
                                             
 

  : موضوع مناقصه 
طبق مشخصات و شرايط قيد شده در اسناد نيروگاه سيكل تركيبي كازرون فيلتر هاي آنسالدو خريد موضوع مناقصه 

  .دو مرحله اي برگزار مي گردد محدودكه به صورت مناقصه  مي باشد مناقصه
  : اسناد مناقصه شامل 

  .صفحه دودر  عمومي مناقصهشرايط  -1
  .صفحه يكاقصه در شرايط اختصاصي من -2
  .نحوه تنظيم اسناد مناقصه در يك صفحه -3
  .صفحه هفت درمربوطه پيش نويس قرارداد  .-4
  در يك صفحه پيشنهاد قيمت فيلتر ها  فرم -5
  صفحه چهارمشخصات فني فيلتر ها  در  -6
  .فرم هاي تعيين امتياز ارزيابي فروشندگان و نحوه تخصيص امتياز فني در يك صفحه -7
فرم صورتحساب دارايي و صورتجلسات تحويل،  تاخير ، تحويل قطعي ، استرداد سپرده و گردش صـورت وضـعيت  در    -8

  صفحه هفت
   .صفحه مي باشد 25مناقصه كل اسناد 

 



  :شرايط عمومي مناقصه 
  .عمليات موضوع مناقصه در قالب عقد قرارداد، انجام خواهد شد -1
  :مدارك ذيل مي بايست توسط پيشنهاد دهنده ارائه شود -2
كليه اطالعات بايستي مستند بوده و جهت هر مورد ( ."مدارك مورد نياز مناقصه چك ليست"فرم تكميل شده  -2-1

  ).اسناد مناقصه ارائه گردد مدارك و مستندات كافي در
سسـه شـركت   رونوشت تمامي آگهي هاي تغييرات در شـركت يـا مو   سيس وكپي اساسنامه شركت و آگهي تا -2-2

  ).حتي اگر در مناقصات قبلي اين شركت، ارائه شده باشد(كننده در مناقصه
حتـي  (رضايت از انجام كار مربوطـه  ه گواهي و ارائ) مرتبط با موضوع مناقصه قرارداد(فعاليتهاي شركت  سوابق -2-3

  :ه گرددبايستي بشرح ذيل ارائ) ين شركت، ارائه شده باشداگر در مناقصات قبلي ا
اري باشـد و  از تاريخ مناقصـه در حـال برگـز    اخيرسابقه ارائه شده مي بايست حداكثر مربوط به چهار سال  -2-3-1

  .ه گرددارائ )با مشخصات كامل و مبلغ آن(قرارداد بصورت
ه و مربوط به سوابق ارائه از تاريخ مناقص اخيرگواهي رضايت انجام كار بايستي مربوط به حداكثر چهار سال  -2-3-2

  .باشد "1-3-2"بند  شده در
  )تاپ چارت ( ارائه ساختار تشكيالتي .-2-4
  مستندات قرارداشتن در ليست تامين كنندگان صنعت  -2-5
  ي فيلتر ارائه مدارك فني مربوط به مديا -2-6
  ....) , ISO(گواهينامه هاي سيستم مديريت كيفيت - 7- 2
  ... .و ارزيابي تعيين امتياز ساير مدارك مورد نياز جهت ارزيابي طبق فرم  - 8- 2
  .شده باشدامضا و ممهور به مهر شركت توسط صاحبان امضاء مجاز تمام مدارك ارسالي پيشنهاد دهندگان بايد  -3
و مداركي كه بعد از انقضاء مدت مقـرر در مناقصـه واصـل     مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد امضاء مداركبه  -4

  .ترتيب اثر داده نخواهد شد مي شود، مطلقا
  .روز باشد 60مي بايست مدت زمان اعتبار پيشنهاد قيمت حداقل  -5
، سپرده هاي كمتـر از  فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوشمخدوش، مبهم، ناقص و به پيشنهادهاي مالي ارائه شده  -6

  .، حواله هاي موسسات مالي و اعتباري و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شدهرگونه چكميزان مقرر، 
 پاكترا كسب نمايد تا  60حداقل نمره  ،ضميمه شده در اسنادفرم ارزيابي  بر طبقپيشنهاد دهنده مي بايست  - 7

  .ايشان بازگشايي گردد ارائه شده قيمتمربوط به 
با شركت كنندگان مي بايست جهت دريافت سپرده شركت در مناقصه از دو هفته پس از بازگشايي پاكات  - 8

شركت مديريت توليد برق جنوب فارس به به آدرس شركت درخواست كتبي و معرفي نماينده به همراه مهر شركت 
ساخنتمان  –فرمانداري شيراز  جنب –حد فاصل پل حر و پل باغ صفا  –خيابان ساحلي جنوبي  –شيراز : آدرس 
  .، مراجعه فرمايند))  توليد

سپرده شركت در مناقصه احرازكنندگان رتبه اول و دوم تا زمان عقد قرارداد نزد اين شركت باقي خواهـد مانـد و    -9
در صورتيكه شركت احراز كننده رتبه اول طي مدت حداكثر سه روز پس از اعـالم نتيجـه مناقصـه حاضـر بـه عقـد       

رداد نشود سپرده وي ضبط و با شركت احراز كننده رتبه دوم، قرارداد منعقد خواهد شد و چنانچه رتبـه دوم نيـز   قرا
  .حاضر به عقد قرارداد نشود سپرده آن شركت هم ضبط خواهد شد



فـر دوم  ماه سپرده ن دوتسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، حداكثر تا  وقبل از انعقاد قرارداد  :توجه
  .مسترد نخواهد شد

پيش بيني هاي الزم  هيچگونه تعديلي به قيمتهاي پيشنهادي تعلق نخواهد گرفت و پيشنهاد دهندگان بايستي -10
  .نظر قرار داده باشندمد را در خصوص افزايش احتمالي هزينه ها

  .استدستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك و يا تمام پيشنهادات واصله مختار  -11
  .ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد -12

مطالعه و بررسي اسناد و مدارك، در خصوص اسناد ابهام  پس ازچنانچه يكي از شركت كنندگان در مناقصه، : توجه
ار اعـالم نمايـد و   مي بايست موضوع را كتبا به مناقصـه گـز   داشته باشد و يا اشتباه و تناقض در اسناد مشاهده نمايد

  .ايشان نيز در اسرع وقت موضوع را بررسي و نتيجه را به كليه شركت كنندگان اعالم خواهد نمود
  
  
  
  



  : شرا يط اختصاصي مناقصه
  : مناقصهموضوع  فيلتر تحويل محل - 1

جاده  5استان فارس،كازرون،كيلومتر  :واقع در سيكل تركيبي كازرون نيروگاهمحل تحويل فيلتر موضوع قرارداد 
  ) استارارسال به عهده فروشنده و به هزينه خريد( .باشدمي )071(42228096:تلفن ،جديد شيراز

 : شركت در مناقصه تضمين سپرده - 2
با اعتبار (، ضمانتنامه بانكي معتبر ريال) دويست ميليون ( 200.000.000ده مكلف است معادل مبلغدهن پيشنهاد
 تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب شماره ) ماه ديگر 3ماهه و در صورت نياز قابل تمديد تا  3حداقل 

670730000042609110002729 IR  ري كوثر  بنام شركت مديريت توليد برق جنوب موسسه  مالي اعتبا
  .هر بابت تضمين سپرده شركت در مناقصه واريز نمايدفارس  

  :مدت زمان قرارداد موضوع مناقصه  - 3
  .روز تقويمي مي باشد............. زمان تحويل قطعات موضوع قرارداد مدت 

  :  محل تسليم پيشنهادهازمان و  -4
روز  12يستي پيشنهادات خود را مطابق با شرايط حاكم بر اين مناقصه حداكثر تا ساعت باتمامي پيشنهاد دهندگان 

 –خيابان ساحلي جنـوبي   –شيراز : به آدرس  شركت مديريت توليد برق جنوب فارسبه  10/7/1397مورخ شنبه 
  .نمايند تحويل ساخنتمان توليد  –جنب فرمانداري شيراز  –حد فاصل پل حر و پل باغ صفا 

  .روز بررسي و نتايج اعالم خواهد شد 30مدارك ارائه شده در مدت  :هتوج
  :ساير شرايط اختصاصي  - 5

  يلتر تاييد نمي گردد فسطح موثر مدياي فيلتر بايد دقيق و طبق مقادير زير باشد در غير اين صورت به هيچ وجه 
 متر مربع  19سطح موثر مدياي فيلتر آنسالدو   - 1
فروشنده متعهد  به ارائه گواهي كيفيت از موسسات معتبر در خصوص كيفيت فيلتر ها مي باشد و فروشنده  - 2

