مناقصه تامین بخشی از برق مصرفی

شماره مناقصه/98/1003 :م
تاریخ 98/01/20:

کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"بسمه تعالی"

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) در نظر دارد ن بخشی از کل برق مصرفی کارخانه (حداکثر  10.5مگاوات )
خود را ازطریق مناقصه عمومی و به پایین ترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل از طریق شرکت های دارای صالحیت خریداری
نماید.
-1تعاریف:
الف ( مناقصه گزار) یا خریدار :شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) که این مناقصه را برگزار می کند.
ب) مناقصه گر :شخصی که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.
ج ) فروشنده یا عرضه کننده :برنده مناقصه و متعهد به انجام موضوع مناقصه و قرارداد می باشد.
د) اسناد مناقصه  :متشكل از شرایط عمومی –شرایط اختصاصی -فرم پیشنهاد قیمت و سایر اوراق پیوست
-2نوع مناقصه:
عمومی یك مرحله اي
-3موضوع مناقصه:
عبارت است از تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه سیمان غرب آسیا واقع استان خراسان رضوی ،در کیلومتر  45جاده
فریمان به تربت جام شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد می باشد.
 -4نحوه دریافت اسناد مناقصه:
الف :از طریق مراجعه به آدرس کارخانه سیمان غرب آسیا واقع در کیلومتر  45جاده فریمان به تربت جام شهر نصرآباد جنب
روستای ابدال آباد می باشد (.واحد بازرگانی ).
ب :دفتر مشهد واقع در خیابان سناباد -بین سناباد  43و  45پالک  ( 371واحد بازرگانی).
ج:دفتر تهران واقع در چهارراه جهان کودک – بزرگراه حقانی -خیابان شهیدی (دیدار جنوبی ) پالک  -14طبقه دوم با شماره
تماس  (02188775055واحد بازرگانی ).
د :مراجعه به وب سایت WWW.AWCC.IR
 -5زمان دریافت اسناد و بازدید :
حداکثر تا روز شنبه مورخ 1398/01/24
-6شرایط شرکت در مناقصه تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه :
الف  :شرایط عمومی :
 -1شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار خواهد بود.
صفحه  1از 12

شماره مناقصه/98/1003 :م
تاریخ 98/01/20:

مناقصه تامین بخشی از برق مصرفی
کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

