حق را از و با امضاء گر تحت هیچ شرایطی حق اعتراض و یا ادعا نداشته و
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 حق قبول یا رد پیشنهادها -15
رده یا فرایند یك از پیشنهادها را قبول یا رد ك هر ،زاري مناقصاتبرگ حق دارد در چارچوب قانون مناقصه گزار، -15-1

هیچ مسئولیت  این بابت، ، رد كند و ازپیش از ابالغ نامه پذیرش ،و تمام پیشنهادها را در هر زمان مناقصه را لغو نماید
 نخواهد داشت. ،و تعهدي را در برابر مناقصه گران

 گزار بی درنگ مناقصه گران را از تصمیم خود مطلع می سازد.مناقصه  در صورت لغو مناقصه، -15-2

 مصالحه به زیان دولت -16
سالمی ایران م هرگاه در شود كه مناقصه گرانی به زیان منافع دولت جمهوري ا صالحه كرده این مناقصه اطمینان حاصل 

شود و اند و صه گزار گزارش  ستگاه مناق ستگاه  مراتب به د شخیص د صورتچنانچه به ت صه گزار این امر  شد  مناق گرفته با
شركت داشته اند  این جریان نام مناقصه گرانی كه در با ذكر مناقصه ابطال خواهد شد ودستگاه مناقصه گزار گزارش امر را

 .ت اقدام قانونی ارسال خواهد نمودبه مراجع ذیصالح جه

 ریاـذـواگ -71
رائه ضمانتنامه او  دادقرارضاء ر امائر بددستور دستگاه مناقصه گزار  پس از برنده شدن در مناقصه و وصول صهقاه منندرب

رد و در صورت دیگر را ندا یحقیقی یا حقوق صاخاز معامله را به شخص و یا اش ناشی، حق انتقال تعهدات اجراي تعهدات
 گردید و هداوگزار ضبط خفع دستگاه مناقصه ن وي بهدر فرآیند ارجاع كار نامه شركت تایت مفاد این ماده، ضمانعر عدم

 اجع ذیصالح بعمل خواهد آمد.ردر لیست سیاه از طریق م اقدامات قانونی به منظور درج نام پیمانكار

 کسورات عوارض و بیمه تامین اجتماعی و سایر مالیات، -81

 

ف
دی

ر
 

 مقدار كسورات از هر صورت وضعیت شرح

 %5علی الحساب  بیمه تامین اجتماعی 1

 %10 كارحسن انجام  2

 

وجه  در و توسط كارفرما كسر از هر صورت وضعیتكسورات بر اساس آخرین بخشنامه هاي مربوطه در زمان عقد قرارداد 

 می شود. یزوار ادارات ذینفع

 .حساب بیمه تامین اجتماعی خواهد بود تبصره : تسویه حساب قطعی با پیمانكار منوط به ارائه مفاصا
صره : پرداخت مالیات بر  ستب شاور باید گواهی ثبت نام در  ست. م امانه مالیات بر ارزش افزوده به عهده كارفرما ا

 ارزش افزوده را ارائه نماید.
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 موافقتنامه -4
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 موافقتنامه
شركت نیرو تراز پی ریز  .................................این موافقتنامه، در تاریخ   سه ملی ، 403018 شماره ثبت بهبین  و  10320532772شنا

صادي ضوي )مدیر عكارفرما نكه از این پس  411386974745 كد اقت سید مهدي ر شود، به نمایندگی آقایان  امل( و اكبر امیده می 

............................ و كد  ناسه ملی........ ، شحاتمی )نائب رئیس هیات مدیره( از یك سو و شركت ......................... به شماره ثبت ................

دگی آقایان ........................ )مدیر عامل( و اقتصادي شماره ..................................... كه از این پس مهندس مشاور نامیده می شود، به نماین

سناد و مدا............................... )رئیس هیات مدیره( از سوي دیگر، طبق مقرر رک این موافقتنامه درج شده است، ات و شرایطی كه در ا

 منعقد می گردد.

 شده است. در این موافقتنامه، كلمات و عبارتها، داراي معانی هستند كه در شرایط عمومی و خصوصی پیمان، به آنها اطالق

 

 موضوع قرارداد -1ماده 
 3دیمشکمگاواتی ان 500سیکل ترکیبی خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی پروژه احداث نیروگاه ارائه عبارت است از موضوع قرارداد 

 اسناد و مدارك -2ماده 
 این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

 حاضر موافقتنامه -2-1

 پیوستها : -2-2

 . شرح موضوع قرارداد 1پیوست شماره  -

 . شرح خدمات 2پیوست شماره  -

 الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن. حق  3پیوست شماره  -

 . برنامه زمانبندي 4پیوست شماره  -

 . شرایط شرایط عمومی 5پیوست شماره  -

 . شرایط خصوصی 6پیوست شماره  -

 سازمان و اسامی عوامل كلیدي انجام كار 7پیوست شماره  -

 ها و اعتبار اسناديكاربرگ ضمانتنامه 8پیوست شماره  -

سناد تكمیلی كه حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، به  -3-2 شدمهندس ا شاور ابالغ  ه یا بین دو طرف م

 شود.قرارداد، مبادله می

 مدارک و گزارش هاي مصوب -4-2

ین اسناد قابل پس از ا با موافقتنامه و شرایط خصوصی است و سایر اسناد و مدارکتبصره : در صورت اختالف بین مدارک، اولویت 

 استناد است.

 . مدت 3ماده 

 باشد.میشمسی شش ماه به مدت  پرداختشیپ پرداخت و از تاریخ ابالغ قرارداد مدت انجام خدمات موضوع قرارداد

 حق الزحمه -4ماده 

به الزحمه مهندس مشــاور را در مقابل خدماتی كه قح( ریال .................................................) ......................................................كارفرما مبلغ 

 ی باشد.ممبلغ حق الزحمه مقطوع  ( پرداخت خواهد كرد.1دهد به شرح مندرج در پیوست شماره )موجب این قرارداد انجام می
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 قرارداد  طرفین. تعهدات 5ماده 

د و اعالم الزحمه انجام دهمهندس مشـــاور متعهد اســـت، خدمات خود را طبق اســـناد و مدارک قرارداد، در ازاي دریافت حق -5-1

 این خدمات است.  انجامكند كه داراي توان و تشكیالت الزم براي می

ــت كارفرما متعهد -5-2 ــوع قرار اس ــناد و مدارک قراردالزحمه مربوطه را طبق داد، حقدر ازاي انجام خدمات موض اد، به مهندس اس

 مشاور پرداخت كند. 

 نشانی  -6ماده 

، فكس:  22656674تلفن:  ، طبقه اول، واحد شــمالی85علی رحیمی، پالک نلســون ماندال، خیابان شــهید محمد، خیابان نشــانی كارفرما: تهران

22656674 

ندس مشــــاور: تهران،  ، فكس: .....................................تلفن:  ...................................................................................................................................نشــــانی مه

.......................................     