بـه پيشـنهاد   ( آلمان  و يا آزمايشگاههاي مورد تاييد خريدار  DMTمتعهد به انجام تست فيلتر در شركت 
  شدمي با  EN779و اخذ تاييديه كالس مدياي مورد نظر طبق استاندارد ) فروشنده 

  تمامي فيلتر ها بايد داراي شماره سريال يا باركد  و تاريخ ساخت باشد - 3
پس از آماده شدن فيلترها و قبل از ارسال يك نمونه فيلتر با نظر خريدار انتخاب  و مورد تسـت و آزمـايش    - 4

  قرار خواهد گرفت و در صورت تاييد مجوز حمل به نيروگاه مربوطه صادر مي گردد
از ساخت كليه فيلتر ها با هزينه فروشنده از مراحل توليد نمونـه اوليـه فيلتـر بازديـد      خريدار مي تواند قبل - 5

نموده و فروشنده مي بايست تسهيالت الزم جهت بازديـد خريـدار را فـراهم نمايـد خريـدار حـق بازديـد و        
از ارسـال كـاال    بازرسي تا دو مرتبه و دونفر  با هزينه فروشنده  از مراحل توليد كاالي موضوع قرارداد و قبل

 به نيروگاه را دارد  
  



  

  :نحوه تنظيم اسناد مناقصه 
داده  مشخص گرديده قرار "ج"و  "ب"و  "الف"كه با حروف  ذيلاسناد مناقصه بايستي در سه پاكت جداگانه بشرح 

  :شوند
  :قرار گيرد  "الف"در پاكت مداركي كه بايد  - 1

  .)اختصاصي شرايط درج شده در بشرح(سپرده تضمين شركت در مناقصه 
  :قرار مي گيرد  "ب"مداركي كه در پاكت  - 2
  ."مدارك مورد نياز مناقصه چك ليست"فرم تكميل شده  - 1- 2
صاحبان امضاء به و شركت كه بايستي ممهور به مهر  )بغير از فرم استرداد سپرده ( كليه اسناد و مدارك مناقصه - 2- 2

.امضاء مجاز رسيده باشد  
هاي تغييرات در شركت يا موسسه شركت كننده  كپي اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و رونوشت تمامي آگهي - 3- 2

  .در مناقصه
  .)با موضوع مناقصه سوابق مرتبطدر خصوص (گواهي رضايت از انجام كار مربوطهو سوابق فعاليتهاي شركت  - 4- 2
  )تاپ چارت ( ارائه ساختار تشكيالتي  - 5- 2
  مستندات قرارداشتن در ليست تامين كنندگان صنعت -6- 2
  ك فني مربوط به مدياي فيلترارائه مدار - 7- 2
  ...). , ISO(گواهينامه هاي سيستم مديريت كيفيت - 8- 2
  .... .ارزيابي و  تعيين امتياز ساير مدارك مورد نياز جهت ارزيابي طبق فرم - 9- 2

  .كليه مدارك مي بايست به ترتيب آورده شده در باال و بصورت مرتب و كالسه بندي شده تحويل گردد :توجه
  :قرار گيرد  "ج"ي كه بايد در پاكت مدارك - 3

  .و پلمپ نمايند ءداده شده و پاكت مذكور را مهر و امضا قرار "ج" در پاكت ءپيشنهاد قيمت بايستي پس از مهر و امضا
بر روي كليه ، بصورت دستنويس تكميل فرموده و ...)قيمت و (كليه فرم هايي را كه نياز به تكميل دارندلطفاً  :توجه

  .را الك و مهر فرماييدو كل پاكتها  هدي، نشاني و تلفن تماس و موضوع مناقصه حتماً قيد گردنام شركت رساليي اتهاپاك
.



  

و شناسه  4111-6895-1969با شماره اقتصادي ) سهامي خاص(اين قرارداد بين شركت مديريت توليد برق جنوب فارس 
پس در اين  و از اين  به ثبت رسيده است   كه در اداره ثبت شركتها در شيراز  6902ثبت   با شماره 10530194171ملي 

و نايب رئيس هيئت  مدير عاملمجيد روستايي   به عنوان بعنوان انيآقا نمايندگي   با ناميده مي شود   خريدار  قرارداد
 با كد اقتصادي ................................................  يك طرف و شركت از هيئت مديره   رئيسعنوان  بهفريد مهر آيين   و مديره 

كه دراداره ثبت شركتهاي  ................................شماره ثبت  و ................................................... سه مليشنا و........................................................  
.......... .................................شود با نمايندگيو در اين قرارداد فروشنده ناميده مي ثبت رسيده است  به  ...................شهرستان 

كه براساس آگهي روزنامه رسمي ..............................................بعنوان ..................................... و  ..........................................   بعنوان 
 ريدارخ ل در دفتر مركزيامضا قرارداد مي باشد  از طرف ديگر با شرايط ذي......... ............................ مورخ  ..............................شماره 

. منعقد گرديد   جنب فرمانداري-ساحلي جنوبيخيابان  –واقع درشيراز     
  موضوع قرارداد: ماده يك 

      V94.2و مدلكمپرسور واحدهاي آنسالد وروديفيلتر هواي   )عدد   3600( ست 3موضوع قرارداد عبارتست از خريد 
   .رح مشخصات فني پيوست قراردادشبه 

  مدت زمان تحويل : ماده دو
  زمان تحويل فيلترها ي موضوع قرارداد  -

پس از ابالغ  روز تقويمي  ................ آنسالدو روز تقويمي و براي تحويل ست دوم ..............آنسالدو  براي تحويل ست اول
  .ش پرداخت خواهد بودقرارداد و پرداخت پي

تقاضاي پيش  فروشنده موظف است ظرف مدت  يك هفته پس  از ابالغ كتبي قرارداد با توجه به شرايط مربوطه :تبصره 
  .در غير اين صورت مدت قرارداد از زمان انقضاي مهلت مذكور محاسبه مي گردد. پرداخت نمايد
  مبلغ قرارداد: ماده سه
  . ريال  مي باشد) ....................................................................................................................(................................. ..............د امبلغ قرارد

نكار حـق مطالبـه هيچگونـه    مبلغ مورد اشاره در باال بابت انجام كليه تعهدات موضوع قرارداد تعيين گرديده و پيما :تبصره
مبلغي اضافه بر مبلغ مورد اشاره در باال بابت انجام كارهاي موضوع قرارداد و يا ساير كارهـا و خـدماتي را كـه بـراي انجـام      

از قبيل بارگيري، حمل، تخليه، خدمات كارگاهي (كه در قرارداد تصريح نگرديده استهرچند  ،قرارداد ضروري استموضوع 
  ).در قرارداد به عهده كارفرما قرارداده شده است به استثناء مواردي كه صراحتا را ندارد... و 

   و كرايه حمل محل تحويل : ماده چهار 
- شهرستان كازرون  واقع در  كازروننيروگاه دفتر فروشنده  و محل ارسال   محل تحويل كاالهاي موضوع اين قرارداد

بارنامه ( ه حمل به عهده خريدار بوده كه در قبال ارايه اصل  اسناد مثبتهيراك. مي باشدجديد شيراز جاده  5كيلومتــــــر 
  .پرداخت ميگردد  )و بيمه نامه
  شرايط پرداخت : ماده پنج

درصد ازمبلغ اوليه قرارداد به عنـوان پـيش پرداخـت در قبـال ارائـه       25درصورت درخواست كتبي فروشنده حداكثر -5-1
به همان ميزان به فروشنده پرداخت مي شود تضمين مذكور پس از كسـر  ) پيش پرداخت بعنوان تضمين(ضمانتنامه بانكي 

  .پيش پرداخت از صورتحسابهاي فروشنده، به نامبرده مسترد مي شود



  

تحويـل و   موضوع قرارداد و تنظـيم صورتجلسـه   فيلترهايهر ست  از   پس از تحويلفيلترها  از ستهر  مابقي مبلغ -5-2
  اساس صورتحساب فروشنده كه به تأئيد دستگاه نظارت رسيده باشد و پس از كسر كسورات قانوني و قو برمربوطه  تاخير 

  . راردادي به فروشنده پرداخت مي شودق
.....................            ..............كــــد شــــعبه  ..............................  شــــعبه .......................................................موسســــه / بانــــك  نــــام

  ........................................بنام ......................................................................   شماره شبا   ................................................. شماره حساب 
  نجام تعهداتتضمين حسن ا: ماده شش

درصد مبلغ اوليه قراردادبعنوان تضمين حسن  5به ارزش   بانكيفروشنده موظف است همزمان با امضاء قرارداد ضمانتنامه 
انجام تعهدات به خريدارتسليم نموده يا معادل مبلغ مذكور را نقداً به حسابي كه خريدارتعيين مي نمايد واريز و رسيدآنرا 