-2به پیشنهاد مشروط  ،مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-3شرکت کننده در مناقصه می بایست نسبت به تهیه سپرده شرکت در مناقصه در وجه مجتمع سیمان غرب آسیا به
مبلغ 200.000.000ریال به صورت چک بانكی و یا ضمانت نامه بانكی اقدام نمایند .بدیهی است تضمین فوق پس از مشخص
شدن برنده مناقصه و عقد قرارداد مستردد می گردد.
-4حداکثر زمان ارسال پیشنهاد تا روز سه شنبه مورخ  1398/01/27خواهد بود.
-5شرکت کنندگان می بایست پیشنهاد قیمت خود را همراه با اصل ضمانتنامه سپرده شرکت در مناقصه در سه پاکت درب
بسته ؛
پاکت الف :ضمانتنامه شرکت در مناقصه
پاکت ب :شامل مهر و امضاء کلیه صفحات اسناد مناقصه( این اسناد) و مدارک احراز هویت شامل کپی شناسنامه و کارت
ملی ،اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت ،رزومه مرتبط ،مجوز های الزم و پیوست سه قرارداد
پاکت ج :مهر و امضاء پیشنهاد قیمت ( پیوست دو اسناد )تا روز سه شنبه مورخ  1398/01/27از یكی از دفاتر تحویل و
رسید دریافت نمایند:
الف ) دفتر کارخانه واقع در خراسان رضوی  ،کیلومتر  45جاده فریمان به تربت جام  ،شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد
( واحد بازرگانی )
ب) دفتر مشهد واقع در خیابان سناباد -بین سناباد  43و  45پالک  ( 371واحد بازرگانی).
ج) دفتر تهران واقع در چهارراه جهان کودک – بزرگراه حقانی -خیابان شهیدی (دیدار جنوبی ) پالک  -14طبقه دوم با شماره
تماس  (02188775055واحد بازرگانی ).
تبصره یک :مناقصه گر نمی تواند در هیچ شرایطی اقدام به ارائه چندین پیشنهاد قیمت نماید.
تبصره دو  :در هیچ شرایطی در پاکات "الف" و "ب" پیشنهاد قیمت گذاشته نشود.
-6زمان پیش بینی جهت بازگشایی پاکات مورخ 1398/01/31راس ساعت  14در محل دفتر بازرگانی مجتمع سیمان غرب
آسیا به آدرس تهران – واقع در چهارراه جهان کودک – بزرگراه حقانی -خیابان شهیدی (دیدار جنوبی ) پالک  -14طبقه
دوم خواهد بود.
-7در صورت انصراف برنده مناقصه ،تشخیص تمدید یا واگذاری به نفر دوم یا نفرات بعدی به عهده سیمان غرب آسیا خواهد
بود.
-8مدت انجام ارایه خدمات موضوع مناقصه (مدت قرارداد) 12ماه خواهد بود.
-9پس از بازگشایی پیشنهادها و اعالم برنده ،سپرده نفرهای اول و دوم نگهداری و مناقصه گزار اقدام به عقد قرارداد با نفر
اول مینماید و در صورت انصراف برنده اول مناقصه از شرایط خواسته شده  ،سپرده او به نفع مناقصه گزارضبط و با نفر دوم
به همین نحو عمل خواهد شد  .بدیهی است تضامین نفرهای بعدی  ،بعد از تعیین نفر اول و دوم و عقد قرارداد مسترد خواهد
شد .
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تبصره سه :سپرده نفرهای دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد می گردد.
-10درصورتیكه برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه بازگشایی ظرف مدت  15روز نسبت به امضاء قرارداد اقدام نكند  ،سپرده
شرکت در مناقصه او ضبط و مراتب به نفر دوم ابالغ می گردد ،اگر نفر دوم هم به ترتیب فوق عمل ننماید سپرده وی به نفع
واحد مناقصه گزار ضبط خواهد شد.
 -11هرگاه اطالع حاصل شودکه پیشنهاد دهندگان جهت ارائه قیمت و  ...با هم تبانی کرده اند براساس ضوابط قانونی مربوطه
با آنان رفتار خواهد شد.
 -12متقاضیان حقوقی و حقیقی باید اطالعات مورد نیاز را در فرم شماره یک (در 2برگ ) ذکر و تأیید نمایند .
-13متقاضی تأیید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد  ،مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در
مورد آن استناد به جهل خود نماید .
-14برنده مناقصه به هیچ وجه حق واگذاری موضوع مورد مناقصه را به صورت کلی یا جزئی به دیگری ندارد.
-15پرداخت مالیات بر ارزش افزوده قرارداد در صورت ارایه گواهی ثبت نام و کد رهگیری سازمان اقتصاد و دارایی توسط برنده
مناقصه بر عهده مناقصه گزار خواهدبود.
-16در صورتی که مناقصه گزار تشخیص دهد که برنده مناقصه در انجام امور ،موضوع قرارداد را به نحو صحیح و مطلوب برابر