ا به طرف دیگر اعالم كند. تا ( روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود ر15انی خود را تغییر دهد، باید پانزده )هرگاه یكی از دو طرف قرارداد نش

 شود و دریافت شده تلقی میگردد.وقتی كه نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است، مكاتبات به نشانی قبلی ارسال می

 های قرارداد شماره نسخه -7ماده 

سـت و همه ا( نسـخه تنظیم شـده و به امضـاي دو طرف قرارداد رسـیده، یك نسـخه از آن به مهندس مشـاور ابالغ شـده 3داد در سـه )این قرار

 هاي آن، اعتبار یكسان دارند.نسخه

ـــانی دهد تا زمانی كه تغییر آدرس كتباً به طرف مقابل اعالم نگردد، " ـــت: چنانچه هریك از طرفین تغییر نش ها .... و بات، اخطاریهكلیه مكاتالزم به ذكر اس

 "گردد.مكتوبات به نشانی مندرج در پیمان ارسال و اعالم می

 ردگان مشاونماینده/نماین                                             نمایندگان کارفرما                   
 خانوادگی نام و نام                                          نام و نام خانوادگی                                        

 سمت                                               سمت                                                      

 ضاءام                                                                                امضاء                      

 انوادگیخنام و نام                                        نام و نام خانوادگی                                          

 سمت                                    سمت                                                                 

 ءامضا                                    امضاء                                                                

 ر شرکتمه                                                                                                           
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 برگ پیشنهاد قیمت -5
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 برگ پیشنهاد قیمت

 

ــی ــاء كنندگان زیر پس از مطالعه، بررس ــناد م امض ــرایط اس ــه و اگاهی كامل در مورد مطالب و مندرجات ش ناقص

، دماتخشرح ، شرایط عمومی و خصوصی، برنامه زمانبندي، شركت در مناقصه، موافقتنامهرایط و دستورالمل )ش

ــه  ( و قوانین وهاالحاقیه  فرمها و ــات متعهد میگردیم كه مناقص ــوابط حاكم بر مناقص ــیض مذاكرات  خدمات مهندس

 با پیشنهاد زیر انجام دهیم  : را 3مگاواتی اندیمشك  500قراردادي پروژه احداث نیروگاه سیكل تركیبی 

 موضوع قرارداد را بدون احتساب مبلغ مالیات بر ارزش افزوده با مبلغ كل ذیل انجام دهیم :  -1

 ....... ریال.........................................................................................................مبلغ كل بعدد  – 1-1

 ل........ ریا........................................................................................................ل بحروف مبلغ ك – 2-1

ضاء  -2 صه ام سناد و مدارک مناق ضم به ا ساس فرم من ضمین حسن اجراي تع قرارداد را بر ا ، طبق هداتو همراه ت

تســلیم  (ابالغ ) به اســتثناي روزهاي تعطیلظرف مدت هفت روز از تاریخ مفاد شــرایط عمومی قرارداد حداكثر 

 .ییمنما

 م.یرسانشمسی به اتمام ب - - -( - - -) - - -، قرارداد را حداكثر در مدت براساس برنامه زمانبندي  -3

 شود.م كه كلیه ضمائم اسناد و مدارک قرارداد جز الینفك این پیشنهاد محسوب مییكنتائید می -4

ریافت كرده د، ملزم به پذیرش هیچ یك از پیشنهادهایی كه در چارچوب قانون برگزاري مناقصات، مناقصه گزار -5

 .لغ، نیستاست از جمله پیشنهاد با كمترین مب

ادره از سوي صذیرش ، این برگ پیشنهاد مناقصه همراه با نامه پادله موافقتنامه رسمی بین دو طرفتا زمان مب -6

 .)در صورت صدور از سوي مناقصه گزار( براي دو طرف تعهدآور است مناقصه گزار

 .ماه از تاریخ برگزاري مناقصه معتبر است 3پیشنهاد ارائه شده به مدت  -7

 

 نام مناقصه گر) پیشنهاد دهنده( :

 

 نام و نام خانوادگی و عنوان امضا کننده)گان(مجاز :

 امضای ) های( مجاز :

                 مهر مناقصه گر       :                                                               

 تاریخ :
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 پیوستها -6
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 فهرست

 

 ح موضوع قراردادشر:  یوست یكپ -1

 شرح خدمات:  یوست دوپ -2

 حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت:  پیوست سه -3

 برنامه زمانی كلیپیوست چهار:  -4

 پیوست پنج : شرایط عمومی -5

 شرایط خصوصی: ششیوست پ -6

 سازمان و اسامی عوامل كلیدي انجام كار: هفت  پیوست -7

 ها و اعتبار اسناديت: كاربرگ ضمانتنامهشپیوست ه -8

 كاربرگ ضمانتنامه پیش پرداخت -8-1

 كاربرگ ضمانتنامه انجام تعهدات-8-2

 كاربرگ ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار  -8-3

 كاربرگ اعتبار اسنادي و ترتیب گشایش اعتبار -8-4
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 پیوست یک
 شرح موضوع قرارداد
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 شرح موضوع قرارداد
 500 نیروگاه سیکل ترکیبیشرح موضوع قرارداد عبارتست از ارائه خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی پروژه احداث 

 (2به شرح تفصیلی مندرج در شرح خدمات )پیوست شماره  3مگاواتی اندیمشک 
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 پیوست دو
 شرح خدمات
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 EPCFبررسی پروپوزال ارائه شده توسط پیمانکار، انجام مذاکرات قراردادی و نهایی سازی مشخصات فنی پیمان  .1

 پروپوزال فنی اولیه پیمانکاربررسی  -1-1

 ، بررسی سیستمهاي كنترلی طرحو پیشنهاد چیدمان بهینه (General Layoutبررسی چیدمان نیروگاه )

 P& ID، مشخصات فنی اولیه، مدارک (… & General SLD & PSLD) تك خطیهاي موجود، نقشه 

سی موجود، اولیه، شرایط طراحی، استانداردهاي مورد نیاز، كفایت سیستمهاي در نظر گرفته شده در طرح مهند

حداث مشابه، امحدوده كاري اولیه، بر اساس تطابق با تجربیات حاصل از آخرین نیروگاههاي اجرا شده و در دست 

پست و ا بسی طرح خط ارتباطی جهت ارتباط برر و استانداردهاي ملی و بین المللی،مطابق با آئین نامه ها 

 یروگاه.ننیروگاهی و ارائه گزارش )بررسی مجدد طرح اتصال به شبكه(، طرح خط انتقال گاز به چیدمان پست 
 

 نیروگاه FEPCانجام مذاکرات قراردادی و نهایی سازی مشخصات فنی پیمان  -2-1

 مدارك ذیل:پیمانکار شامل مستندات و  با پیمان مشخصات فنی سازی نهایی -1-2-1

 بسته فنی مشخصات تهیه BOP Civil سقفی، هايجرثقیل نظیر ساختمانی تأسیسات و ابنیه احداث شامل 

 و وشناییر ارتینگ، ارتباطات، فوق، هايسیستم كنترل و برق هايكابل و تابلو پساب، نشانی،آتش مطبوع، تهویه

 EPCF قرارداد اسناد به انضمام جهت ساختمانی جزئی هايبخش

 حرارت، بازیاب مولد بخار، و گاز بخش ژنراتور و توربین شامل گاهنیرو بلوک فنی مشخصات تهیه DCS، تابلوهاي 

 ضمامان جهت واحد هايترانس ژنراتور، كلیدهاي و داكت باس  ،ACC نوع از اصلی كنخنك سیستم واحد، برقی