مبلغ سپرده مذكور حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تحويل كل فيلترها به فروشنده مسترد  ارائه نمايد، تضمين و يا
  . ميگردد

  سپرده حسن انجام كار : ماده هفت
به ميزان ده درصد بـه عنـوان سـپرده حسـن     ) 5باستثناي پيش پرداخت موضوع بند الف ماده (از هر پرداخت به فروشنده 

موضـوع قـرارداد و نيمـي ديگـر از آن پـس از       فيلترهاياين سپرده پس از تحويل كل انجام كاركسر خواهد شدكه نيمي از 
پايان دوره تضمين وبنا به درخواست كتبي فروشنده ودر صورت تأئيد عملكـرد وي توسـط دسـتگاه نظـارت، بـه فروشـنده       

  .مسترد ميگردد
سـپرده حسـن انجـام كـار      نيمـه دوم   سـازي خريدار مي تواند در مقابل دريافت ضمانت نامه بانكي نسبت به آزاد : تبصره

  فروشنده اقدام نمايد 
  كسورات و عوارض قانوني و قراردادي: ماده هشت 

و ماليات بر . كه به اين قرارداد تعلق مي گيرد بعهده فروشنده مي باشد) در صورت شمول(كليه كسورات و عوارض قانوني 
ثبت نام مؤديان مالياتي معتبر  و فروشنده موظف به ارائه گواهيارزش افزوده در صورت شمول به عهده خريدار مي باشد 

  ارزش افزوده مي باشد
  ساير تعهدات طرفين : اده نه م
فروشنده بايستي كليه كاالهاي موضوع قرارداد در بسته بندي مناسب تحويل نماينده خريدار دهد و در صورتيكه در  - 1- 9

فروشنده موظف است در اسرع وقت طبق نظر دستگاه نظارت نسبت به  هنگام حمل آسيبي به كاالهاي مذكور وارد آيد
  .جايگزيني كاالهاي معيوب اقدام نمايد

فروشنده متعهد مي گردد كه براي تهيه كاالهاي موضوع قرارداد از مواد نو و  استاندارد و مورد تأئيد دستگاه نظارت  - 2- 9
  .استفاده نمايد

  .ح مصرفي بعهده و هزينه فروشنده مي باشدتهيه و تأمين كليه مواد و مصال - 3- 9
  تمامي فيلتر ها بايد داراي شماره سريال يا باركد  و تاريخ ساخت باشد - 4- 9
خريدار مي تواند قبل از ساخت كليه فيلتر ها با هزينه فروشنده از مراحل توليد نمونه اوليه فيلتر بازديد نموده و  -5 - 9

هر  تا دو مرتبه و بازديد خريدار را فراهم نمايد خريدار حق بازديد و بازرسي  فروشنده مي بايست تسهيالت الزم جهت
  و با هزينه فروشنده  از مراحل توليد كاالي موضوع قرارداد و قبل از ارسال كاال به نيروگاه را دارد   دونفر مرتبه  تا 



  

يت فيلتر ها مي باشد و فروشنده متعهد فروشنده متعهد  به ارائه گواهي كيفيت از موسسات معتبر در خصوص كيف - 6 - 9
به هزينه  )به پيشنهاد فروشنده ( آلمان  و يا آزمايشگاههاي مورد تاييد خريدار  DMTبه انجام تست فيلتر در شركت 

  مي باشد  EN779تاييديه كالس مدياي مورد نظر طبق استاندارد  و اخذخود 
  مورد تاييد ميباشد  FA6767يا   FA8291از نوع   مدياي فيلتر - 7 - 9
  متر مربع باشد  19بايد سطح موثر مدياي فيلتر   - 8- 9
پس از آماده شدن فيلترها و قبل از ارسال يك نمونه فيلتر با نظر خريدار انتخاب و مورد تست و آزمايش قرار خواهد  - 9- 9

  گرفت و در صورت تاييد مجوز حمل به نيروگاه مربوطه صادر مي گردد
تاييد مي نمايد كه با امضا اين قرارداد كليه  تعهدات آن را حتي اگر مغـايرتي بـين مكاتبـات و مـدارك     نده فروش -10 - 9

قبلي همچون اسناد مناقصه با اين قرارداد وجود داشته باشد ، باعلم و اطالع و آگاهي كامل پذيرفتـه و خـود را متعهـد بـه     
مفاد اين قرارداد و پيوسـتهاي مربوطـه و توافقـات كتبـي كـه بـين       اجراي آن مي نمايد، ضمنا مالك عمل در كليه موارد ، 

   .طرفين قرارداد  كه بعد از ابالغ قرارداد صورت مي گيرد، مي باشد
  دستگاه نظارت :ده ماده 

گـروه  بـه عهـده    خريـدار  طبق اين قـرار داد تقبـل نمـوده اسـت از طـرف       فروشنده نظارت بر اجراي تعهداتي كه  -10-1
 فروشـنده مي باشدكه در اين قرارداد دستگاه نظارت خوانده مي شـود و بـر حسـب مـورد بـه       ستاد شركت  پشتيباني فني

و دستگاه نظارت مي توانند بنا به صالحديد به منظور اعمال نظارت بر ايفاي تعهـدات  خريدار نمايندگان . معرفي مي گردد 
  موظف است همكاري الزم را با ايشان انجام دهد  شندهفروبازديد نموده و  موضوع قرارداد مراحل اجراي از  فروشنده 

ناميده مي شود ، واگـذار   معاونت مهندسي و برنامه ريزي قسمتي از اختيارات خود را به شخص حقوقي كه خريدار  -10-2
صـورت  ، تاييد  فروشندهمذكور مسئوليت نظارت عاليه بر حسن اجراي تعهدات  معاونت مهندسي و برنامه ريزي . مي نمايد

  .محسوب مي گردد خريدار را دارد و يكي از نمايندگان  فروشندهوضعيت هاي ماهيانه و صدور مجوز پرداخت  مطالبات 
اجرا نمايد، مگر در مـواردي كـه    قرارداد مكلف است كه دستور هاي دستگاه نظارت را در حدود مفاد اين  فروشنده -10-3

معاونت مهندسـي و  خيص دهد كه در اين صورت ، موظف است كه موضوع را به آنها را بر خالف اسناد و مدارك قرارداد تش
مذكور موضوع را فيصله ندهد ، ايشان  معاونت مهندسي و برنامه ريزي اطالع دهد و كسب تكليف كند ،هرگاه  برنامه ريزي 

در آن خريـدار  نمايد و نظر  گزارش خريدارمي بايست  مراتب را جهت بررسي و تعيين تكليف با داليل و توضيحات الزم به 
  .مورد قطعي و الزم اجرا مي باشد

در صورت نياز به تغيير در هر يك از مفاد قرار داد از جمله توقف كار ،تغيير در مقادير كار ، مدت ، مبالغ قـراردادو   -10-4
تبـا توسـط پيمانكـار ازدسـتگاه     يا تمديدقرارداد ، قبل از هرگونه اقدام عملي و در محدوده زماني اجراي قرارداد ، مراتـب ك 

نيـز موضـوع را بـا گـزارش كـار و       ناظررسانيده و آن   ناظر عالي نظارت درخواست و پس از تاييد دستگاه نظارت به اطالع 
توجيهات الزم جهت بررسي و تصميم گيري نهايي به كارفرما اعالم و كارفرما پس از بررسي به تشخيص خود اقدام الزم به 

  .دعمل خواهد آور
بشرح مذكور در اين ماده و اعمال دستور العمل هاي فوق الـذكر  خريدار عمال نظارت دستگاه نظارت و نمايندگان ا -10-5

  .نخواهد بود فروشندهرافع مسئوليت هاي 
  تغيير مقادير كار :ماده  يازده 

  مقادير  امه كتبي با امضا مدير عامل بدون نياز به تنظيم الحاقيه و بصورت ندر طول مدت اجراي قرارداد  خريدار مي تواند 



  

مبلغ قرارداد را افـزايش يـا   % 25مربوط به قرارداد را به ميزان و كيفيت مواد ساخت  با اطالع كتبي به فروشنده مقادير  كار
ت كاهش دهد بدون اينكه در واحد بها و شرايط قرارداد تغيير حاصل شود و فروشنده ملزم به قبول آن مـي باشـد در صـور   

و در صـورت ارجـاع كارهـايي بـه      زمان آن با توافق طرفين اصالح خواهـد شـد   ،موضوع قرارداد فزايش يا كاهش در مبلغ ا
  .كه قبالً قيمت براي آنها پيش بيني نشده است، بهاي آن كارها براساس توافق طرفين تعيين مي گردد خريدار

نيـاز بـه   را مورد مطالعه و رسـيدگي قـرارداده و در صـورتيكه    دستگاه نظارت موضوع  اشاره شده در باال،در موارد : تبصره 
و دستگاه نظارت اقدام خواهد خريدار ماده نماينده  4باشد، بر اساس بند  قرارداد انجام اصالحات مربوط به تغيير در مقادير 

  .شد
  تغيير مدت قرارداد:  دوازده ماده .

