وُبت اَل /وُبت دَو
شركت وفت خسر (ضٍامي خاص)
مىاقصً عمُمي ٌمراي با ارزيابي كيفي (دَ مرحهًاي)
مىاقصً عمُمي تاميه نُازو يذكي َ تعميرات اضاضي 24000شاعت مُنذ ٌاي اصهي برق ضكُي ايران امير كبير بً شماري 054-73-3025
ششوت ٔفت خضس دس ٔظش داسد ِٕالصٗ تاِيٓ ٌٛاصَ يذوي  ٚتؼّيسات اعاعي 24000عاػت ٌِٛذ٘اي اصٍي بشق عىٛي ايشاْ اِيش وبيش سا طبك ششايط ٚ
ِذاسن ِشبٛطٗ اص طشيك بشگضاسي ِٕالصٗ ػِّٛي بٗ صٛست دِ ٚشحٍٗاي بٗ ششوت٘اي ريصالح ٚ ٚاجذ ششايط ٚاگزاس ّٔايذ
ششايط ريً ِيباشٕذ دسخٛاعت ِيگشدد از تاريخ اوتشار آگٌي وُبت دَو (كً ضً رَز پص از اوتشار وُبت اَل خُاٌذ بُد

 .اص ِتماضيأي وٗ داساي
)بً مذت  5رَز در

رَزٌاي اداري از ضاعت  8اني  16ضمه ٌمراي داشته درخُاضت كتبي شركت در مىاقصً َ معرفي وامً ومايىذي شركت با اساي ٖ ِغتٕذات ِشبٛط بٗ
جضء ٘اي  9 ٚ 7 ،6 ،5بٕذ اٌف جٙت دسيافت اعٕاد اسصيابي ،تىّيي  ٚػٛدت آْ دس ٍِٙت تؼييٓ شذٖ دس اعٕاد بٗ اِٛس حمٛلي  ٚپيّاْ ٘ا بٗ ٔشأي تٙشاْ-
خياباْ خاٌذاعالِبٌٛي -خياباْ پٕجُ -پالن  -20طبمٗ اٚي جٕٛبي ِشاجؼٗ  ٚدس صٛست ٌض َٚبا شّاسٖ تٍفٓ 88724254تّاط حاصً ّٔايٕذ.
انف) شرايط مىاقصًگران:
 .1داشتٓ شخصيت حمٛلي ِغتمً.
 .2داشتْ تجٙيضات ،اِىأات ،تخصص الصَ  ٚتٛأايي أجاَ واس ِطابك اعتأذاسد٘اي سايج دس صٕؼت ٔفت .
 .3داشتٓ تٛأايي ِاٌي  ٚفٕي وافي جٙت اجشاي ِٛضٛع پيّاْ .
.4

داشتٓ تٛأايي اسايٗ ضّأتٔاِٗ ششوت دس فشآيٕذ اسجاع واس بٗ ِبٍغ5,918¸541¸386

سياي.

 .5داشتٓ شٕاعٗ ٍِي  ٚوذ التصادي.
 .6اْطباق ِٛضٛع ِٕالصٗ با ِٛضٛع فؼاٌيت ششوت ِٕذسج دس اعاعٕاِٗ .
 .7اسايٗ آگٙي تاعيظ  ٚآگٙي آخشيٓ تغييشات  ٚوپي اعاعٕاِٗ .
 .8اسايٗ ِذاسن  ٚگٛا٘يٕاِٗ٘ايي داي بش احشاص صالحيت الصَ جٙت أجاَ ِٛضٛع ِٕالصٗ (اسايٗ دس ِذاسن اسصيابي ويفي)
ي وپي بشابش اصً گٛا٘يٕاِٗ ِؼتبش تاييذ صالحيت ايّٕي اص ٚصاست تؼا ،ْٚواس  ٚسفاٖ اجتّاػي .
 .9اسا ٖ
ِٕ .10الصٗ گشاْ حايض حذالً اِيتاص اسصيابي ويفيِ ،ي بايذ گٛا٘يٕاِٗ يا تاييذيٗ ِٛعغٗ سدٖ بٕذي (والط) سا دس صِيٕٗ فؼاٌيت ِٛسد ٔظش خٛد دس
پاوت٘اي اعٕاد اسصيابي فٕي اسايٗ ّٔايٕذ.
ب) شرايط َ مشخصات كار َ شركت در مىاقصً:
.1