 منتخب گزینه EPCF قرارداد اسناد به

 بسته فنی مشخصات تهیه BOP Mechanic و تولید سیستم فشرده، هواي توزیع و تولید هايسیستم شامل 

 خانهتصفیه هايسیستم  و مایع سوخت ظرفیت احتمالی توسعه اضطراري،  برق توزیع و تولید و كمكی بخار توزیع

 كنخنك سیستم و نیروگاه سرویس و خام آب توزیع و انتقال تأمین، هايسیستم و CCP سیستم و صنعتی آب

 EPCF قرارداد اسناد به انضمام جهت كمكی

 بسته فنی مشخصات تهیه BOP Electrical كمكی هايترانس كنترل، و برق كشیكابل و سینی تجهیزات شامل 

 مشتركات بخش UPS & DC سیستم تجهیزات مشتركات، و واحد ضعیف و متوسط فشار تابلوهاي مشتركات،

 EPCF قرارداد اسناد به انضمام جهت

 قرارداد اسناد به انضمام جهت الذكرفوق كاري هايبسته از یك هر در پیمانكار كار شرح تهیه EPCF تدوین و 

 مناقصه اسناد به انضمام جهت طرح مالی تأمین شرایط

 تدوین و شبكه عهتوس اساس بر اتصال طرح سازي شبیه گذرا، پایداري و كوتاه اتصال آنالیز اتصال، طرح مطالعات 

 اتصال طرح گزارش
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Row Document type 

1 SUMMARY OF WORK General 

2 BUILDING STRUCTURE FOUNDATION General 

3 STEAM AND FEED WATER SYSTEM General 

4 POWER GENERATING FACILITY General 

5 ELECTRICAL POWER SYSTEM General 

6 INSTRUMENTATION  AND CONTROL General 

7 COMMON PROCESS AND SERVICES General 

8 COMMON PROCESS AND SERVICES General 

9 GENERAL REQUIREMENT General 

10 LOCAL CONDITION General 

11 SUBMITTALS General 

12 TEMPORARY FACILITIES AND CONTROLS General 

13 PAINTING SPECIFICATION General 

14 RUBBER LINING General 

15 HOIST AND CRANES MECHANICAL 

16 TURBINE HALL CRANE MECHANICAL 

17 GENERAL  MECHANICAL PROVISIONS MECHANICAL 

18 WELDING MECHANICAL 

19 INSULATION MECHANICAL 

20 STEAM TURBINE AND AUXILIARIES MECHANICAL 

21 CENTRIFUGAL PUMPS (  HORIZONTAL) MECHANICAL 

22 CENTRIFUGAL PUMPS ( API) MECHANICAL 

23 CENTRIFUGAL PUMPS VERTICAL MECHANICAL 

24 BOILER FEED PUMPS MECHANICAL 

25 CONDENSATE EXTRACTION PUMPS MECHANICAL 

26 AIR COMPRESSORS MECHANICAL 

27 AIR DRYERS MECHANICAL 

28 SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER MECHANICAL 

29 AIR COOLED HEATE EXCHANGER MECHANICAL 

30 DIRECT CONTACT DEAERATOR AND STORAGE TANK MECHANICAL 

31 STEAM JET AIR EJECTOR MECHANICAL 

32 CONE ROOF STORAGE TANK MECHANICAL 

33 HORIZONTAL TANKS MECHANICAL 

34 PRESSURE VESSELS MECHANICAL 

35 BLOWDOWN TANKS MECHANICAL 

36 AUXILIARY BOILER MECHANICAL 

37 HRSG MECHANICAL 

38 GAS TURBINE EXHAUST DIVERTER DAMPER MECHANICAL 

39 RAW WATER SUPPLY AND PRETREATMENT  SYSTEM MECHANICAL 

40 WATER DEMINERALIZATION PLANT MECHANICAL 

41 CHEMICAL FEED UNIT MECHANICAL 

42 HVAC MECHANICAL 

43 PIPING APPENDIX I MECHANICAL 
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Row Document type 

PIPING APPENDIX II MECHANICAL 

PIPING MECHANICAL 

44 AIR COOLED CONDENSER MECHANICAL 

45 STEAM AND WATER SAMPLING SYSTEM MECHANICAL 

46 EARTHWORK CIVIL 

47 PILING CIVIL 

48 CHAIN LINK FENCES AND GATES CIVIL 

49 ASPHALTIC CONCRETE PAVING CIVIL 

50 MANHOLES AND CATCH BASINS CIVIL 

51 UNDERGROUND PIPING CIVIL 

52 CONCRETE WORK CIVIL 

53 BEDDING GROUT CIVIL 

54 CONCRETE UNIT MASONRY AND BRICK  MASONRY CIVIL 

55 STRUCTURAL STEEL CIVIL 

56 METAL DECKING CIVIL 

57 METAL FABRICATION CIVIL 

58 CARPENTRY CIVIL 

59 BUILDING INSULATION CIVIL 

60 METAL WALL AND ROOF PANELS CIVIL 

61 BUILT‐UP  BITUMINOUS ROOFING CIVIL 

62 JOINT SEALANTS CIVIL 

63 METAL DOORS AND FRAMES CIVIL 

64 METAL WINDOWS CIVIL 

65 HARDWARE CIVIL 

66 GLAZING CIVIL 

67 PLASTER CIVIL 

68 TILE CIVIL 

69 TERRAZZO AND STONE TILE CIVIL 

70 ACOUSTICAL CEILINGS CIVIL 

71 RESILIENT FLOORING CIVIL 

72 PLANT DRAINGAGE CIVIL 

73 PLUMBING CIVIL 

74 General Electrical Provision ELECTRICAL 

75 Basic Materials and Method ELECTRICAL 

76 Lighting and Miscellaneous Electrical  works ELECTRICAL 

77 Cable Way System ELECTRICAL 

78 Wire, Power and control Cable Systems ELECTRICAL 

79 Electrical Motors Low Voltage ELECTRICAL 

80 Electric Motors ‐ Medium Voltage ELECTRICAL 

81 Low Voltage Motor Control Centre ELECTRICAL 

82 Generators ELECTRICAL 

83 Generator Excitation System ELECTRICAL 

84 Bus Duct and Accessories ELECTRICAL 
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85 Large Power Transformer ELECTRICAL 