با مفاد قرارداد انجام نداده است ،جهت جلوگیری از تضییع حقوق مناقصه گزار،در مرحله اول نسبت به صدور اخطار کتبی و
در صورت تكرار پرداخت صورت وضعیت ماهانه تا رفع کامل نواقص صورت نخواهد گرفت و برنده مناقصه حق هیچ گونه
اعتراضی ندارد.
-17مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت  12ماه می باشد و در صورت صالحدید کارفرما و ابالغ نتیجه مناقصه به برنده
توسط مناقصه گزار و شروع عملیات موضوع قرارداد به منزله قبول کلیه تعهدات مندرج در مفاد شرایط مناقصه و قرارداد بوده
و برنده مناقصه به لحاظ استنكاف از امضای قرارداد مبری از مسؤولیت های ناشی از مفاد شرایط و قرارداد نخواهدبود.
-18تاخیر در پرداخت توسط خریدار به هر دلیل نباید باعث تاخیر درارایه خدمات توسط عرضه کننده شود.
-19برنده مناقصه در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد در صورت درخواست مناقصه گزار موظف است حداقل دو ماه با همان
قیمت و شرایط قبلی به تعهدات خود ادامه دهد.
-20برنده مناقصه موظف است فردی را به عنوان نماینده تام االختیار خودرا جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی الزم در انجام
خدمات به مناقصه گزار معرفی نماید .نماینده درتمام ساعات اداری در دسترس بوده تا ارتباط و تعامل اداری و اجرایی را ایجاد
نماید.
-21برنده مناقصه متعهد است در ارایه خدمات موضوع قرارداد وقفه ای صورت نگیرد  ،بروز اختالف از هر جهت موجب تعطیلی
کار نخواهد شد،چنانچه وقفه ای در ارایه خدمات ایجاد گردد و از این حیث خساراتی به خریدار وارد گردد برنده مناقصه ملزم
به جبران خسارات وارده به خریدارمی باشد.
-22کلیه اسناد و مفاد تأیید شده در شرایط مناقصه جزء الینفک قرارداد می باشد.
-23به پیشنهاداتی که پس از زمان قید شده در بند  4تحویل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 -24شرکت کنندگان در مناقصه جهت اعالم قیمت فقط می بایست پیوست شماره  ( 2اعالم قیمت) را تكمیل و امضاء نمایند
و از ارسال پیش فاکتور ها و برگه های متفرقه اجتناب نمایند.
-25به پیشنهاداتی که فاقد امضاء و بصورت مخدوش ،مشروط و خارج از وقت تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
-26نحوه تنظیم پاکات:
-26-1هر یک از پاکات بر حسب مورد می بایست دقیقاً و با حروف بزرگ بصورت "الف""،ب""،ج"مشخص گردند.
-26-2درج نام موضوع مناقصه ،شماره آن ،شماره تماس و آدرس مناقصه گر و یا نام شرکت و یا موسسه بر روی پاکات الزامی
است.
-26-3همه پاکات می بایست در لفاف مناسب قرار داده شوند و الک و مهر گردند.
-26-4الزم است در پایان کلیه اسناد و مدارک موضوع مناقصه در سه پاکت مجزا (که نهایتا همه آنها در یک پاکت گذاشته
شوند) تنظیم و بصورت الک و مهر شده ارائه گردند.
ب :شرایط اختصاصی:
-1عرضه کننده متعهد است صورت حساب هر دوره را به آدرس کارخانه واقع در کیلومتر  45جاده فریمان به تربت جام جنب
روستای ابدال آباد با کد پستی  9578111149ارسال نماید.
-2عرضه کننده موظف است قبل از تحقق مصرف خریدار قدرت مورد نیاز اعالم شده ماهیانه توسط خریدار را تامین
نماید.بدیهی است این میزان برق تامین شده توسط عرضه کننده در صورت حساب های صادره توسط برق منطقه ای  /شرکت
توزیع نیروی برق لحاظ نخواهد گردید.
 -3در صورت اعمال آن میزان از برق خریداری شده از عرضه کننده در صورتحسابهای برق منطقه ای  /شرکت توزیع نیروی
برق  ،عرضه کننده موظف به پیگیری و کسر آن از صورتحساب صادره می باشد .
-4خریدار کماکان مشترک برق منطقه ای  /شرکت توزیع نیروی برق خواهد بود و کلیه درخواست خود را که مرتبط با بخش
سیم  ،انشعاب نوع انشعاب می باشد از برق منطقه ای  /شرکت توزیع نیروی برق درخواست خواهد نمود .انجام فعالیت های
جانبی نظیر آزمایش کنتور ،جابجایی کنتور اقداماتی مشابه  ،مستقیما توسط خریدار با شرکت برق منطقه ای  /شرکت توزیع
نیروی برق انجام خواهد شد.عرضه کننده می تواند بنا به درخواست خریدار نسب به انجام موارد فوق الذکر به نمایندگی از
جانب خریدار و به هزینه وی اقدام نماید.