شرح مختصر خذمات مُرد وظر :تاِيٓ ٌٛاصَ يذوي  ٚتؼّيشات اعاعي 24000عاػت  4دعتگاٖ ديضي ژٔشاتٛس
(ِٛتٛس ديضي ِذي  ٚ MWM / Deutz SBV 16M628ژٔشاتٛس ٌِٛذ بشق ِذي  ٚ Leroy Somer LSA56VL7/6Pتجٙيضات ٚابغتٗ.

.2

محم اجراي عمهيات :عهٚي ايشاْ اِيشوبيس -دس دسياي خضس

.3

مذت اجراي عمهيات٘ :فت ِاٖ

.4

برآَرد اَنيً اجراي كار 20,402,704,300( :سياي  96,600ٚدالس آِشيىا خذِات فٕي)  1,450,000( +دالس آِشيىا تاِيٓ ٌٛاصَ يذوي)

.5

زمان َ محم ارايً پاكت ٌاي پيشىٍاد قيمت  :سٚص چٙاسشٕبٗ ِٛسخ  1398/09/06بٗ ٔشأي تٙشاْ ،خياباْ خاٌذاعالِبٌٛي-خياباْ پٕجُ-پالن-20
طبمٗ اٚي جٕٛبي -اِٛس حمٛلي  ٚپيّاْ٘ا.

.6

زمان َ محم گشايش پاكت

ٌا:اٌف  ٚب سٚص

چٙاسشٕبٗ ِٛسخ  1398/09/13دس اتاق جٍغات ششوت ٔفت خضس ٚالغ دس تٙشاْ-

خياباْ

خاٌذاعالِبٌٛي -خياباْ ياصدُ٘ -پالن ( .19الصَ بٗ روش اعت د س صٛست ٘شگ ٗٔٛتغييش صِاْ دليك جٍغٗ گشايش وتباً بٗ ِٕالصٗ گشاْ اطالع دادٖ
خٛا٘ذ شذ ٚ ).صِاْ ِ ٚىاْ جٍغٗ گشايش پاوتٙاي ليّت دس جٍغٗ ِزوٛس اػالَ خٛا٘ذ شذ .
ج) مذارك مُرد وياز (:ارايً در اضىاد ارزيابي كيفي)
.1

اسايٗ وپي بشابش اصً گٛا٘ئاِٗ ِؼتبش تاييذ صالحيت ائُي اص ٚصاست تؼا ،ْٚواس  ٚسفاٖ اجتّاػي.

.2

اسايٗ ِذاسن  ٚگٛا٘يٕاِٗ٘ايي داي بش احشاص صالحيت الصَ جٙت أجاَ ِٛضٛع ِٕالصٗ ( .اسايٗ دس ِذاسن اسصيابي)

.3

عايش ِٛاسد دس اعٕاد اسصيابي دسج گشديذٖ اعت.

پظ اص بشسعي ِذاسن  ٚاعٕاد اسصيابي تىّيً شذٖ ٚاصٍٗ اص عٛي ِٕالصٗ گشاْ  ٚأجاَ اسصيابي ،اعٕاد ِٕالصٗ بيٓ ششوت ٘اي ٚاجذ ششايط تٛصيغ خٛا٘ذ
شذ .بذيٙي اعت اسايٗ ِذاسن  ٚفشَ ٘اي اعتؼالَ اسصيابي تىّيً شذٖ اص عٛي ِٕالصٗ گشاْ ٘يچ گ ٗٔٛحمي سا جٙت ِتماضياْ بشاي ششوت دس ِٕالصٗ ايجاد
ٔخٛا٘ذ وشد.
رَابط عمُمي شركت وفت خسر