86 Small Power Transformers‐ONAN ELECTRICAL 

87 Low Voltage Switchgear ELECTRICAL 

88 Metalclad switchgear ‐ Medium Voltage ELECTRICAL 

89 Uninterruptible Power Supply  Systems ELECTRICAL 

90 Standby Diesel Generator ELECTRICAL 

91 Cathodic Protections ELECTRICAL 

92 Grounding Systems ELECTRICAL 

93 Communication Cable System ELECTRICAL 

94 Station Communication System ELECTRICAL 

95 Protective Relay System ELECTRICAL 

96 Synchronizing Equipment ELECTRICAL 

97 Generator Circuit Breaker ELECTRICAL 

98 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM I&C 

99 PROGRAMMABLE CONTROLLERS I&C 

100 CONTROL SYSTEM CABINETS I&C 

101 CONTROL PANELS I&C 

102 COMBINED CYCLE PLANT CONTROL SYSTEM I&C 

103 
GENERAL APPLICATION AND SPECIFICATION FOR INSTRUMENTATION AND CONTROL   

EQUIPMENT 
I&C 

104 INSTRUMENT INSTALLATION I&C 

 EPCF General ده قرارداد سناابه  منضمااجهت  Civil BOP رپیمانكا ركا  حشر 105

 EPCF General قرارداد ده سناابه م نضماا جهت Electrical BOP رپیمانكا ركا  حشر 106

 EPCF General قرارداد ده سناابه م نضماا جهت Mechanical BOP رپیمانكا ركا  حشر 107

 EPCF General قرارداد ده سناابه م نضمااجهت و نیرک بلور پیمانكا ركا  حشر 108

109 Schedule of Technical Information of BOP Civil Item General 

110 Schedule of Technical Information of BOP Mechanical Item General 

111 Schedule of Technical Information of BOP Electrical Item General 

112 Schedule of Technical Information of Power Block Item General 

113 Overal SLD of CCPP ELECTRICAL 

 

 الیم تأمین فرآیند كار به شروع و فاینانس طریق از مالی تامین چهارچوب تعیین خصوص در پیمانكار با مذكرات -3-1

 برنامه زمانبندی اولیهتهیه  -4-1

و عملی بودن زمان  بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه زمانبندي اولیه ارائه شده توسط پیمانكار نیروگاه، ارزیابی واقعی

 يهاي هدف قید شده در برنامه زمانبندي بر اساس تجربیات نیروگاههاي مشابه. نهایی سازي برنامه زمانبند

 Scope of workتهیه  -5-1

خط انتقال ، توسعه پست طرح اتصال به شبكه، نیروگاهی، خط انتقال برقپست  ،كلیات محدوده كاري براي نیروگاه تعیین

 : و ایستگاه گاز بر اساس

 برقی و مكانیكی نیروگاه BOPتجهیزات اصلی، جانبی و مشتركات  -

 تامین لوازم یدكی، ابزار مخصوص -

 مهندسی و خدمات طراحی -
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 انبارداري ونگهداري -

 (Pre Commissioning & Commissioning) و راه اندازيتست  -

 مصالح و ابزارآالت -

 گارانتی -

 كنترل كیفیت در همه بخشهاي اجراي پروژه -

 بسته بندي، حمل و تخلیه در كارگاه -

 مدیریت پروژه -

 آموزش -

 کنترل کیفیت در همه بخشهای اجرای پروژه -

 بسته بندی، حمل و تخلیه در کارگاه -

 تجهیز کارگاه -

 مکاتبات و سیستم گزارش گیری و کنترل پروژهنحوه  -

 نقاط پایانه ای -

 مستثنائات و موارد اختیاری کارفرما -

 محدوده کاری کارفرما -

 ضمائم )نقشه های تک خط کلی، چیدمان کلی اولیه، پیکربندی کلی سیستم کنترل و..( -

یرانه، بردای و تعمیرات)پیشگتهیه لیست مدارک طراحی، لیست مدارک نصب و راه اندازی، لیست مدارک بهره  -

 (As Builtاساسی و ...(، لیست مدارک نقشه های برابر ساخت )

 نیروگاه EPCFتهیه اسناد قراردادی  .2

 بررسی كامل بودن موافقتنامه قرارداد)ها( شامل: -

  (1جداول مقادیر و قیمتها )برگرفته از بند 

 (1فنی )برگرفته از بند  محدوده كار، شرایط طراحی، مقادیر گارانتی و جدول اطالعات 

  (1مشخصات فنی )برگرفته از بند 

 (1)برگرفته از بند  )كلی و تفضیلی( برنامه زمانبندي پروژه 

 WBS, CBS, MDL 

 برنامه و جدول آموزش 

 لیست لوازم یدكی (Spare Parts) 

 لیست ابزار مخصوص 

 فهرست سازندگان مورد تأیید تجهیزات و پیمانكاران دست دوم 

 ضمانت نامه هاي انجام تعهدات، پیش پرداخت، استرداد كسور وجه الضمان و ...( فرم ها( 

 برنامه و جدول زمانی آموزش 

 )بررسی كامل و جامع بودن شرایط عمومی قرارداد)ها 

 قرارداد)ها( یبررسی كامل و جامع بودن شرایط خصوص 
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روگاه، ر خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی نیانتخاب مشاو جهتتهیه اسناد مناقصه تهیه دستورالعمل ارزیابی و امتیازدهی و  .3

 پست نیروگاهی، خط انتقال، توسعه پست طرح اتصال به شبکه و انتقال گاز به نیروگاه

 

 تهیه مالک هاي ارزیابی مشاورین و نحوۀ امتیاز دهی به شركتهاي مشاور 

 تهیه جداول ارزیابی مدارک ارسالی از سوي پیشنهاد دهندگان 

  فرمول رتبه بندي فنی پیشنهاداتارائه 

 همسان سازي قیمت هاي پیشنهاددهندگان( ارائه فرمول ارزیابی پیشنهادات مالی بر اساس رتبه بندي فنی( 

  انتخاب پیشنهاد برترارائه فرمول 

 ارائه لیست كوتاه مشاورین مجاز جهت شركت در مناقصه 

  پشتیبانی  نگري طراحی،، شرح خدمات براي باز، شرائط عمومی و خصوصیشامل فرمت موافقتنامهتهیه اسناد مناقصه انتخاب مشاور

 ، تضامین و چارت سازمانیفنی مهندسی، برنامه ریزي و كنترل پروژه، برنامه زمانبندي
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 پیوست سه
 حق الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت
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 مشاوره مهندسی دوره پیشبردجدول شکست حق الزحمه خدمات  -1

ـــیكل تركیبی  حق الزحمه ـــی مذاكرات قراردادي پروژه احداث نیروگاه س ـــك  500ارائه خدمات مهندس رابر ب 3مگاواتی اندیمش

 می باشد : 1رح جدول شماره .( ریال به ش........................................................ )..........................................

 کست حق الزحمهجدول ش – 1جدول شماره 

 EPCF 3مگاواتی اندیمشک  500نیروگاه سیکل ترکیبی 

 EPCFجدول قیمت خدمات مشاوره مهندسی مذاکرات قراردادی 

 واحد شرح عملیات ردیف
قیمت واحد 

 )ریال(

قیمت کل 

 )ریال(

     بطور کامل EPCFبررسی پیشنهاد فنی و مالی پیمانکار  1

     بطور کامل EPCFانجام مذاکرات قراردادی اولیه با پیمانکار  2

     بطور کامل Tech Specتهیه اسناد فنی قرارداد  3

     بطور کامل )منضم به قرارداد( Basic Designتهیه نقشه های پایه  4

     بطور کامل تهیه جداول گارانتی و نظارت بر تکمیل آن توسط پیمانکار 5

     بطور کامل و انجام مذاکرات قراردادی Scope of Workتعیین محدوده کاری  6

     بطور کامل و انجام مذاکرات قراردادی Price Listتهیه جلد قیمت  7

     بطور کامل اردادیتهیه برنامه زمانبندی کلی و تفضیلی و انجام مذاکرات قر 8

9 
و انجام  WBS,CBS,MDLتهیه درصد وزنی فصول قراردادی 

 مذاکرات قراردادی
     بطور کامل

     بطور کامل و انجام مذاکرات قراردادی EPCFتهیه کلیه ضمائم قراردادی  10

     بطور کامل و انجام مذاکرات قراردادی Vendor Listتهیه لیست سازندگان  11

12 
و  EPCFقرارداد  )شرایط عمومی و خصوصی(تهیه جلد بازرگانی 

 انجام مذاکرات قراردادی

بطور 

 کامل
    

13 

اد گردآوری و تکمیل موافقتنامه قرارداد و کلیه جلدهای قرارد

ش به رو 3مگا واتی اندیمشک  500احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