-5عرضه کننده موظف است تائیده ای از شرکت توزیع نیروی برق ارئه نماید که ابتدا میزان برق خریداری شده قرارداد دوجانبه
از برق مصرفی کارخانه کسر و جهت باقی مانده مصرف قبض صادر می نماید.
-6زمان پرداخت صورتحساب عرضه کننده منوط به صدور قبض شرکت توزیع نیرو ی برق و اطمینان از کسر سهم مصرف
قبض عرضه کننده می باشد.
-7کلیه مقرارات و ضوابط مصوب وزارت نیرو به شرح مندرج درآیین نامه تكمیلی تعرفه های برق از سوی خریدار الزم الرعایه
بوده و مسئولیت عدم رعایت آنها به عهده خریدار می باشد.
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-8خریدار موظف به پرداخت سایر اقالم صورتحساب خود (غیر از آن بخش از برق خریداری شده توسط عرضه کننده) به
شرکت برق منطقه ای  /شرکت توزیع نیروی برق می باشد.
-9خریدار در طول مدت قرار داد می تواند نسبت به کاهش و یا افزایش قدرت مورد نیاز ماهیانه خود از مقدار قدرت قرار دادی
اقدام نماید.این میزان تغییر در قدرت مورد نیاز ماهیانه (ماه شمسی مطابق با تقویم جمهوری اسالمی ایران)قرار داد  ،باید
حداقل  10روز از قبل از شروع ماه بعدی به عرضه کننده اعالم می گردد.در صورت عدم اعالم قدرت مورد نیاز ماهیانه در
موعد مقرر توسط خریدار  ،آخرین قدرت اعالم شده مالک عمل قرار می گیرد.
-10میزان تغییر قدرت مورد نیاز ماهیانه از  0درصد الی  100درصد قدرت خریداری شده می باشد.
-11عرضه کننده هیچ گونه تعهدی نسبت به حالتی که در آن میزان مصرف خریدار از مقدار قدرت مورد نیاز اعالم شده
ماهیانه کمتر باشد  ،نداشته و هزینه انرژی در هر دوره مطابق با مقدار قدرت مورد نیاز اعالم شده آن دوره اخذ می گردد.
-12در صورت هرگونه تغییر در تعرفه های برق  ،نرخ های فروش برق نیروگاه ها اعالم شده توسط وزارت نیرو و هر نوع تغییر
در آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت نیرو که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ خرید و فروش برق تاثیر داشته باشد
 ،طرفین قرار داد موظفند ظرف مدت  7روز نسبت به برگزاری جلسه مشترک اقدام نمایند.در صورت حصول توافق بر اساس
نرخ ها و شرایط جدید قرار داد ادامه خواهد یافت در غیر این صورت قرار داد فسخ و بر اساس ماده  10قرار داد( پیوست) اقدام
خواهد گردید.
-13در صورتی که در طول مدت و یا پس از خاتمه قرار داد مشخص گردد که در نوع تعرفه و یا میزان انرژی اندازه گیری شده
و به طور کلی در صورتحساب صادره از طرف عرضه کننده اشتباهی رخ داده است  ،طرفین موظف به پرداخت این میزان
اختالف می باشند.
-14در طول دوره مصرف مطابق با قدرت اعالمی ماهیانه  ،چنانچه مشكلی در کارخانه خریدار ایجاد و مانع مصرف کامل برق
خریداری شده گردد،خریدار این موضوع را طی یک نامه کتبی حاوی میزان قدرت جدید مورد نیاز در باقیمانده دوره مصرف
به عرضه کننده اعالم می کند  .دراین صورت عرضه کننده متعهد می گردد در دومین روز کاری از تاریخ نامه ارسالی خریدار
نسبت به کاهش قدرت خریداری شده اقدام نماید .بدیهی است این کاهش میزان قدرت نباید بیشتر از  3بار در طول مدت
قرارداد اتفاق بیفتد.
-15خریدار مراتب آمادگی و زمان آغاز مصرف برق خود را کتباً به عرضه کننده اعالم می نماید.
-16تاریخ نفوذ قرارداد ،تاریخی است که عرضه کننده طی نامه کتبی تاییدیه طرف قرار داد (های) انشعاب  /اتصال (مالک
شبكه) را به خریدار اعالم می نماید.
-17یک ماه پیش از پایان مدت قرار داد ،هریک از طرفین می تواند موافقت خویش را با تمدید قرار داد با شرایط موجود و یا
تحت شرایط جدید به طرف دیگر اعالم نماید .در صورت توافق طرفین با تمدید قرارداد  ،بر حسب توافقات بعمل آمده ،قرارداد
تمدید خواهد شد.
-18برنده مناقصه می بایست حداکثر ظرف مدت  15روز پس از اعالم نتایج مناقصه اقدام به عقدقرارداد و ارائه ضمانتنامه
بانكی حسن انجام تعهدات به میزان  % 10مبلغ پیشنهاد قیمت میزان مصرف کل سال اقدام نماید.
-19تحویل تضمین شرکت در مناقصه پیشنهادات رد شده پس از عقد قرارداد با برنده مزایده صورت خواهد گرفت.
صفحه  5از 12