   .در موارد ذيل مدت قرارداد قابل تغيير خواهد بود
  .در صورتيكه قوانين و مقررات جديدي وضع و يا محدوديتهايي ايجاد شود كه در تغيير مدت قرارداد موثر باشد -12-1
.خارج از قصور موجر باشدخريدار در موارد بروز حوادث قهري و يا موارد ديگري كه به تشخيص  -12-2
  .تهايي در اجراي عمليات موضوع قرارداد پيش آيدضرورخريدار در صورتيكه بنابه تشخيص دستگاه نظارت و تاييد  -12-3
  .قرارداد تغيير كندتغيير مقادير در صورتيكه مقادير كار طبق ماده  -12-4

دستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسيدگي قرارداده و در صورتيكه پيش آمدن  اشاره شده در باال،در موارد : تبصره 
  و دستگاه نظارت اقدام خواهد شدخريدار ماده نماينده  4بر اساس بند  رداد بشناسداين موارد را مستلزم تغييرمدت قرا

  تمديد قرارداد:  سيزده   ماده
  مدت قرارداد در صورت توافق طرفين قابل تمديد مي باشد

تمديد   و جهتدستگاه نظارت موضوع را مورد مطالعه و رسيدگي قرارداده  صورت نياز به تمديد مدت قرارداد در  : تبصره
  .و دستگاه نظارت اقدام خواهد شدخريدار ماده نماينده  4مدت قرارداد بر اساس بند 

  قراردادقيمت تعديل : چهارده  ماده
  .به اين قرارداد تعلق نخواهد گرفت قيمت هيچ گونه تعديل

  عدم واگذاري قرارداد:  پانزدهماده 
فروشنده بدون موافقت و اجازه كتبي خريدار حق واگذاري يا انتقال تمام يا قسمتي از تعهدات موضـوع ايـن قـرارداد را بـه     

و در صورت عدم رعايت اين ماده، كارفرما مي تواند ضمن فسخ و يا خاتمه  .شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد
ه هاي حسن انجام تعهدات و حسن انجام كار پيمانكـار بـه نفـع خـود اقـدام      قرارداد ، نسبت به ضبط ضمانتنامه ها و سپرد

  .نمايد
  ممنوعيتهاي قانوني:  شانزدهماده 

پيمانكار رسماً اعالم مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مندرج در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين 
نمي باشد وهمچنين تأئيد ) واصالحيه هاي بعدي آن  1337اه مصوب ديم(وكارمندان دولت درمعامالت دولتي وكشوري 

  فوق نمي باشد نونقا 1 ماده1مي نمايد كه مشول تبصره 
  حوادث قهريه:  هفدهماده 

  در موارد بروز حوادث قهريه كه مانع ايفاي تعهدات فروشنده گردد نامبرده از مسئوليت مبرا است، مشروط به آنكه اينگونه 



  

  :حوادث 
  . غير قابل پيش بيني بوده باشد: اوالً 
  .جلوگيري يا رفع آن از عهده فروشنده خارج بوده باشد: ثانياً 
  .فعل يا ترك فعل فروشنده در بروز آن مؤثر نبوده باشد: ثالثاً 

  .فروشنده موظف است در اسرع وقت خريدار را از بروز اينگونه حوادث مطلع نمايد
  اختالفات: ماده هيجده
تالفاتي بين خريدار و فروشنده بروز كند اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد يا مربوط بـه  در صورتيكه اخ

تعبير و تفسير هر يك از مواد قرارداد و يا اسناد و مدارك پيوست آن باشد، چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه 
عه به مراجع ذيصالح حل وفصل خواهد شـد و نظـر مرجـع مـذكور بـراي      توافق رفع نمايند، موضوع اختالف از طريق مراج

، تعهداتي را كه بموجب اين قـرارداد بعهـده    حل اختالف طرفين قطعي و الزم االجرا مي باشد و فروشنده ملزم است كه تا
عمل خواهد نمـود   قرارداد نسبت به فروشنده  بيستدارد اجرا  نمايد در غير اينصورت خريدار به تشخيص خود طبق ماده 

  و خريدار حق دارد مابقي اجراي كار را به هر نحو كه خود صالح بداند اجرا نمايد و فروشنده حق هيچگونه اعتراضي ندارد
  خاتمه قرارداد: نوزده  ماده 

د باشـ  فروشـنده بدون آنكه تقصيري متوجـه   اساس صرفه و صالح خود و  بر مي تواند در طول مدت اجراي قراردادخريدار 
 و بـالغ افروشـنده  به  مراتب را كتبا ،بدين منظور بايستي حداقل يك هفته قبل از پايان دادن به آن را خاتمه دهد وقرارداد 
در صورت وجـود   و ايدبوده است را تعيين نم فروشندهامكانات موضوع قرارداد كه نزد  را جهت تحويل اقالم و معيني مهلت

ورد نظر، ارزش اقالم و امكانات مذكوركه توسط دستگاه نظارت تعيين خواهد شـد از  كمبود در امكانات م گونه كسري و هر
  .دگردي منظور خواهد فروشندهيا به حساب بدهي  كسرفروشنده مطالبات 
جهت انجـام   )در صورت وجود(تهيه شده ، تجهيزات و لوازم مورد نيازكليه مواد موظف است ظرف مدت يك هفتهفروشنده 

 بـه سـاير اشـخاص    فروشـنده تعهداتي كه جهت اجراي اين قرارداد از سوي  مدارك و مستندات مربوط به و موضوع قرارداد
ـ       و ميزان نهـايي آنهـا   نمايد ه ارائخريدار به  داده شده حقوقي حقيقي و حسـاب  ه بـا توافـق طـرفين تعيـين و وجـه آنهـا ب

  .اهد گرديدخو دستگاه نظارتو مواد اوليه تحويل  گرديدهمنظور  فروشنده بستانكاري
ي اقـدام خواهـد   ور نسبت به ارسال صورت وضعيت نهايروز پس از تاريخ خاتمه مهلت مذك 10ظرف مدت  فروشندهسپس 
با در نظر گرفتن مفـاد  (را فروشندههاي  روز صورت وضعيت فوق را بررسي و مطالبات و بدهي 30ظرف مدت خريدار . نمود

، تضمين حسن انجـام تعهـدات و حسـن    به محض انجام تسويه حساب. ايدنم محاسبه و با وي تسويه حساب مي) اين ماده
كاركنان بكار گرفتـه شـده جهـت    تسويه حساب قانوني  ،خاتمه قراردادر صورت ضمنا د .آزاد خواهد شد فروشندهانجام كار 

  .مي باشد فروشندهبعهده اجراي عمليات موضوع قرارداد 
  فسخ قرارداد :  بيستماده 

  : رداد از طرف خريدار قابل فسخ مي باشد در موارد ذيل قرا
  .تأخير غير موجه فروشنده بيش از يك چهارم مدت قرارداد  -20-1
  .خريدارعدم توانايي فني يا مالي فروشنده به تشخيص  -20-2
  .خريدارواگذاري تمام يا قسمتي از عمليات موضوع قرارداد به غير بدون اجازه كتبي  -20-3
  قانوني فروشنده مشمول ممنوعيت  -20-4



  

  .انحالل يا ورشكستگي شركت فروشنده -20-5
عدم انجام دستورات دستگاه نظارت بمنظور رفع نواقص و تجديد يا اصالح كارهـاي انجـام شـده معيـوب در طـول       -20-6

نمايدو جمع در اين صورت براي يكبار خريدار به هرترتيبي كه مقتضي بداند رأساً معايب و نقايص را رفع مي . مدت قرارداد
هزينه باالسري از اولين پرداخت به فروشنده كسر مي نمايد و در صورت تكرار، مشـمول  % 50هزينه هاي مربوطه را باضافه 

  .موارد فسخ قرارداد مي گردد و فروشنده حق هيچگونه اعتراضي نسبت به هزينه هاي بعمل آمده را نخواهد داشت
، در صورتي كه داليلي حاكي از عدم انطباق نظـر   خريداروز از تاريخ ابالغ ر 10فروشنده موظف  است كه در مدت  -20-7

اگر ظرف مدت تعيين شده ، پاسخي از سـوي  . برساند  خريداربا موارد اعالم شده داشته باشد ، مراتب را به اطالع  خريددار
ا بـه فروشـنده ابـالغ مـي نمايـد و بـدون       فسخ قرارداد ر خريدارداليل اقامه شده را مردود بداند ،  خريدارفروشنده نرسد يا 