EPCF و انجام تشریفات انعقاد قرارداد 

بطور 

 کامل
    

14 
مهندسی و نظارت انتقال کلیه اطالعات به شرکت مشاور خدمات 

 کارگاهی پروژه
     بطور کامل
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 EPCF 3مگاواتی اندیمشک  500نیروگاه سیکل ترکیبی 

 EPCFجدول قیمت خدمات مشاوره مهندسی مذاکرات قراردادی 

 واحد شرح عملیات ردیف
قیمت واحد 

 )ریال(

قیمت کل 

 )ریال(

15 

ظر نپروژه و تبادل ( Basic Designنظارت بر تهیه مدارک پایه )

و همکاری با شرکت مشاور خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی 

 پروژه

     بطور کامل

16 

ای تهیه اسناد و جداول ارزیابی کیفی و نحوه همسان سازی قیمت ه

پیشنهاد دهندگان جهت انتخاب مشاور خدمات مهندسی و نظارت 

 پست طرح کارگاهی نیروگاه،  پست نیروگاهی، خط انتقال و توسعه

 اتصال به شبکه و طرح انتقال گاز به پروژه

     بطور کامل

17 

اهی تهیه اسناد مناقصه انتخاب مشاور خدمات مهندسی و نظارت کارگ

ه بنیروگاه،  پست نیروگاهی، خط انتقال و توسعه پست طرح اتصال 

 شبکه و طرح انتقال گاز به پروژه

     بطور کامل

   ریالجمع کل هزینه ها به عدد 

   جمع کل هزینه ها به حروف ریال

     

 این قرارداد به هیچ عنوان شامل تعدیل نمی باشد. ***

ست کلیه تمهیدات الز شاور می بای شاور بطور کامل انجام گردد و م سط م ست تو م ** کلیه ردیف های قراردادی می بای
 جهت انجام آنها را در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید.
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 نحوه پرداخت -2

 الف( پیش پرداخت

ه عنوان پیش بهیئت محترم وزیران   22/09/94هـ مورخ 50659ت/123402مطابق بخشنامه شماره  قرارداد( مبلغ %15درصد ) پانزده

هاي وضعیت اسباً از صورتتنگردد. این مبلغ مپرداخت می و قابل قبول كارفرما، به مشاورپرداخت در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر 

پرداخت نخواهد خت پیشو قوانین بیمه و مالیاتها مشمول پردای از تغییر مقادیر خدمات شود، افزایش مبلغ قرارداد ناشكسر می مشاور

 شد.

در مقابل ضمانتنامه  رداخت پس از امضاء و مبادله قراردادرا به عنوان پیش پ (  مبلغ قرارداد% 15) درصد پانزدهحداكثر  -1تبصره 

 پرداخت نماید. م وزیران )در سه قسط( به مشاورمعتبر بانكی به همان مبلغ مطابق با مصوبه ذكر شده هیئت محتر

 

 ب( حق الزحمه خدمات دوره پیشبرد

ه و مدارک ماهانه، هفتگی و روزانو پیشرفت حق الزحمه خدمات مهندسی در غالب صورت وضعیت ماهانه و ارسال گزارش كاركرد 

 در وجه مشاور قابل پرداخت خواهد بود. جمربوطه و با كسر كسورات قانونی و قراردادي مندرج در بند 

 .شرایط عمومی پرداخت می گردد 18، 16 مطابق مواد صورت وضعیتهاي موقت و قطعی مشاور -1تبصره 

 

 كسورات قانونی و قرارداديج( 

ش پرداخت، درصد( از مبلغ تایید شده هر صورتحساب حق الزحمه خدمات بعنوان كسور پی )پانزده %15( كسر پیش پرداخت : 1-ج

از كسورات  كسر می گردد. پس از مستهلك شدن مبلغ پیش پرداخت، تضمین مربوطه آزاد و مسترد می گردد و پس از آن، این بخش

 اعمال نخواهد شد.

ر پرداخت كسر و )پنج درصد( از مبلغ تایید شده هر صورتحساب به عنوان سپرده حق بیمه از ه %5اجتماعی :  ( حق بیمه تامین2-ج

ساب  صاح شد. در پایان قرارداد یا قبل از آن )در مراحل مختلف(، با ارائه مفا سنزد كارفرما نگهداري خواهد  ازمان تامین اجتماعی، از 

ر و ارائه اعالم ته به مهندس مشاور مسترد خواهد گردید. در صورت درخواست مهندس مشاوسپرده مذكور عیناً و متناسباً طی دو هف

ــورت وجود( به هی ــازمان مذكور پرداخت و الباقی )در ص ــتقیماً به س ــپرده مذكور مس ــازمان تامین اجتماعی، س چ عنوان به بدهی س

 مهندس مشاور مسترد نمی گردد.

 .ن اجتماعی خواهد بودبه ارائه مفاصاحساب بیمه تامیتسویه حساب قطعی با پیمانكار منوط ( 3-ج

 بعنوان سپرده حسن انجام كار كسر خواهد شد. %10( از هر پرداخت 4-ج

 

ف
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ر
 

 شرح
مقدار کسورات از هر صورت 

 وضعیت خدمات

 %5علی الحساب  بیمه تامین اجتماعی 1

 %10 حسن انجام کار 2

 



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 د( موارد تكمیلی

افزوده بعهده كارفرما بوده و مبلغ مربوطه مطابق مقررات در زمان پرداخت بهمراه هر صورت وضعیت به مهندس عوارض و مالیات ارزش 

 مشاور پرداخت خواهد شد.