شماره مناقصه/98/1003 :م
تاریخ 98/01/20:

مناقصه تامین بخشی از برق مصرفی
کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

-20در صورتیكه برنده مناقصه به هر نحو از انعقاد قرارداد در مهلت مقرر خودداری نماید ،تضمین شرکت در مزایده وی به
نفع شرکت سیمان غرب آسیا ضبط می گردد و برنده هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت.
-21هرگاه شرکت سیمان غرب آسیا از واگذاری خدمات و انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد ،تضمین برنده مناقصه
مسترد خواهد شد و برنده هیچ گونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.
-22همه اسناد واصله از متقاضیان ،غیر از تضمین شرکت در مناقصه  ،به عنوان دارای شرکت سیمان غرب آسیا تلقی شده و
عودت نخواهد شد و بدین ترتیب هرگونه هزینه که برای تهیه ،ارائه و سایر فعالیت های مربوط به مناقصه صرف شده نیز قابل
پرداخت نخواهد بود.
 -23هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
آرمان رسول پور
معاونت فنی و بازرگانی
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
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شماره مناقصه/98/1003 :م
تاریخ 98/01/20:

مناقصه تامین بخشی از برق مصرفی
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پیوست شماره:1اطالعات متقاضی
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مناقصه تامین بخشی از برق مصرفی

شماره مناقصه/98/1003 :م
تاریخ 98/01/20:

کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
پیوست شماره یك  :اطالعات متقاضی

 -1مشخصات متقاضی :
نام کامل پیمانکار:

نام اختصاري /تجاري:

تابعیت:
محل ثبت :

شماره ثبت:

تاریخ ثبت

استان :

شهر:

سرمایه ث بت شده(ریال):
نوع شرکت  :خصوصی 
نوع ثبت  :سهامی خاص 

تاریخ تأسیس

سرمایه پرداخت شده(ریال):
دولتی 
سهامی عام 

تعاونی 

تحت پوشش 

با مسؤولیت محدود 

سایر 

زمینه فعالیت اصلی..........................................................................................:

 -2مشخصات مدیر عامل،اعضاي هیأت مدیره :
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

مدرك تحصیلی

 -3مشخصات سهامداران عمده (شخصیت حقیقی یا حقوقی)به ترتیب اولویت میزان سهام
ردیف

اشخاص حقوقی

درصد سهام

اشخاص حقیقی

 -4آدرس دفتر مرکزی:
نشانی کامل

کشور:

استان:

شهر:

خیابان :

کد پستی
صندوق پستی
تلفن مستقیم – تلفن همراه
دورنگار
پست الکترونیك
Web site
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کوچه :

فرعی :

پالك:

مناقصه تامین بخشی از برق مصرفی

شماره مناقصه/98/1003 :م
تاریخ 98/01/20:

کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

ادامه پیوست شماره یک
-5مشخصات و نمونه امضاء افراديکه طبق آخرین آگهی تغییرات ،مجاز به امضاي کلیه قراردادها و اوراق واسناد مالی و تعهد آور بانکی می باشند:

نام و نام خانوادگی

........................
نمونه امضاء

سمت

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

نام و نام خانوادگی

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

سمت

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

نمونه امضاء
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نام و نام خانوادگی

........................
نمونه امضاء

سمت

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

شماره مناقصه/98/1003 :م
تاریخ 98/01/20:

مناقصه تامین بخشی از برق مصرفی
کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

پیوست شماره  :2پیشنهاد قیمت
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شماره مناقصه/98/1003 :م
تاریخ 98/01/20:

مناقصه تامین بخشی از برق مصرفی
کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
پیوست شماره  :2پیشنهاد قیمت

