مناقصه عمومي
شركت توسعه و معدني صبانور

خريد و نصب و راه اندازي موتور ژنراتور  ٨مگاوات
و سنكرون كردن آن با شبكه  ٢٠كيلوولت

شركت توسعه معدني صبانور با استناد به دستورالعمل ذيل جهت خريد و راه اندازي  ٨مگاوات
موتور ژنراتور ) (CHPبراي كارخانه هاي گندله سازي و كنسانتره واقع در همدان كيلومتر ٤٠
جاده سنندج كيلومتر  ٧جاده اسدآباد مجتمع صنعتي و معدني صبانور از شركتهاي واجد شرايط
دعوت به همكاري مي نمايد.
ماده :١نوع مناقصه
عمومي
ماده  :٢نام دستگاه مناقصه گذار
شركت توسعه معدني صبانور
ماده  ٣نشاني دستگاه مناقصه گذار
نشاني دفتر مركزي:
تهران سعادت آباد ،خيابان سعادت آباد ،خيابان شهيد حق طلب غربي ) ٢٦غربي( ،پلاك ٤٩
تلﻔﻦ-٢٧٦٤٥٠٠٠ :
نشاني محل اجراي مورد مناقصه
همدان كيلومتر  ٤٠جاده سنندج كيلومتر  ٧جاده اسدآباد مجتمع صنعتي و معدني صبانور
ماده  :٤موضوع مناقصه:
خريد نصب و راه اندازي  ٤دستگاه موتور ژنراتور  ٢مگاوات و متعلقات مربوطه به همراه نقشه
ساخت سوله و فنداسيون هاي مورد نياز موتور ژنراتورها و ساخت و طراحي و نصب تابلوهاي مورد
نياز و خريد و نصب ترانسﻔورماتور هاي افزاينده جهت سنكرون شدن با شبكه  ٢٠كيلوولت موجود
و راه اندازي كامل مجموعه

ماده  :٥اسناد مناقصه:
اسناد مناقصه به شرح زير مي باشد:
 .١كليه شرايط)9فايل( مناقصه ممهور به مهر شركت كننده در مناقصه باشد
 .٢اساسنامه ،روزنامه رسمي ،آگهي آخريﻦ تغييرات  ،گواهي ثبت نام ارزش افزوده،مجوز يا
پروانه فعاليت شركت كننده در مناقصه
 .٣داشتﻦ حداقل گريد  ٥رشته برق از سازمان برنامه و بودجه كشوري
 .٤رزومه و سوابق كاري شركت كننده در مناقصه
ماده  ٦مبلغ  ،نوع و چگونگي ارائه تضميﻦ:
تضميﻦ شركت در مناقصه مبلغ بيست وپنج ميليارد ريال مي باشد.
 ١-٦نوع و چگونگي تضميﻦ شركت در مناقصه:
الف( ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر يا چك بانكي يا قبض واريز به حساب
بانك صادرات ٢١٣٣٤٦٢٨٩٠٠٤بنام شركت توسعه صنعتي معدني صبانور
ب( پس از اعلام برنده سپرده منتخبيﻦ اول تا سوم نزد شركت باقي مي ماند و سپرده مابقي
شركت كنندگان عودت مي گردد .بديهي است پس از انعقاد قرارداد سپرده منتخبيﻦ شركت
كنندگان عودت مي گردد.
 ٢-٦ضمانت انجام تعهدات
شركت توسعه معدني صبانور به عنوان حسﻦ انجام تعهدات مبلغ پنج ميليارد تومان در قالب سﻔته
از برنده مناقصه اخذ خواهد نمود و در پايان قرارداد با درخواست كتبي ايشان و تاييد ناظر قرارداد
عودت مي گردد.
ماده  ٧محل دريافت  ،زمان و مهلت تحويل اسناد  ،محل بازگشايي پاكت ها

 ١-٧محل دريافت اسناد مناقصه  :شركت كنندگان در مناقصه جهت دريافت اسناد مناقصه مي
توانند به سايت شركت توسعه معدني صبانور به نشاني  www.sabanour.comمراجعه نمايند.