****************************************************************** 
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 چهارپیوست 
 برنامه زمانبندي
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1EPCF بررسی پیشنهاد فنی پیمانکار

2EPCF مذاکرات قراردادی اولیه با پیمانکار

3
 Basic و نقشه های پایه Tech Spec تهیه اسناد فنی قرارداد

Design

تهیه جداول گارانتی4

5Scope of Work تعیین محدوده کاری

6Price List تهیه جلد قیمت

تهیه برنامه زمانبندی کلی7

تهیه برنامه زمانبندی تفضیلی8

9WBS,CBS,MDL تهیه درصد وزنی فصول قراردادی

ی10 تهیه کلیه ضمائم قرارداد

11Vendor List تهیه لیست سازندگان

12EPCF تهیه جلد بازرگانی )شرایط عمومی و خصوصی( قرارداد

13EPCF مذاکرات قراردادی نهایی با پیمانکار

14
تکمیل موافقتنامه قرارداد و کلیه جلدهای قرارداد احداث نیروگاه 

EPCF سیکل ترکیبی 500 مگا واتی اندیمشک 3 به روش

د15 ابالغ قرارداد پیمانکار و تشریفات انعقاد قراردا

16
انتقال کلیه اطالعات به شرکت مشاور خدمات مهندسی و 

نظارت کارگاهی پروژه

نظارت بر تهیه مدارک پایه )Basic Design( و تبادل نظر17

18

ابی کیفی مشاور خدمات مهندسی و  تهیه اسناد و جداول ارزی

نظارت کارگاهی نیروگاه،  پست نیروگاهی، خط انتقال و توسعه 

پست طرح اتصال به شبکه

ه فرمول  همسان سازی قیمت های پیشنهاد دهندگان19 ارائ

20

تهیه اسناد مناقصه انتخاب مشاور خدمات مهندسی و نظارت 

کارگاهی نیروگاه،  پست نیروگاهی، خط انتقال و توسعه پست طرح 

اتصال به شبکه

40

EPCF 3 نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی اندیمشک

EPCF برنامه زمانبندی خدمات مشاوره مهندسی مذاکرات قراردادی
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 پیوست پنج
 شرایط عمومی
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 مطابق مفاد بخشنامه

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

 4318نشریه شماره 

 29/4/1379مورخ   842/105-54-2460ماره ش

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
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 پیوست شش
 شرایط خصوصی
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 اولی بر مفاد مرتبط در شرایط عمومی می باشد.، این شرایط خصوصی

عامله قابل افزایش یا مبناي مبلغ ممبلغ معامله، برابر نظر كارفرما و با  %25در صورت افزایش یا كاهش حجم كار تا میزان و سقف  -1

 كاهش می باشد.

یلیون ریال به عنوان در صورت عدم انجام هر یك از تعهدات مشاور طی مدت قرارداد و ادامه قرارداد از سوي كارفرما، روزانه دو م -2

 تاخیر دریافت می گردد.وجه التزام 

و نوسانات ن باشد قوه قهریه )فورس ماژور( حوادثی است كه طبیعی و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب و غیر منتسب به طرفی -3

 مشمول آن نمی باشد. 19اقتصادي و تحریم و بیماري هاي واگیردار همچون كووید 

ولت در معامالت دمشاور اقرار به عدم شمولیت ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و كارمندان  -4

 نمود. 1337دولتی و كشوري مصوب دي ماه 

 را دارد : و دریافت خسارت وارده اختیار فسخ قرارداد و ضبط تضامینكارفرما در موارد ذیل  -5

 تاخیر در شروع -5-1

 ن یا تعطیل نمودن موضوع قراردادرها كرد -5-2

 قال قرارداد به صورت كلی و جزئیانت -5-3

 عدم توانایی مالی و فنی -5-4

 در اجراي تعهداتقصور  -5-5

 عدم انجام تعهدات -5-6

 اشخاص ثالث در رابطه با قراردادبروز فساد مالی مشاور در ارتباط با  -5-7

 رارداد بنا به تشخیص كارفرماضعف آشكار در انجام تعهدات موضوع ق -5-8

 د اختالل در اجراي تعهدات نماید.محكومیت قضایی طرف قرارداد به نحوي كه باعث ایجا -5-9

 به طرف قرارداد 27/12/1349مصوب دولت در معامالت دولتی احراز شمول قانون منع مداخله كاركنان  -5-10

امه پیشگیري آیین ن 2ماده "ه" ( بند 1در مواردي كه به تشخیص شركت طرف قرارداد مرتكب یكی از اعمال بندهاي ماده ) -5-11

 شود. 1/9/1383ارزه با رشوه مورخ و مب

 انحالل و ورشكستگی -5-12

ت محترم حقوقی و امور مدیری اجراي مفاد این قرارداد، داوريتفسیر انعقاد، اعتبار، فسخ، نقص و  در صورت بروز اختالف در تعبیر و -6

 ي صندوق بازنشستگی كشوري بعنوان راي الزم االجرا و قاطع دعوي می باشد.قرارداد هاي شركت سرمایه گذار

 قانون حاكم بر این قرارداد، قوانین جمهوري اسالمی ایران است. -7

 طرفین همان است كه در مقدمه قرارداد آمده و كلیه ابالغ ها به این نشانی ها معتبر است.اقامتگاه  -8

رارداد و قبل از قمشاور موظف است سابقه كار و میزان تحصیالت كادر مدیریت و كارشناسی را به ترتیب، بالفاصله پس از امضاي  -9

 شروع كار براي بررسی و تایید به كارفرما تسلیم نماید.

یستی به تغییر در تعداد و تخصص كاركنان براساس جدول متخصصان پیشنهادي براي اجراي كار توسط مشاور با هرگونه -10

 (7 تایید كارفرما رسیده باشد. )پیوست شماره

كارفرما مطرح  كاركنان منتخب مشاور بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر و جوابگویی به كلیه سواالت فنی را كه توسط -11

 داشته باشند و در صورت نیاز در جلسات مربوط به پروژه شركت نمایند.می شود را 

 مشاور در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال كاركنان خود و در رابطه با قرارداد خواهد بود. -12

حق ند كارفرما هرگاه به تشخیص كارفرما یك عده از كاركنان مشاور صالحیت الزم براي انجام كار مربوطه را نداشته باش -13

 جراي آن خواهد بود.خواهد داشت تعویض آنها را بدون اینكه تعهدي براي كارفرما ایجاد كند از مشاور بخواهد و مشاور ملزم به ا
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مواره آخرین مهندس مشاور متعهد است از صحت و به روز بودن كلیه اطالعات مورد استفاده در طرح را بررسی نموده و ه -14

ذاكرات مو  EPCFبصورت  3مگاواتی اندیمشك  500اد پروژه احداث نیروگاه سیكل تركیبی اطالعات را در تهیه اسناد قرارد

 قراردادي استفاده نماید.

واقص مربوطه با نكارفرما متعهد است كلیه مطالعات و اسناد قبلی را در اختیار مهندس مشاور قرارداده و در تهیه تمامی  -15

 وقفه نماید.مهندس مشاور همكاري بی

اث نیروگاه سیكل د می گردد كلیه اسناد قبلی پروژه را بررسی و جهت كاهش زمان براي تهیه اسناد قرارداد احدمشاور متعه -16

 استفاده نماید. EPCFبه روش  3مگاواتی اندیمشك  500تركیبی 

كارگاهی ارت مشاور متعهد می گردد مطابق برنامه زمانبندي اسناد مربوط به مناقصه انتخاب مشاور خدمات مهندسی و نظ -17

 پروژه را تهیه نماید.

 است. فارسیاست و زبان مكاتبه ها و اسناد دیگر،   انگلیسی ، فارسی زبان مدارک فنی كار ، -18

بار ضمانتنامه مدت اعت است. ده درصد )وفق آیین نامه تضمین براي معامالت دولتی( مبلغ ضمانتنامه انجام تعهدات معادل -19

 است. قرارداد یكسال پس از پایان مدت انجام تعهدات

 می باشد. مطابق شرایط عمومی پیمان شرایط آزادسازي ضمانتنامه انجام تعهدات -20

 ( مبلغ هر صورت وضعیت%10ده درصد )، میزان كسور حسن انجام كار براي بخشهاي مختلف كار -21

 شروع كار و مدت پیمان -تاریخ تنفیذ -22

ضاء و مبادله   -22-1 شدن قرارداد، پس از ام ضتاریخ نافذ  سلیم  پرداخت پیش پرداخت  مانتنامه انجام تعهدات، و بعد ازقرارداد و ت

 است.