  احتياج به انجام دادن تشريفات قانوني و قضايي ، به ترتيب مفاد ماده اقدامات پس از فسخ  ، عمل مي نمايد
  اقدامات پس از فسخ : بيست و يك ماده 

يت نهـائي اقـدام   روز پس از تاريخ خاتمه مهلت مذكوردر ماده فسخ  نسبت به ارسال صورت وضـع  10فروشنده ظرف مدت 
روز صورت وضعيت فوق را بررسي و مطالبات و بدهيهاي فروشـنده را  محاسـبه و بـا     10خريدار  ظرف مدت . خواهد نمود

  . وي تسويه حساب مي نمايد
ضمنا خريدار مي تواند بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضائي يـا اداري مبلـغ ضـمانتنامه يـا سـپرده حسـن انجـام         

  .رارداد را به سود خود وصول و ضبط نمايدتعهدات ق
  جريمه تأخير و خسارت:  بيست  و دو ماده

در چنانچه فروشنده در تحويل موضوع قرارداد طبق برنامه زمانبندي تأخير نمايد خريدار مي تواند بازاي هر روز تأخير
 يا سپرده هاي فروشنده كسر لبات ورا از محل مطا ست  تحويل نشده   جريمه اي معادل نيم درصد ازمبلغتحويل هرست 
و در صورتيكه جمع مدت تأخير از  )مبلغ كل قرارداد مي باشد %  10تا ميزان سقف جرائم تاخير حداكثر (  و برداشت نمايد

يك چهارم مدت قرارداد تجاوز نمايد خريدار مي تواند عالوه بر دريافت هرينه فوق و ضمن ضبط سپرده هاي تضمين 
  .ادامه انجام عمليات را به هر نحو ممكن كه خود صالح بداند انجام دهد  داد را نيز فسخ نمايد ومربوطه ، قرار

در صورتيكه به تشخيص دستگاه نظارت بر اثر سوء عملكرد فروشنده خساراتي به اموال يا پرسنل خريدار يا سـاير اشـخاص   
طالبات فروشنده و يا ساير دارائي هاي وي برداشت نمايـد  ثالث وارد آيد، خريدار مي تواند رأساً خسارت مذكور را از محل م

و چنانچه مطالبات يا دارائي هاي فروشنده نزد خريدار تكافوي جبران خسارات وارده را ننمايد، فروشنده موظف است به هر 
  .طريق ممكن خسارات وارده را جبران نمايد

  تحويل كاال : سهماده بيست و 
چنانچـه معايـب و نقايصـي در    بر روي كاالهـا انجـام  و   بررسيهاي الزم  ،ي موضوع قرارداد كاالها هر ست ازپس از تحويل 

مـي گـردد و در صـورتيكه عيـب و     جهت همان ست تنظـيم   كاالهاي خريداري شده مشاهده نشد صورتجلسه تحويل كاال
ايص مـذكور تعيـين و بـه    ايرادي در كاالهاي خريداري شده مشاهده گردد، دستگاه نظارت مهلتي جهت رفع معايـب و نقـ  

  .و پس از رفع معايب و نقايص مذكور صورتجلسه تحويل كاال تنظيم مي گردد. ابالغ مي نمايد فروشنده
  تاخير: ماده بيست و چهار 

  اجراي عمليات موضوع قرارداد طبق مدت زمان تعيين شده مندرج در قرارداد تاخير داشته باشد  در فروشندهدر صورتيكه 



  

با تعيين تاخير موجه يا غير موجه با ذكر دليل  زمان تاخير دقيقا محاسبه و  ،كاالان تشكيل جلسه تحويل ي در زمبايست
  .صورتجلسه تاخير اقدام گردد نسبت به تنظيم و امضاء

  تحويل قطعي: پنج ماده بيست و 
صورت عدم وجود عيب و نقص و بنا به تقاضاي فروشنده و در  قرارداد بيست و ششماده در پايان دوره تضمين مندرج در 

در كاالهاي موضوع قرارداد، تاريخ تحويل قطعي توسط دستگاه نظارت خريدار تعيين و كتباً به فروشنده ابالغ مي گردد، در 
جلسه مذكور كيفيت و عملكرد كاالهاي خريداري شده مورد بررسي قرار گرفته و در صورتيكه عيب و نقصي در كاالهاي 

  .د تحويل قطعي صورت خواهد گرفت و صورتجلسه مربوطه تنظيم و امضاء مي گرددمذكور مشاهده نگردي
  دوره تضمين :بيست و شش ماده 

ماه تقويمي از زمان نصب هر ست از فيلترها بر روي واحد يا دو سال   18فروشنده كاالهاي موضوع اين قرارداد را به مدت  
اگر در دوره تضمين به . تضمين  مي نمايد) هر كدام كه زودتر فرا رسد( ( تقويمي از زمان تحويل فيلترهاي موضوع قرارداد

تشخيص دستگاه نظارت معايب و نقايصي در كار مشهود شود كه ناشي از سوء عملكرد فروشنده باشد نامبرده متعهد است 
رفع معايب نمايد در  كه به هزينه خود حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ كتبي يا شفاهي دستگاه نظارت شروع به

% 50صورت عدم اجراي دستورات دستگاه نظارت، خريدارمي تواند خود رأساً اقدام و كليه هزينه هاي مربوطه را بعالوه 
هزينه باالسري از محل مطالبات و يا سپرده هاي فروشنده كسر و يا بحساب بدهي نامبرده منظور نمايد و فروشنده حق 

  . هيچگونه اعتراضي ندارد
  ضمائم: اده بيست و هفت م

  .اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است
   صفحه چهار در مشخصات فني  -27-1
  در يك صفحه فرم صورتحساب اداره دارايي -27-2
  ،گردش صورت وضعيت و در پنج صفحه تحويل قطعي ،تاخير  ،صورتجلسه تحويل  -27-3

شـود يـا بـين طـرفين قـرارداد مبادلـه        ي قرارداد به پيمانكار ابـالغ مـي  اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجرا
اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك قـرارداد تهيـه شـود    . آيد گردد نيز جزو اسناد و مدارك قرارداد به شماره مي مي

  .اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت مجلس باشد
  نشاني طرفين: هشت و ماده بيست

  .         شركت مديريت توليد برق جنوب فارس - جنب فرمانداري-ساحلي جنوبيخيابان  -شيراز: خريدار
        0711-2309910: فاكس            0711-2307738-9: تلفن  

    .............................................................................................................................................................   :فروشنده 
     ..............................................................:  ايمل              ............................................  كد پستي 

                      .................................................................................. : فاكس            .............................................     :تلفن  
طـالع  روز نشاني جديد را كتباً به طرف ديگـر ا  10طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير نشاني حداكثر ظرف مدت 

دهند در غير اينصورت مراسالت آگهي و اخطاريه هاي قانوني و ساير موارد مربوط بـه نشـاني فـوق معتبـر و قابـل اسـتناد       
  .خواهد بود



  

  تركيب و تاييد: بيست ونه ماده 
 با متن و شكل واحـد ، در محـل خريـدار  منعقـد     نسخه صفحه و سه  هشتتبصره و   6و  ماده  29 با تركيب  اين قرارداد

  ..تاييد طرفين با امضا و مهر واحد ، اعتبار قانوني و قضايي تمام نسخه ها يكسان خواهد بود گرديد كه پس از
                           
  فروشنده                         

                                    
  خريدار                             

   .............................................. شركت     
  رئيس هيئت مديره       مدير عامل              

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

  )سهامي خاص(شركت مديريت توليد برق جنوب فارس 
                                                                                         

      فريد مهر آيين                                     مجيد  روستايي           
  هيئت مديره رئيس                          عامل مدير             

         و نايب رئيس هيئت مديره 
  

                                                                       



  

  فرم پيشنهاد قيمت
 

 با عدد و حروف  لایر –قيمت پيشنهادیتعدادشرح

  
 V94.2فيلتر هواي ورودي كمپرسور آنسالدو مدل 

 
 

   

  
  عدد 3600

    

    كاغذآلستروم ايتاليا

H &V   

    ............كاغذ از نوع 

  روز تقويمي- مدت زمان تحويل
  :ست  اول      
     
  :ست  دوم     
  
 : مسوست     

  

 :ساير توضيحات 
  .ماليات بر ارزش افزوده به عهده خريدار بوده بنابراين درپيشنهاد قيمت لحاظ نگردد-1

ست  يكجا يا بصورت هرست جداگانه  بر اساس روز تقويمي  3مدت زمان تحويل بصورت  - 2  
  .بايد مشخص گردد

و يا هرنوع كه   H&Vپيشنهاد قيمت جهت فيلتر با كاغذ از نوع آلستروم ايتاليا و   يا  – 3
  .پيشنهاد مي گردد بايد ارايه شود

 
                     

 : مهرو امضاء پيشنهاد دهنده          
 ٣۴-٠جدول 



 
 