 ٢-٧زمان بازديد از پروژه و محل نصب به صورت ميداني
شركت كنندگان موظﻔند ساعت  ١٠صبح سه روزكاري )به غير از پنج شنبه و جمعه( پس از
تاريخ انتشار آگهي مناقصه با معرفي نامه كتبي از محل پروژه بازديد نمايند  .بازديد از محل و
شرح كار جز لا ينﻔك شركت در مناقصه مي باشد.
 ٣-٧زمان و مهلت تحويل پيشنهاد ها :كليه شركت كنندگان در مناقصه حداكثر تا
تاريخ  ١٤٠٠/٠٨ /٢٣اسناد مناقصه را كه حاوي كليه مدارك لازم مطابق با شرايط ايﻦ مناقصه )به
صورت در بسته و مهر و موم شده( مي باشد به طبقه سوم واحد بازرگاني تحويل و رسيد دريافت
نمايند.
 ٤-٧زمان بازگشايي پاكت ها با نظر شركت توسعه معدني صبانور متعاقبا اعلام مي گردد.
 ٥-٧محل باز گشايي پاكت ها دفتر مركزي شركت توسعه معدني صبانور مي باشد.
ماده  ٨طبقه بندي كلي پاكتهاي پيشنهادي و محتويات آن
پيشنهاد هاي شركت كننده در مناقصه بايد در دو پاكت جداگانه دربسته و ممهور به مهر شركت
كه:
پاكت )الف( حاوي كليه اسناد مناقصه ذكر شده در ماده  ٥به جز قيمت پيشنهادي جهت شركت
در مناقصه كه همگي مي بايست ممهور به مهر و امضا شركت كننده در مناقصه باشد و همچنيﻦ
لوح فشرده كه حاوي اسكﻦ كليه موارد ذكر شده)ممهور به مهر و امضا( كه مي بايست با كيﻔيت و
خوانا باشد.

پاكت )ب( حاوي برگه پيشنهاد قيمت ممهور به مهر و امضا شركت كنندگان در مناقصه مي باشد.
درصورت هرگونه نقص در پاكت )الف( پاكت )ب( بدون باز شدن عينا عودت مي گردد.
ماده  ٩مراحل تجديد و لغو:
 .١امتناع برندگان اول و دوم و سوم از انجام مناقصه
 .٢پايان مدت اعتبار پيشنهاد ها )بند (١٠-٣
 .٣بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتﻔي گردد
 .٤نياز به خدمات موضوع حاضر منتﻔي شده باشد
 .٥تغييرات زيادي از اسناد لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت گردد.
 .٦پيشامدهاي نامتعارف مثل جنگ  ،زلزله و ...
 .٧تشخيص كميسيون معاملات دستگاه مناقصه گر مبني بر تباني بيﻦ شركت كنندگان
ماده  ١٠شرايط عمومي مناقصه
 ١-١٠موارد رد پيشنهاد ها و اعاده تضميﻦ
الف( پيشنهاد هاي مخدوش  ،مبهم يا مشروط ارائه شده باشد.
ب( پيشنهادهايي كه مغاير با مشخصات و ساير شرايط اسناد باشد.
ج(پيشنهادهايي كه فاقد مدارك لازم و عدم تخصص كافي شركت كننده باشد.
د( پيشنهاد هايي كه به تشخيص كميسيون معاملات ناقص باشد.
ه( پيشنهادهايي كه به صورت مﻔتوح واصل گردند
 ٢-١١موارد ضبط تضميﻦ شركت در مناقصه:
الف( تضميﻦ شركت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گراني كه در حيﻦ برگزاري مناقصه  ،از ادامه
مناقصه صرفنظر نمايند.