شده ظرف حداكثر  شرایط تعیین  صول  صورت عدم ح ضاء و مبادله قرارداد  30در  ضمانتنامه انروز پس از ام سلیم  جام تعهدات و و ت

ورد تاریخ نافذ شدن توافق كنند. هرگاه مشاور در م دو طرف می توانند در مورد تاریخ نافذ شدن قرارداد،عدم پرداخت پیش پرداخت، 

 ه یافته تلقی می شود.قرارداد خاتمقرارداد با كارفرما توافق نكند، تضمینهاي تسلیم شده از سوي مشاور به وي بازگردانده می شود و 
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 پیوست هفت
 سازمان و اسامی عوامل كلیدي انجام كار
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مدیر پروژه

کارشناس 
برق

کارشناس 
ساختمان

کارشناس 
تجهیزات 
الکتریکال

کارشناس ابزار 
دقیق و کنترل

کارشناس 
تجهیزات 
مکانیکال

کارشناس 
حقوقی و 
قراردادی

کارشناس 
هماهنگ کننده

کارشناس کنترل پروژه
مسئول مستندات

کارشناس امور مالی و فاینانس

 3مگاواتی اندیمشک  500ترکیبی چارت پیشنهادی خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی پروژه احداث نیروگاه سیکل 
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 سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار

 

 مسئولیت ردیف
حداقل سابقه کار 

 مرتبط )سال(

نفر ماه مورد نیاز 

 در طول پروژه
 نام و نام خانوادگی
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 پیوست هشت
 ها و اعتبار اسناديكاربرگ ضمانتنامه
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 كاربرگ ضمانتنامه ها و اعتبار اسنادي. -
 

  ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار فرم .1

  تعــــهدات انجام ضــــــــمانتنامه مفر .2

 پــرداخـت پـیش ضمـــــــانـتنامه فرم .3

 كار انـجام حـــسن  ضمـــــــانتنامه فرم .4

 فرم تائید مطالبات به جاي ضمانتنامه  .5

 فرم خوداظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفیت آماده بكار .6

 فرم مخصوص تحویل پاكات اسناد مناقصه .7

 

 

 

 

 

 

  



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 فرآیند ارجاع كار  ضمانتنامه شركت در
 )كاربرگ شماره یك (

 

                                                                               نشانی :  به  / حقوقی                                        یبا شناسه حقیق(                              نظر باینکه  )

شرکت                         (****)ارجاع کار / مناقصه / مزایده  مایل است در کدپستی                                                      

 نماید .

  ارز /ریال                               مبلغ  بر برا           (      ***در مقابل )                     (   *)از                                (**)

نامبرده مورد  (            اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده ) به                               (       تضمین و تعهد می نماید چنانچه )

مربوط یا تسلیم ضمانتنامه  انجام  پیمان مشارالیه از امضای  معامالت درج شده و /مناقصات در موضوع ارجاع کار  قبول واقع شده و

(                                 ***هر مبلغی را که        ) ارز /ریال      ، تا میزان  استنکاف نموده استتعهدات  قرارداد درمدت مقرر 

احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه ن اینکه (                 بدو***مطالبه نماید، به محض دریافت  اولین تقاضای کتبی واصله از سوی )

 ( دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد )

 بپردازد.

)سه ماه از آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد                             روز ( ماه است و تا آخر ساعت اداری  3) سهمدت اعتبار این ضمانتنامه 

( 3برای حداکثر سه )    ( ***معتبر می باشد. این مدت بنابه درخواســت کتبی )  (

(                         )   (              نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه  را تمدید کند و یا ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و در صورتیکه )

متعهد اســـــــت                ((             را موافق با تمدید ننماید دراینصورت) موجبات این تمدیدرا فراهم نســـــــازد و )

                        ( ***د ) بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجــدد باشـــد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه  را در وجه یا حواله کر

 پرداخت کند .

خود به خود باطل و  ،ضمانتنامه در سررسید طالبه نشود،(                        م***چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی )

 از درجه اعتبار ساقط است اعم از اینکه مسترد گرددیا مسترد نگردد.

تشار ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار وآگهی درروزنامه کثیر االندر صورتیکه مدت 

 .برنامه ریزی کشور برسد صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و . درمیسر خواهد بود

          

          نام متقاضی (   *)

  ضامن (  **)

    عنوان دستگاه اجرائی یا کارفرما  (***)

 (موضوع مناقصه مورد نظر****)
 

 

 

 
 

 

  



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 ضمانتنامه انجام تعهدات
 (2)كاربرگ شماره 

 

 : نشانی بهباشناسه حقیقی / حقوقی                                                                    (*) اینکه به نظر
اطالع داده است قصد انعقاد                  (***) به کدپستی                                                                                       

ارد د                             (**)مناقصات / معامالت درج شده را با     در ارجاع کار که موضوع            (****قرارداد)

ل/ رای مبلغ ................................................ریاب                                          (**)در مقابل                                        (*)از  

                      (**)ماید درصورتی که تعهد می ن ن ویارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده بعهده می گیرد تضم

 از                                       ( *)ه کاطالع دهد                                       (***) قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به  و "کتبا

یال ر                                   میزان                                ، تاقرارداد یادشده تخلف ورزیده است اجرای هریک از تعهدات ناشی از

                                     (**)ی واصله از سوی مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتب                                    (**)ارز هرمبلغی راکه  /

. اشته باشددقضایی  ارفرما بودن آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه با اقدامی از مجاری قانونی وباالترین مقام کبا تائید 

 بپردازد.                    (**)باذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد 

واصله  تبیکاست و بنا به درخواست                               مدت اعتبار این ضمانتنامه  تا آخر وقت اداری روز 

ورتی صو در  می باشد ، قابل تمدید برای مدتی که درخواست شودوقت اداری روز تعیین شده قبل از پایان          (**)

وجب م                                       (*و یا ) کند نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه  را تمدید                             (***) که 

تعهد است م                      (***) را حاضر به تمدید نماید                             (***) این تمدید را فراهم نسازد و نتواند 

 رداخت کند.پ                  (**بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده  فوق را در وجه یا حواله کرد )

 انت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برسد .درصورت ضبط ضم

  

       

 نام متقاضی ( *)

 نام کارفرما / ذینفع(**)

  ) نام ضامن ( (***) 

 (موضوع قرارداد مورد نظر****)

  



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 پرداختپیش نتنامهماض
 3کاربرگ شماره 

 

    به نشانی :       با شناسه حقیقی / حقوقی                                       (*نظر باینکه )

که           (****اطالع داده است قرارداد )                 (**به )کدپستی               

قراراست مبلغ                               است ومنعقد نموده                          (***را با )مناقصات / معامالت درج شده  جاع کار آن درموضوع ار

متعهد است در صورتی                (**، این )شودپرداخت    (  پرداخت به ) عنوان پیش به ارز  /ریال