Each  air  intake  unit  is  composed  of  ١٢٠٠  filter  cylindric  
cartridges  of  the  following  characteristics : 
 
 
 
External diameter ٣٢٨ mm 
Internal diameter  ٢١٥ mm 
Length ٦٠٠ mm 
Gaskets Neoprenic triangular on each side 
Frame Galvanized sheet 
Prptection (in side) Perfored metal sheet 
Prptection (out side) Perfored or stretched metal sheet 
Cap (one each two cartr.) Performed galvanized sheet 
System of fastening Bolts M١٠ 
  
Filtering media surface At least ١٩ m٢ each cartridge 
Air flow each cartridge ١٢٥٠ m٣/h 
Initial pressure drop <٢٠٠ Pa 
Dust hold capacity >٥٠٠٠ gr(AC fine) 
Final pressurre drop <٦٥٠ Pa 
  
Filtering medium Cellulose with pet-fibres strangly hydrophobic 
Weight >١٢٠ g/m٢ 
BIA Efficiency Class G 
Efficiecy ١.٥-٠.٥ microns >٩٩.٨ % 
Permeability at ٢٠٠ Pa >١٥٠ LIT/m٢/s  
Application field Gas turbine plans, antidusting plants 
Number of cleaning cycles > ٥٠٠٠٠ 
Lifetime (expected) > ١٦٠٠٠ hours 
 

  

 :  پیشنهاد دهنده مهر و امضاء 
 
 
 

 ١-١٠٣جدول 

 



GRADE FA٨٢٩١ 
APPLICATION Gas Turbine 
Processing Low Energy. Requires Pre and/or Post heat with hot plates or IR 

device. 
Description Excellent strength and water resistance makes this grade perfect for 

pulse 
Cleaning applications. 

Property Value Unit Test Standard 
Colour White  BS EN ٢٠٥٣٤ 
Thickness @١٠ kPa ٠.٣١ Mm BS EN ٢٠٥٣٤ 
Grammage ١٣١ g/m٢ BS ISO ٥٣٦-

١٩٩٥ 
Corrugation depth ٠.٤٤ mm BS ٦٤١٠ 
Pore size-mean ١٧ µ Coulter 
Pore size-Max ٦٤ µ Calculated 

Permeability-Frazira @ ٠.٥ W.G. ٢٠ CFM ASTM D٧٣٧ 
Stiffness-MD Dry ٤٤٠٠ Mg TAPPI ٥٣٤ 
Burst Strenght-Dry ٣٨٣ kPa BS ٣١٣٧ 
Tensille – MD wet ٤.١٢ kN/m٢ BS ISO ٢-١٩٢٤ 
Tensille – MD Dry ٦.٦٧ kN/m٢ BS ISO ٢-١٩٢٤ 
Tensille – CD Dry ٤.٥١ kN/m٢ BS ISO ٢-١٩٢٤ 
Resin Content ٢٢ % BS ٦٤١٠ 
P.d at ١٠ m/min ٢١٥ Pa  
P.d at ٢٠ m/min ٤٣٠ pa  

  
  

 : پیشنهاد دهنده  مهر و امضاء 

  
  
 

  ١-١٠٣جدول 
  



 

Technical  Data  Sheet   

Basis Weight U.S Metric
As is 80    1bs/3000 sq  130  gsm 
Cured BW 76 1bs/3000 sq  123   gsm 
Caliper  
Overall  Caliper 30./ in 0/76    mm 

Corrugation Depth 017./  in 0/43    mm 

Vally Thickness 013./  in 0/33    mm 

Permeability  
Frazier CFM 21 CFM/sq ft 168   l/sq m/s  @ 20mm  

WG 
max Pore Diameter 58 microns 58      microns 

Mean Flow Pore Size microns          microns 
Resin Content 20 % 20     %

As is Stiffness  

MD Stiffness 5400   mg 5400      mg  

CD Stiffness           mg               mg         
Mullen Burst  
As is Dry 0/64 psi 440/3  kpa      

As is Wet        psi            kpa          
Cured Dry        psi            kpa    
Cured Wet        psi            kpa    
Tnsile  
MD- As is 38/0    lb/in 6/7      KN/m    
MD- Cured 0/0      lb/in  0/0       KN/m 
Special Fibers  
%Polyester 10     % 10      % 
%Glass         %         %
 



  لیست آنالیز مدیاي فیلتر هواي واحدهاي آنسالدو« 
 mm(  OD: 328 ID:215 H:600(ابعاد محصول

  نوع قطعات منفصله  ردیف

داد
تع

  

  مشخصات فنی  شرح مواد اولیه و ابعاد  ابعاد

  ST-1403  ورق روغنی سرد کششی 328  1  رینگ باالي کار تریج  1
2000*1000*0.9  

  ST-1403  ق روغنی سرد کششیور 328  1  رینگ پائین کار تریج  2
2000*1000*0.9  

  ST-1203  ورق روغنی سرد کششی 600*325  1  توري بیرونی پانچ گسترده  3
2000*1000*0.8  

  ST-1203  ورق روغنی سرد کششی 600*212  1  توري درونی پانچ گسترده  4
2000*1000*0.8  

     G3141  ورق گالوانیزه 600*55  2  تسمه توري بیرونی و درونی  5
1000*2000*0.4  

  Salt spray in 100h  پوشش گالوانیزه  قطعات فلزي  4  پوشش شیمیایی  6
الیاف سلولزي و سنتتیک به رزین  رول  1  مدیاي فیلتر  7

Hydrophobic  
FA-8291- - FA6767 

  Termoplast  رزین شیمیایی صنعتی  سیال  2  چسب اتصال رینگی ها  8

  یک جزئی Termoset  پلی ونیل استات  سیال  1  چسب لبه کاغذ  9

  درجه 80دماي ذوب   هات ملت تزریقی  سیال تزریقی  6  چسب اتصال کمربند  10
  Od:259  1  واشر آب بندي  11

id:243  
H:12  

  انعطاف پذیر  الستیک اسفنجی فشرده

  هوا خشک  چسب صنعتی  سیال  1  چسب و واشر  12
  -  ال 3کارتن   -  1  بسته بندي  13

  



ردیف
1

2

3

4
5

6

95/11/01

قرارداشتن در لیست تامین کنندگان مورد تأیید صنعت (توانیر5، صنعت نفت5، 
سایر صنایع تا 3 بر حسب نظر کمیته) تا 10 امتیاز

ارائه ساختار تشکیالتی (تاپ چارت سازمانی)
ارائه سوابق کار مرتبط به همراه تأییدیه آنها

ارائه مدارك فنی و تأییدیه هاي مربوط به مدیا (ارسال مدارك تأییدیه اصالت 

 (b ) ضریب وزنی

1

1

2

1

3

موارد ارزیابی
ارائه مدارك ثبت شرکت به همراه آخرین تغییرات تا 10 امتیاز

ارسال گواهینامه هاي سیستم مدیریت کیفیت (تاریخ معتبر)
ISO9001=5,ISO14001=3OHSAS18001=2 (تاریخهاي منقضی شده تا 

سه سال نصف امتیازات فوق)

نام فروشنده :عنوان پروژه :

5

شماره صفحه :                    1 از  1   مدیریت تولید برق جنوب فارس

سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه
IMS95/11/01                : تاریخ تصویب

عنوان سند :
فرم تعیین امتیاز شرکتهاي تامین کننده فیلتر

Fb03-1شماره سند :

1شماره ویرایش 
تاریخ ویرایش :

تاریخ تنظیم فرم :

 (a )  (0-10 )امتیاز

6

7
8
9
10

11

امضاء

امضاء

امضاء

امضاء

ارائه مدارك فنی و تأییدیه هاي مربوط به مدیا (ارسال مدارك تأییدیه اصالت 
5برند و کشور سازنده)

3

3

زمان تحویل (از 3 ماه – هر ماه کمتر5 امتیاز مثبت و هرماه بیشتر 5 امتیازمنفی) تا 
153 امتیاز

حسن انجام تعهدات قبلی
تعامل و انجام کار در مواقع ضروري

1

2

3-نام و نام خانوادگی :

4- نام و نام خانوادگی :

1-نام و نام خانوادگی :

2-نام و نام خانوادگی :

T امتیاز ارزیابي  =
  aibi

10  bi

(T) 0امتیاز ارزیابی

اعضای کمیتھ

عملکرد فیلترهاي قبلی
مدت زمان کارکرد (برمبناي 24ماه)
مقدارغبارگیري(برمبناي5کیلوگرم)

مھر كنترل



     :سریالشماره   صورتحساب فروش کاال و خدمات   
    : تاریخ     

  مشخصات فروشنده 
ــخص  ــام شــــــــ نــــــــ

  : حقوقی/حقیقی
                        :شماره شناسه ملی                             : شماره اقتصادي   