ب( تضميﻦ شركت در مناقصه منتخب اول مناقصه در صورت ارجاع كار به وي و امتناع برنده ياد
شده از انجام موضوع مناقصه ظرف مهلت مقرر.
ج( تضميﻦ شركت در مناقصه منتخب دوم و سوم مناقصه در صورت ارجاع كار به وي و امتناع از
انجام موضوع مناقصه.
 ٣-١٠Jحداقل مدت زمان اعتبار قيمتهاي پيشنهادي مناقصه گران بايد به مدت دو ماه باشد.
 ٤-١٠داشتﻦ كد اقتصادي و گريد  ٥برق از سازمان برنامه و بودجه كشور الزامي است.
 ٥-١٠شركت توسعه معدني صبانور اختيار دارد تا سقف  ٢٥درصد موضوع مناقصه را افزايش يا
كاهش دهد
ماده  ١١شرح كار مناقصه:
 ١-١١شرايط جوي
 .١حداقل دماي محيط منﻔي  ٣٠و حداكثر مثبت  ٤٥مي باشد
 .٢ارتﻔاع از سطح دريا  ١٨٥٠متر
 .٣حداكثر سرعت باد  ١٥٠كيلومتر در ساعت
 .٤ضريب زلزله  :مطابق با آييﻦ نامه سازمان برنامه و بودجه
 .٥جهت وزش باد غالب جنوب به شمال مي باشد.
 ٢-١١شرح كلي كار تاسيسات اصلي
 .١سالﻦ مولد هاي برق و كليه تجهيزات جانبي مجهز به جرثقيل سقﻔي نوع ريلي با ظرفيت
متناسب حداقل  ٥تﻦ
 .٢محل نصب خنك كننده هاي موتور ژنراتور ها
 .٣محل نصب ترانسﻔورماتورها به صورت مسقف
 .٤محل نصل تابلوهاي برق اختصاصي موتور ژنراتورها
 .٥محل نصب تابلو هاي كنترل و سنكرونيزاسيون مولدهاي برق

 .٦محل نصب تابلوهاي برق  ٢٠كيلوولت جهت اتصال خروجي مولد ها به ترانسﻔورماتورهاي
افزاينده و شبكه برق سراسري
 .٧محل نصب ساير تابلو هاي فرعي به فضاهاي پشتيباني و محل اتاق اپراتور
 .٨تسطيح زميﻦ در مجاورت پست موبايل شركت به ابعاد تقريبي  ٣٠*٤٥متر
 .٩ساخت سوله و فنداسيون هاي مورد نياز مطابق با مشخصات موتور ژنراتور هاي پيوست ٣
قرارداد و ساخت فنداسيون و كانال كابل جهت تابلوهاي پيوست  ٢و پيوست ٤
 .١٠انتقال خط لوله گاز از پست گاز موجود در فاصله تقريبي  ٤٠٠متر به محل احداث موتور
ژنراتورها و لوله كشي گاز موبوط به هر موتور ژنراتور
 .١١انجام كليه خدمات تاسيساتي برق و مكانيك جهت راه اندازي و بهره برداري از موتور
ژنراتورهاي نصب شده.
.١٢تاميﻦ كابل قدرت  ٢٠كيلوولت و  ٤٠٠ولت به متراژ تقريبي  ٢٠٠٠متر
.١٣ضمانت تهيه پارت سه ساله تاميﻦ قطعات مصرفي ديزل ژنراتور )كليه فيلترهاي هوا ،فيلتر
روغﻦ ،فيلتر سوخت ،تسمه ،بيرينگ ،AVR،برد كنترل و  (...به عهده پيمانكار مي باشد.
 .١٤تاميﻦ خنك كننده ها و مخزن هاي مورد نياز منبع اگزوز و ساير متعلقات مورد نياز در
موارد خريد و نصب موتور ژنراتور لحاظ گردد.
 .١٥درصورت وجود سوالات فني با شماره تلﻔﻦ )٠٩١٨٨١١٠٦٤٢سراوكي( تماس بگيريد
 .١٦لازم به توضيح است در نقشه جانمايي براي طرح توسعه  ١٢مگاوات در نظر گرفته شده كه
در حال حاضر  ٨مگاوات تجهيزات خريداري و نصب مي گردد.

ماده  ١٢پيوست ها
برآورد کلی
رديف

عنوان

توضيح

١

ارائه نقشه کامل اتوکد
عمرانی احداث سوله و
فنداسيون های مورد نياز و

مطابق با استانداردهای سازنده
موتور ژنراتور و پيوست ١

٢

٣

نقشه کامل اتوکد تاسيسات
جانبی مورد نياز
خريد و نصب
ترانسفورماتورروغنی ٢٫٥
مگاوات  ٤دستگاه با کليه
متعلقات و تستهای ﻻزم جهت
راه اندازی
خريد و نصب موتورژنراتور
گازسوز )(CHPدو مگاوات ٤
دستگاه با کليه متعلقات
خنک کننده و روغن و
وايرينگ و ...