(                     داده شده به )  اطالع دهد که خواستار باز پرداخت مبلغ پیش پرداخت             (**کتباً به )                   (***که )

               (***) مستهلک نشده را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از  است، هر مبلغی تا میزان پیش پرداخت

وجه یا  ری قانونی و قضائی داشته باشـد بی درنگ دربدون اینکه احتیاجـــــی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجا

است و بنا به در   . اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز بپردازد         (***حواله کرد )

 واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که در خواست           (***خواست کتبی )

(                ) ند و یا (              نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید ک**شد و در صورتی که )شود قابل تمدید می با

 را                            (**موجب این تمدید را فراهم نسازد و )

ده فوق را در شمجدد باشد مبلغ درج (                 متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه **حاضر به تمدید نماید ، )

 پرداخت کند .           (***وجه یا حواله کرد  )

است طبق  (               که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی ) 

در         (***(           به )**تعالم  )که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه اس    (***نظر کتبی )

 (***و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی ) می شودتقلیل داده  ،پیش پرداخت واریز شده واصل گردد مورد مبلغ

 اهد شد. خو تقلیل داده  ،(               اعالم نموده است ضمانتنامه معادل مبلغی که )   

تقلیل  و مبلغ آن به صفردر صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد 

گردد یا  اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد این ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است. ،داده شود

 نگردد.

 اطالع سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برسد .در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به 

 (  ) نام متقاضی 

(  )  نام ضامن 

 ( عنوان دستگاه اجرائی یا کارفرما***)  

 موضوع قرارداد مورد نظر(****)

 

 

 



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 كسور حسن انجام كار استردادضمانتنامه 
 )كار برگ شماره چهار(

 

                                                                                  به نشانی   با شناسه حقیقی/حقوقی                  (*)نظر به اینکه

ریال/ ارز   است مبلغ اطالع داده است که مقرر                         (**)کدپستی                                        به 

اع کار آن ه موضوع ارجک                                  (****)به عنوان استرداد کسور حسن انجام قرارداد        (***) رف از ط

،                          (*) به پرداخت شود از این رو پس از پرداخت وجه مزبور                        (*)مناقصات/معامالت درج شده به در 

طالع دهد ا         (**)کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانتنامه به           (***) متعهد است در صورتی          (**)

ارز /یالر                                      از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا مبلغ                              (*)که 

دون ب                        (***) مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی         (***) هر مبلغی را که 

                      (***) آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد 

واصله        (***) است و بنا به درخواست کتبی  دازد مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روزبپر

                       (**)تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید است و در صورتی که 

تمدید آن را فراهم  موجب                        (*)نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را قبل از انقضای آن تمدید کند و یا 

آنکه احتیاجی به مطالبه  متعهد است بدون    (**)به تمدید نماید               را حاضر                        (**)نسازد و نتواند

 پرداخت کند.       (***) لغ درج شده در باال را در وجه یا  حواله کرد مجدد باشد مب

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

       

 نام متقاضی ( *)

 ضامن (**)

 عنوان دستگاه اجرائی یا کارفرما (***) 

 (موضوع قرارداد مورد نظر****)

 

  



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 مطالبات به جاي ضمانتنامهتایید 
 )کاربرگ شماره پنج(

 

                              به نشانی                    با شناسه حقیقی/حقوقی                                (*)نظر به اینکه 

جاع کار ه موضوع ارک                   (***)کد پستی                      می پذیرد که مبلغ تایید شده زیر به عنوان ضمانتنامه

کسر                     (**) از مطالبات تایید شده و پرداخت نشده وی از                      (**)مناقصات/معامالت درج شده نزد  آن در

 و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین نامه تضمین معامالت و شرایط قراردادی است.

 نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء/امضاهای اسناد تعهد آور          (*)

 

(**)         

                       

 شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات:   موضوع قرارداد مرتبط با معامالت:

 شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات:

           (*)پرداخت های قبلی به  ط با موضوع مطالبات:کل مبلغ کارکرد با حق الزحمه مرتب

 مانده قابل پرداخت قبل از کسور: 

 به حروف:…مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و

 به عدد:…مانده پرداخت پس از کسور پیش پرداخت و علی الحساب و

 امضاء و تایید مقام مجاز کارفرما:

 امضاء و تایید ذیحساب:

 این کار برگ در دو نسخه تهیه شده یک نسخه در ذیحسابی و یک نسخه در مجری طرح ضمیمه اسناد مربوط گردد.

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد

 

 نام متقاضی ( *)

 نام کارفرما / ذینفع(**)

 موضوع قرارداد مورد نظر (***) 

 

 

 

 



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 خوداظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکارفرم 
 

شارکت ..... برای م............گردد، در تاریخ .............نامه ارجاع در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، امضاکننده زیر متعهد میآیین 18مطابق ماده 
باشد و با آگاهی رنده شده است، به شرح زیر میب..................................................... کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً در مناقصه پروژه 

صه و عقد قرارداد ناقاز ظرفیتهای اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار الزم شرکت در م
 باشم.پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می

 ردیف
 نام

 پروژه 
رشته 

 کار

نام دستگاه 
اجرایی طرف 

 قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 
 قرارداد

ظرفیت پایه در 
 رشته

 مانده ظرفیت

        

        

        

        

        

سازمان مدیریت و  سؤولیت تأخبرنامهچنانچه  شاور یر در اجرای پروژه بعهده ریزی ظرفیت آماده به کار مذکور را تاًیید ننماید، م وده و مطابق ب م
 گردد. با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می

 امضای مجاز و تعهدآور: تاریخ:
 

 مشاورسط پس از تکمیل شدن آن توتحویل گردد و  مشاوریشنهاد قیمت، به این برگ جزء الینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پ 
 قرار گیرد "الف"پیشنهاددهنده، در پاکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت نریو تراز پی ریز

 خدمات مهندسی مذاکرات قراردادی
 3مگاواتی اندیمشک  500پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 

 
 

 بسمه تعالی
 تاریخ : ..................                                                                                                  

 شماره : ................                                                                                        

  

 فرم مخصوص تحویل پاکات اسناد مناقصه شماره...........................  
 

 دبیرخانه محترم حراست و امور محرمانه – ریز به : شرکت نیرو تراز پی

 ...........................از : شرکت /موسسه

 
 باسالم واحترام

 ........................................................................بدینوسیله به پیوست ................ پاکات اسناد مناقصه شماره ................ مربوط به ..................... ....     

 گردد. توسط آقای /خانم ....................................... ارسال می 

 خواهشمنداست دستورفرمائید اقدام الزم دراین خصوص معمول گردد.     

 

 امضاء ومهر                                                                                                                                                          

 نماینده ومقام مجاز شركت /موسسه                                                                                                                      

 
 

 

 
 امور محترم حقوقی و قرارداد ها

 
ین اداره ثبت وجهت اقدامات بعدی ................. ساعت............... درابدینوسیله اعالم می دارد مدارك فوق طی شماره .................... مورخ   

 حضورتان ارسال می گردد.

 
 حراست شركت نیرو تراز پی ریز                                                                                                                                    

 

 

 

 