     :شهر                         : رقمی  10کد پستی     : استان : نشانی کامل 
    : نمابر/شماره تلفن  : شماره ثبت       : نشانی 

  مشخصات خریدار 
  1  0  5  3  0  1  9  4  1  7  1  :شماره شناسه ملی   4  1  1  1  6  8  9  5  1  9  6  9  : شماره اقتصادي   شرکت مدیریت تولید برق جنوب  فارس  : حقوقی/نام شخص حقیقی

    شیراز :شهر     7  1  7  3  6  1  4  7  1  5  : رقمی  10کد پستی     فارس: استان : نشانی کامل 
  0711-2309910  : نمابر /شماره تلفن  6902شرکت  :شماره ثبت   جنب فرمانداري       -حد فاصل پل حر و باغ صفا  - خیابان ساحلی -ازشیر: نشانی 

   :موضوع 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  واحد  مقدار /تعداد  کاال یا خدمت  شرح  کد کاال   ردیف 
  اندازه گیري 

مبلغ   )ریال(مبلغ کل   )ریال(مبلغ واحد 
  تخفیف 

مبلغ کل پس از 
  )ریال(تخفیف 

جمع مالیات و عوارض 
  )ریال(

جمع مبلغ کل بعالوه جمع مالیات 
  )ریال(و عوارض 

  )9+  10(  مجموع مالیات وعوارض  )7-8(    )6*  4(  نحوه محاسبه براساس شماره ستون 
                      

                      

                      

                      

                      

            جمع کل 
            �غیر نقدي    �نقدي    : شرایط و نحوه فروش 

            : توضیحات 
  )نماینده کارفرما( مهر و امضاء خریدار  : مهر و امضاء فروشنده 

  



  

 مهر كنترل 

  

  
  شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 

  )سهامی خاص(

  

  یفیتسیستم مدیریت ک
  فرم صورتجلسه تحویل: عنوان سند   

  

  FO/7-4/041: شماره سند 
 84/5/26: تاریخ تصویب 

  02: شماره ویرایش 
 87/5/5 :تاریخ ویرایش 

  ١   از صفحه   ١:    شماره صفحه 

  
  
  

  

.................................. برگشت کاالي شماره اقالم مشروحه ذیل که طی         رسید         ................. در تاریخ 

           فروشگاه        از         شرکت.......................................................... موضوع................... مربوط به قرارداد شماره 

  تعمیر          بازسازي شده است و با درخواست          نمونه اولیه خریداري         ............................         تولیدي 

یل گرفته تطبیق داده شده است        مورد تأئید می باشد        مورد تأئید نمی باشد         بنابراین         تحو

 .شد       تحویل گرفته نشد

   

1-  

2-  

3-  

4-  

  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی
  و  و  و

   روشنده فامضاء نماینده امضاء نماینده واحد درخواست کننده    امضاء انباردار
  

  87-64جدول 



  
  
  

 شركت مديريت توليد برق جنوب فارس

  

  سيستم مديريت كيفيت
 صورتجلسه تأخير  فرم: عنوان سند

   FO/7-4/012: شماره سند
   10/4/85:تاریخ تصویب

  02: شماره ويرايش
 1از صفحه         1شماره صفحه   

  

 مهر كنترل 

  

          
                                                                                                                

     
  

  
  

  

  

اجرای در ........................................با حضور امضاءكنندگان زير مدت تأخير از سوي شركت     /  /     در تاريخ  

روز تأخير  ..........................محاسبه كه از جمع مدت  ..................در محل  ..................................موضوع          ........... قراردادشماره

  :ل  يذ/ بدست آمده بداليل مشروحه ليست پيوست

  روز تأخير غيرموجه .............مدت                                 روز تأخير موجه     ........مدت      

  .تشخيص داده شده و به تصويب امضاءكنندگان زير رسيده است

1-  

2-  

3-  

  

    
  
  

  ينام و نام خانوادگ
  و

  كارفرما /داريخر امضاء نماينده
  
  

  نام و نام خانوادگي                                                 نام و نام خانوادگي                                                    
  و                                                              و                                                             

  امضاء نماينده دستگاه نظارت        پيمانكار /فروشنده امضاء نماينده   
  



  
  
  

 شركت مديريت توليد برق جنوب فارس

  

  سيستم مديريت كيفيت
 صورتجلسه تحويل قطعي فرم: عنوان سند

  FO/4-7/010: شماره سند
  01/05/83: تاريخ تصويب 

  02: يرايششماره و
  01/02/87: تاريخ ويرايش 
 1از صفحه         1شماره صفحه   

  

 مهر كنترل 

  

    
  
  

  

  

  

 با                                           موضوع             جلسه تحويل قطعي قرارداد شماره     /      /       در تاريخ 

  محل حضور امضاء كنندگان ذيل در و با                                                                   فروشندگی/مانکاریپي

  .  تشكيل گرديد           فروشنده/كارگاه پيمانكار �           خريدار/ستاد كارفرما �          وژهپراجراي    � 

ابتدا از پروژه مشروحه فوق بازديد بعمل آيد با توجه به اينكه دوره تضمين قرارداد خاتمه يافته و پروژه 

تشخيص داده شده به موجب اين                  با نقايص ذيل �              بدون عيب و نقص �    مذكور

  . نگرديده �        گرديد �   صورتجلسه تحويل قطعي انجام

1-  
  
2-  
  
3-  
  

       
  
  

  نام و نام خانوادگي
  و

  كارفرما/داريامضاء نماينده خر
  
  

  نام و نام خانوادگي                      نام و نام خانوادگي
  و                                                و               

  امضاء نماينده دستگاه نظارت        پيمانكار /فروشنده امضاء نماينده   
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  )سهامي خاص( شرکت مديريت توليد برق جنوب فارس

  سيستم مديريت كيفيت
 IMS  

 عنوان سند 
  گردش صورت وضعيتفرم 

  Fb١١: شماره سند 
  ٢٠/٠٢/١٣٩٤: تاريخ ويرايش

  ٠٢: شماره ويرايش 
  2از صفحه   : شماره صفحه 

  موردي  �              
  ....................................................موضوع      ......................... قرارداد شماره    ............ ماه      ............. شمارهموقت   �             

 قطعي �             

  جهرمنيروگاه   �        نيروگاه كنگان �       نيروگاه بوشهر �        نيروگاه كازرون �        حوزه ستادي �                             

  :تاريخ               :شماره   

١ -
قيق

ص ح
شخ

/ ي
قي 

حقو
     

 
  

  
  با احترام نظر به اینکه  نظارت محترم دستگاه 

  
  .کار انجام شده اقدام الزم را به عمل آورنددستور فرمایند نسبت به پرداخت مبلغ صورت وضعیت خواهشمند است 

   ................................................ یا شبا ......................................................شماره حساب    ......... کد شعبه ................... شعبه  ............کبان نام
    ............................................................................شخص / بنام شرکت 

  .................................................................:ضمائم صورت وضعیت
  واحد متقاضی/تنخواه دار/حقوقی/ شخص حقیقی 

  نام ونام خانوادگی 
  مهر و امضا 

  :تاریخ                                         :شماره ثبت وارده     
  

  .............................. اينجانب/ اين شركت
  .ریال انجام داده ام...........................................را به مبلغ کل با احتساب ارزش افزوده )  و یا توافق انجام شده(بر اساس قرارداد مورد اشاره در باال 

٢ -
تگا

دس
رت

 نظا
ه

   

      مدیر عامل�  مدیر محترم دفتر حراست �      معاونت محترم منابع انسانی �       معاونت محترم مهندسی �    جهرم �   کنگان �    بوشهر �   کازرون �  مدیرمحترم نیروگاه
  با احترام 

  .مورد تأئید قرار گرفت  ........................................ مورد اشاره پس از بررسی اولیه مبلغ صورتحساب /به اطالع می رساند صورت وضعیت
  بخار .......واحد  هزینه /گازي ...... هرینه واحد

  .فرمایندخواهشمند است دستورات الزم را صادر  قطعات بازسازي �    اصالح تأسیسات        تعمیرات اساسی      تعمیرات جاري � ) غیر تعمیراتی(هزینه هاي جاري � 
  دستگاه نظارت 
  نام ونام خانوادگی
  مهر و امضاء و تاریخ

٣ - 
رما

ارف
ه ك

يند
نما

  

  :تاریخ                                        :شماره ثبت وارده      واحد محترم مالی نیروگاه   �  معاونت محترم مالی و پشتیبانی �
  

  .اقدام الزم بعمل آوردید     تصفیه حساب �      اعمال حساب �      ختپردا �با احترام با رعایت مقررات مربوطه نسبت به 
  مدیر عامل/ رمانماینده کارف                                                                                                                                                                                 

  نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                                                  
  و تاریخ امضاء                                                                                                                                                                                                                                                                

٤ - 
الي

ت م
مليا

ع
  

٤- ١
     

     
     

     
   

٤-٢
     

     
     

     
   

٤-٣
     

     
     

٤-٤  
   کارشناس محترم مالی نیروگاه  �         بازرگانی امور محترم �

                                                                                                                             . الزم بعمل آورید    اقدام      تصفیه حساب      اعمال حساب     پرداخت  مندرجات پشت صفحه بررسي و تكميل مدارك بشرح  لطفاً با رعايت مقررات نسبت به
  د مالی نیروگاه واح/معاونت مالی و پشتیبانی

  مضاء و تاريخا
  امور محترم مالي *

  .ضمائم جهت اقدامات الزم ارسال مي گردد.برگ ............صورت حساب به همراه  /به صورت وضعيت  بوط با سالم، بپيوست مدارك مر
  مدير امور بازرگاني و انبارها
  امضاو تاريخ

   مالي  �        حسابداري صنعتي�  اداره محترم*
  .بررسي و اقدام الزم  بعمل آوريد  ،   لطفاً با رعايت مقررات

  امور ماليمدير
  امضاء و تاريخ

   .....................خانم / كارشناس محترم آقاي*
  لطفاً با رعايت مقررات جهت بررسي و اقدام الزم

  مالي/ رئيس اداره حسابداري صنعتي 
  امضاء و تاريخ 

  .عمليات مالي فقط مخصوص حوزه ستادي مي باشد و نيروگاهها نيازي به تكميل آنها ندارند * ٤- ٤لي ا ٤-٢بند  ٢٠٧٢-٠ جدول
  مدارك درخواستي بشرح مندرجات پشت صفحه * 

  :تاریخ :                 شماره 
 



  
  

  ....):قطعات ، تجهيزات ، اموال و ( كاال  خريد
  :جاري  – )غير قراردادي( مدارك الزم جهت ارائه صورت حساب خريد كاال : ١ -فال

 اصل رسید انبار تولید جنوب  فاکتور فروشنده بیش از حد نصاب معامالت جزئی باشد  در صورتی که معامله(ائین نامه معامالت 9خذ حداقل سه مورد استعالم قیمت یا ارائه گزارش طبق تبصره بند ب ماده ا( 
 امالت جزئی باشد در صورتی که معامله بیش از حد نصاب مع( تکمیل فرم صورت جلسه تحویل کاال(  

  جاري -)قراردادي ( مدارك الزم جهت ارائه صورت حساب خريد كاال : ٢ -الف
 اصل رسید انبار تولید جنوبصورت حساب فروشنده طبق فرمت پیوست قراردادتکمیل فرم صورت جلسه تحویل کاال  
  

  :اصالح تأسيسات/ ات اساسي تعمير –) غير قراردادي( مدارك الزم جهت ارائه صورت حساب خريد كاال :١ -ب
  تعیین مورد مصرف یا ذکر و به همراه ) متین –ساینا  –برق فارس ( اصلی رسید انبار مالک نیروگاه  به استثناء ) 1-الف ( تمام ردیف 

  )در صورتی که خریدکاال براي شارژ انبار نباشد( شماره واحد نیروگاهی 
  :اصالح تأسيسات / تعميرات اساسي  –) قراردادي ( د كاال مدارك الزم جهت ارائه صورت حساب خري:٢ -ب

تعیین مورد مصرف یا ذکر شماره واحد صورت جلسه کمیسیون معامالت مبنی بر برنده شدن طرف قرارداد و به همراه ) متین –ساینا  –برق فارس ( اصل رسید انبار مالک نیروگاه به استثناء ) 1-ج( تمام ردیف 
  )ورتی که خرید کاال براي شارژ انبار نباشد در ص( نیروگاهی 

  
  ):غير قراردادي( مدارك الزم جهت ارائه صورت حساب خريد اموال : ١-ج

  مجوز خرید اموال از مدیریت عامل تخصیص کد اموال براي هرواحد اموال خریداري شده اصل حواله انبار تولید جنوب به همراه ) 1 -الف( تمام ردیف 
  ):قراردادي ( زم جهت ارائه صورت حساب خريد اموال مدارك ال: ٢-ج

  تکمیل فرم صورت جلسه تحویل اموال به همراه ) 3-الف ( و ) 1-الف ( تمام ردیف 

  ...):ه و ورانواع اجرت ها ، اجاره ، نظارت ، مشا( خرید خدمات  -
  :جاري  )غيرقراردادي(  مدارك الزم جهت ارائه صورت حساب خريد خدمات:  ١-الف

تکمیل فرم درخواست انجام کار فاکتور یا صورت حساب ارائه دهنده خدمات  
 در صورتی که معامله بیش از حد نصاب معامالت جزئی باشد ( آئین نامه معامالت  9اخذ حداقل سه مورد استعالم قیمت یا ارائه گزارش طبق تبصره بند ب ماده(  

  ... )امور خدماتي و -تاسيسات–كانتين –باغ و فضاي سبز  –تنظيف (جاري  –) قراردادي ( خريد خدمات  مدارك الزم جهت ارائه صورت وضعيت موقت:٢-الف 
 صورت وضعیت پیمانکار طبق فرم پیوست قرارداد                     در مورد پیمانکاران خدماتی موارد ذیل اضافه می شود:د با  مهرو تأئید یه بانک عامل لیست خالص پرداختی ماه قبل به کارکنان موضوع قراردا لیست

هنگام : تذکر( فیش محاسبه حق بیمه ماه قبل کارکنان موضوع قرارداد لیست بیمه ماه قبل کارکنان موضوع قرارداد با مهر و تأئیدیه بیمه حقوق و دستمزد ماه قبل کارکنان موضوع قرارداد با مهر و تأئیدیه پیمانکار 
  )رسید پرداخت حق بیمه ماه قبل الزامی است  پرداخت صورت وضعیت ارائه

  ... )امور خدماتي و -تاسيسات–كانتين –باغ و فضاي سبز  –تنظيف : (جاري  -)قراردادي ( مدارك الزم جهت ارائه صورت وضعيت قطعي خريد خدمات :  ٣ - الف
  )کاران خدماتی در مورد پیمان( صورت جلسه تحویل  موضوع قرارداد به همراه ) 2-الف(تمام ردیف 

  :جاري  –مدارك الزم جهت ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي بازسازي قطعات : ٤ – الف
اصل برگشت به انبار بازسازي قطعات تولید جنوب  صورت وضعیت پیمانکار طبق فرمت پیوست قرارداد  صورت جلسه تحویل موقت قطعه بازسازي شده  
  
  

  :اصالح تأسيسات / تعميرات اساسي  -)  غير قراردادي( موردي اب خريد خدمات مدارك الزم جهت ارائه صورت حس: ١- ب
  تعیین نوع تعمیرات به همراه ذکر شماره واحد نیروگاهی و یا قسمت تعمیر شده به استثناء ) 1- الف(تمام ردیف 

  :اصالح تأسيسات  /تعميرات اساسي  –) قراردادي ( مدارك الزم جهت ارائه صورت وضعيت موقت خريد خدمات :٢- ب
 صورت وضعیت پیمانکار طبق فرمت پیوست قرارداد تعیین نوع تعمیرات به همراه ذکر شماره واحد نیروگاهی و یا قسمت تعمیر شده  همراه اولین ( صورت جلسه کمیسیون معامالت مبنی بر برنده شدن طرف قرارداد

  )صورت وضعیت موقت ارائه شده 
  :اصالح تأسيسات / تعميرات اساسي ) قراردادي( ئه صورت وضعيت قطعي خريد خدمات مدارك الزم جهت ارا: ٣- ب

  صورت جلسه تحویل موقت به همراه ) 2-ب(تمام ردیف 
  :اصالح تأسيسات / تعميرات اساسي  –مدارك الزم جهت ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي بازسازي قطعات : ٤- ب

  )متین -ساینا -برق فارس( شت به انبار بازسازي قطعات مالک نیروگاه اصل برگبه استثناء ) 4-الف(تمام ردیف 

  : ات الزام آورتذکر
  صورت حساب براي کلیه موارد / تکمیل فرم گردش صورت وضعیت -1
 .ارزش افزوده با تاریخ معتبر در صورت درخواست مطالبه ارزش افزوده ، عالوه بر مدارك مورد اشاره ، تکمیل فرم صورت حساب رسمی دارایی به همراه گواهی ثبت نام -2

  ).حسب مورد ( ارائه مجوز انجام موضوع از مالکین نیروگاهها ) در بخش هاي غیر جاري که در متن قرارداد هاي فی مابین مطرح نشده ( درصورت نیاز به خرید کاال ویا خدمات موردي  -3
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