با مشخصات پيوست  ٢يک فايل

با مشخصات پيوست  ٣دو فايل

٤

ساخت و طراحی و نصب تابلو
های  ٢٠کيلوولت INCOMMING
دو دستگاه با حفاظتها و
مشخصات پيوست

با مشخصات پيوست  ٤چهار فايل
و پيوست  ٥يک فايل

٥

ساخت و طراحی و نصب تابلو
COUPLER 20کيلوولت يک
دستگاه با حفاظتها و
مشخصات پيوست

با مشخصات پيوست  ٤چهار فايل
و پيوست  ٥يک فايل

٦

ساخت و طراحی و نصب تابلو
 ٢٠کيلوولت  OUTGOINGﺷﺶ
دستگاه با حفاظتها و
مشخصات پيوست

با مشخصات پيوست  ٤چهار فايل
و پيوست  ٥يک فايل

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

ساخت و طراحی تابلو ٤٠٠
ولت سنکرونيز ﺷﺶ دستگاه با
مشخصات پيوست
کابل کشی و کانکشن بندی و
وايرينگ
استارت و راه اندازی و
سنکرون کردن با باسبار ٢٠
کيلوولت پست موبايل موجود
اخذ مجوز از برق منطقه ای
و کليه سازمان های دولتی
در صورت نياز
لوله کشی و پايپينگ گاز و
مکانيک
آموزش حداقل  ٣نفر اپراتور
و  ٢کارﺷناس جهت بهره
برداری و سرويس

با مشخصات پيوست  ٦يک فايل
حدود  ٢٠٠٠متر ٢٠کيلوولت

حدود  ٤٠٠متر فاصله تا پست
گاز
در محل کارخانه سازنده موتور
ژنراتور گاز سوز

ماده  ١٣جدول پيشنهاد قيمت
رديف
١

عنوان
ارائه نقشه کامل اتوکد
عمرانی احداث سوله و
فنداسيون های مورد نياز و
نقشه کامل اتوکد تاسيسات
جانبی مورد نياز

توضيح
با مشخصات پيوست  ١يک فايل

قيمت

٢

خريد و نصب
ترانسفورماتورروغنی ٢٫٥
مگاوات  ٤دستگاه با کليه
متعلقات و تستهای ﻻزم جهت
راه اندازی

با مشخصات پيوست  ٢يک فايل

٣

خريد و نصب موتورژنراتور
گازسوز )(CHPدو مگاوات ٤
دستگاه با کليه متعلقات
خنک کننده و روغن و
وايرينگ و ...

با مشخصات پيوست  ٣دو فايل

٤

ساخت و طراحی و نصب تابلو
های  ٢٠کيلوولت INCOMMING
دو دستگاه با حفاظتها و
مشخصات پيوست

با مشخصات پيوست  ٤چهار فايل
و پيوست  ٥يک فايل

٥

ساخت و طراحی و نصب تابلو
COUPLER 20کيلوولت يک
دستگاه با حفاظتها و
مشخصات پيوست

با مشخصات پيوست  ٤چهار فايل
و پيوست  ٥يک فايل

٦

ساخت و طراحی و نصب تابلو
 ٢٠کيلوولت  OUTGOINGﺷﺶ
دستگاه با حفاظتها و
مشخصات پيوست

با مشخصات پيوست  ٤چهار فايل
و پيوست  ٥يک فايل

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

ساخت و طراحی تابلو ٤٠٠
ولت سنکرونيز ﺷﺶ دستگاه با
مشخصات پيوست
کابل کشی و کانکشن بندی و
وايرينگ
استارت و راه اندازی و
سنکرون کردن با باسبار ٢٠
کيلوولت پست موبايل موجود
اخذ مجوز از برق منطقه ای
و کليه سازمان های دولتی
در صورت نياز
لوله کشی و پايپينگ گاز و
مکانيک
آموزش حداقل  ٣نفر اپراتور
و  ٢کارﺷناس جهت بهره
برداری و سرويس

جمع كل

با مشخصات پيوست  ٦يک فايل
حدود  ٢٠٠٠متر ٢٠کيلوولت

حدود  ٤٠٠متر فاصله تا پست
گاز
در محل کارخانه سازنده موتور
ژنراتور گاز سوز