بدینوسیله شرکت ......................................................به شماره ثبت.......................................با مدیریت ..................................................به
نشااانی .....................................................................................................................................................امضاااء کننده زیر پس از مطالعه و
بررسی و با آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء و مسئولیت بر اساس شرایط و موارد مطروحه در اسناد و مدارک مناقصه قیمت
پیشنهادی خودرا جهت اجرای موضوع مناقصه و بر اساس جدول ذیل اعالم مینماید.
مهر و امضاء
تاریخ
قدرت قراردادي و نرخ فروش برق
-1میزان سقف قدرت قراردادی که عرضه کننده موظف به تامین آن می باشد 10.5
(دم ونیم ) مگاوات است.
-2خریدار می تواند مبلغ صورتحساب صادر شده توسط عرضه کننده را به یکی از
دو شیوه زیر پرداخت نماید:
-2-1پرداخت بر مبنای نرخ (به عدد و حروف)
.......................................................................
................................................لایر بر کیلو وات ساعت به
مدت.........روز از زمان صدور صورتحساب ؛
-2-2پرداخت بر مبنای نرخ(به عدد و حروف)
.......................................................................
.................................................لایر بر کیلو وات ساعت به
مدت.........روز از زمان صدور صورتحساب؛
-3چنانچه خریدار در مهلت مقرر مبلغ صورتحساب صادر شده براساس بند  2-1ویا
 2-2توسط عرضه کننده را پرداخت ننماید ،نرخ فروش برق بر اساس ضریب زیر
تعدیل میگردد.
[(/3000تعداد روزهای فاصله بین اخرین مهلت پرداخت صورتحساب تا تاریخ
پرداخت صورت حساب ) = ]1+ضریب تعادل
-4میزان مبلغ صورت حساب هر دوره بر اساس فرمول زیر تعیین میگردد:
قدرت اعالم شده ماهیانه (کیلووات )× تعداد ساعات دوره ×(نرخ مورد توافق بند
 2پیوست =)2مبلغ صورتحساب دوره (لایر)
-5مدت مجاز تاخیر در پرداخت صورتحساب ضریب تعدیل حداکثر یک ماه می باشد
.مگر توافقی دیگر بین خریدار و فروشنده حاصل شود .
توضیحات :
*مبالغ اعالم شددده بدون احاسدداب مالیات بر ارزش افزوده و به لایر و با در نظر
گرفان کلیه ک سورات قانونی ( بیمه  ،مالیات و  ) ...میبا شد و خریدار مبلغی
به غیر از ردیف های  1-2و یا  2-2بر اساس میزان مصرف پرداخت نخواهد نمود.
* مناق صه گر باید بدون قلم خوردگي و بطور خوانا ن سبت به تکمیل فرم پی شنهاد قیمت
اقدام نماید وچنانچه پیشنهاد دهندگان درارائه نرخ هاي پیشنهادي و در محاسبات خود
دچار اشاباهي به ضرر خود شده باشند حق هیچ گونه ادعایي را نخواهند داشت و در هر حال
نرخ هاي پی شنهادي كه در فرم پی شنهاد قیمت مناق صه گر قید شده مالك عمل قرار خواهد
گرفت.
* جهت مشدددخ نمودن برنده مناقصددده هم مبلغ قرارداد و هم انعطاف پییری در
پرداخت صورتحساب مالک عمل خواهد بود.
صفحه  11از 12

شماره مناقصه/98/1003 :م
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پیوست  :3پیش نویس قرارداد
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خریدار:

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا

شرکت مجتمع سیمان

(سهامی عام)

غرب آسیا

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

بنام خدا

قرار داد دو جانبه تامین برق
کارخانه  5000تنی شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

شماره قرارداد....................:
تاریخ قرارداد .................. :

خریدار  :شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا
عرضه کننده ................... :

1

خریدار:
شرکت مجتمع سیمان
غرب آسیا

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا
(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

فهرست مطالب
قرار داد دوجانبه تامین برق 3.......................................................................................................................................................................................
ماده -1موضوع قرار داد3...............................................................................................................................................................................................
ماده -2قدرت قرار دادی و نرخ فروش برق3.............................................................................................................................................................
ماده -3تضامین 3............................................................................................................................................................................................................
ماده -4تاریخ نفوذ،مدت قرار داد و خاتمه آن 3.......................................................................................................................................................
ماده -5تعهدات و مسئ ولیت عرضه کننده 3..............................................................................................................................................................
ماده -6تعهدات و مسئولیت خریدار 4........................................................................................................................................................................
ماده -7تعهدات طرفین 4.......................................................................................................................................................................................... .
ماده -8حل اختالف 5....................................................................................................................................................................................................
ماده -9شرایط فسخ قرار داد 5.....................................................................................................................................................................................
ماده -10تعهدات طرفین در شرایط فسخ قرار داد5................................................................................................................................................
ماده -11نشانی طرفین5................................................................................................................................................................................................
ماده -12پیوست ها و تعداد نسخ قرار داد5...............................................................................................................................................................
پیوست -1م شخصات برق طبق قرار داد انشعاب  /اتصال 7...................................................................................................................................
پیوست -2قدرت قرار دادی و نرخ فروش برق 8........................................................................................................................................................
پیوست -3تضامین 9.........................................................................................................................................................................................................
پیوست -4تصویب نامه 10...............................................................................................................................................................................................
پیوست -5مجوز فروش11................................................................................................................................................................................................
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا

غرب آسیا

(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

"پیش نویس قرارداد "
این قرار داد فی مابین شرکت سیمان غرب آسیا به شماره ثبت 27100و شناسه ملی  10380425043و به نمایندگی آقایان
منصور ارباب افضلی ( مدیر عامل و عضو هیات مدیره )و محمود مشفقی ( عضو هیات مدیره ) به نشانی مشهد -خیابان سناباد
بین سناباد  43و  45و با شماره تماس  05138449255که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت
 ........................................... ..به شماره ثبت  .......................................................وبه شناسه ملی  .............................به نمایندگی آقایان
، ............................................مدیرعامل و .............................................................رئیس هیئت مدیره دارنده مجوز فروش برق به شماره
 ............................................................مورخ .................................................از وزارت نیرو به عنوان عرضه کننده از طرف دیگر با شرایط
ذیل منعقد می گردد.
ماده  -1موضوع قرارداد :
عبارت است از تامین بخشی از کل برق مصرفی کارخانه سیمان غرب آسیا بر اساس اطالعات پیوست شماره یک قرارداد می
باشد.
ماده -2قدرت قراردادی و نرخ فروش برق:
بر اساس پیوست دو قرار داد تعیین می گردد.
ماده -3تضمین حسن انجام تعهدات:
عرضه کننده جهت حسن انجام تعهدات این قرارداد نسبت به تسلیم یک فقره چک تضمین مورد تایید خریدار معادل
 .....................................................................اقدام خواهد نمود.بدیهی است تضمین فوق پس اتمام قرارداد و انجام تسویه حساب به
عرضه کننده عودت می گردد.
ماده  – 4مدت قرارداد :
-4-1خریدار مراتب آمادگی و زمان آغاز مصرف برق خود را کتباً به عرضه کننده اعالم می نماید.
-4-2تاریخ نفوذ قرارداد ،تاریخی است که ع رضه کننده طی نامه کتبی تاییدیه طرف قرار داد (های) انشعاب  /اتصال (مالک
شبکه) را به خریدار اعالم می نماید.
-4-3مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ نفوذ به مدت  1سال شمسی تعیین می گردد.
-4-4ی ک ماه پیش از پایان مدت قرار داد ،هریک از طرفین می تواند موافقت خویش را با تمدید قرار داد با شرایط موجود و یا
تحت شرایط جدید به طرف دیگر اعالم نماید .در صورت توافق طرفین با تمدید قرارداد  ،بر حسب توافقات بعمل آمده ،قرارداد
تمدید خواهد شد.
ماده-5تعهدات و مسئولیت عرضه کننده:
-5-1عرضه کننده متعهد است صورت حساب هر دوره را به آدرس کارخانه واقع در کیلومتر  45جاده فریمان به تربت جام جنب
روستای ابدال آباد با کد پستی  9588111149ارسال نماید.
-5-2عرضه کننده م وظف است قبل از تحقق مصرف خریدار قدرت مورد نیاز اعالم شده ماهیانه توسط خریدار را مطابق بند(-6
 ) 8با نرخ های مورد توافق بر اساس پیوست دو قرار داد تامین نماید.بدیهی است این میزان برق تامین شده توسط عرضه کننده
در صورت حساب های صادره توسط برق منطقه ای  /شرکت توزیع نیروی برق لحاظ نخواهد گردید.
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا

غرب آسیا

(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

 -5-3در صورت اعم ال آن میزان از برق خریداری شده از عرضه کننده در صورتحسابهای برق منطقه ای  /شرکت توزیع نیروی
برق  ،عرضه کننده موظف به پیگیری و کسر آن از صورتحساب صادره می باشد .
ماده -6تعهدات و مسئولیت خریدار:
-6-1خریدار موظف ب ه پرداخت صورتحسابهای صادره توسط عرضه کننده ظرف مدت تعیین شده مطابق با مفاد پیوست 2
میباشد.
-6-2خریدار کماکا ن مشترک برق منطقه ای  /شرکت توزیع نیروی برق خواهد بود و کلیه درخواست خود را که مرتبط با بخش
سیم  ،انشعاب نو ع انشعاب می باشد از برق منطقه ای  /شرکت توزیع نیرو ی برق درخواست خواهد نمود .انجام فعالیت های
جانبی نظیر آزمایش کنتور ،جابجایی کنتور اقداماتی مشابه  ،مستقیما توسط خریدار با شرکت برق منطقه ای  /شرکت توزیع
نیروی برق انجام خواهد شد.عرضه کننده می تواند بنا به درخواست خریدار نسب به انجام موارد فوق الذکر به نمایندگی از جانب
خریدار و به هزینه وی اقدام نماید.
-6-3عرضه کننده م وظف است تائیده ای از شرکت توزیع نیرو ی برق ارئه نماید که ابتدا میزان برق خریداری شده قرارداد
دوجانبه از برق مصرفی کارخانه کسر و جهت باقی مانده مصرف قبض صادر می نماید.
-6-4زمان پرداخت ص ورتحساب عرضه کننده منوط به صدور قبض شرکت توزیع نیرو ی برق و اطمینان از کسر سهم مصرف
قبض عرضه کننده می باشد.
-6-5خریدار حق واگذاری هیچ بخش از حقوق و تعهدات و مسئولیت های قرارداد خویش را به غیر ندارد.
-6-6کلیه مقرارات و ضوابط مصوب وزارت نیرو به شرح مندرج درآیین نامه تکمیلی تعرفه های برق از سوی خریدار الزم الرعایه
بوده و مسئولیت عدم رعایت آنها به عهده خریدار می باشد.
-6-7خریدار موظف به پ رداخت سایر اقالم صورتحساب خود (غیر از آن بخش از برق خریداری شده توسط عرضه کننده) به
شرکت برق منطقه ای  /شرکت توزیع نیروی برق می باشد.
-6-8خریدار در طو ل مدت قرار داد می تواند نسبت به کاهش و یا افزایش قدرت مورد نیاز ماهیانه خود از مقدار قدرت قرار
دادی اقدام نماید.این میزان تغییر در قدرت مورد نیاز ماهیانه (ماه شمسی مطابق با تقویم جمهوری اسالمی ایران)قرار داد  ،باید
حداقل  10روز از قبل از شروع ماه بعدی به عرضه کننده اعالم می گردد.در صورت عدم اعالم قدرت مورد نیاز ماهیانه در موعد
مقرر توسط خریدار  ،آخرین قدرت اعالم شده مالک عمل قرار می گیرد.
-6-9میزان تغییر قدرت مورد نیاز ماهیانه از  0درصد الی  100درصد قدرت خریداری شده می باشد.
-6-10عرضه کننده ه یچ گونه تعهدی نسبت به حالتی که در آن میزان مصرف خریدار از مقدار قدرت مورد نیاز اعالم شده
ماهیانه کمتر باشد  ،نداشته و هزینه انرژی در هر دوره مطابق با مقدار قدرت مورد نیاز اعالم شده آن دوره اخذ می گردد.
در خاتمه قرار داد خریدار موظف است مطابق تاریخهای توافق شده در پیوست  2نسبت به تسویه حساب نهایی  ،تا آخرین
خرید اختصاص داده شده به خریدار اقدام نماید .
ماده -7تعهدات طرفین:
-7-1در صورت هرگونه تغییر در تعرفه های برق  ،نرخ های فروش برق نیروگاه ها اعالم شده توسط وزارت نیرو و هر نوع تغییر
در آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت نیرو که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ خرید و فروش برق تاثیر داشته باشد ،
طرفین قرار داد موظفند ظرف مدت  3روز نسبت به برگزاری جلسه مشترک اقدام نمایند.در صورت حصول توافق بر اساس نرخ
ها و شرایط جدید قرار داد ادامه خواهد یافت در غیر این صورت قرار داد فسخ و بر اساس ماده  10قرار داد اقدام خواهد گردید.
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا

غرب آسیا

(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

-7-2در صورتی که در طول مدت و یا پس از خاتمه قرار داد مشخص گردد که در نوع تعرفه و یا میزان انرژی اندازه گیری شده
و به طور کلی در صورتحساب صادره از طرف عرضه کننده اشتباهی رخ داده است  ،طرفین موظف به پرداخت این میزان اختالف
می باشند.
-7-3در طول دوره م صرف مطابق با قدرت اعالمی ماهیانه  ،چنانچه مشکلی در کارخانه خریدار ایجاد و مانع مصرف کامل برق
خریداری شده گردد،خریدار این موضوع را طی یک نامه کتبی حاوی میزان قدرت جدید مورد نیاز در باقیمانده دوره مصرف به
عرضه کننده اعالم می کند  .دراین صورت عرضه کننده متعهد می گردد در دومین روز کاری از تاریخ نامه ارسالی خریدار نسبت
به کاهش قدرت خریداری شده اقدام نماید .بدیهی است این کاهش میزان قدرت نیابد بیشتر از  3بار در طول مدت قرارداد اتفاق
بیفتد.
ماده  -8حل اختالفات :
 -8-1در صورت بروز هرگونه خالف در تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد ابتدا موضوع از طریق مذاکره و در غیر اینصورت از
طریق مراجع ذیصالح قانونی حل و فصل خواهد شد.
-8-2در طول رسیدگی به اختالفات  ،طرفین موظف به ادامه ایفای تعهدات در قرار داد می باشند.
ماده -9شرایط فسخ قرارداد :
-9-1در صورتی که خ ریدار صورتحسابهای صادر شده توسط عرضه کننده را در موعد مقرر مطابق با پیوست دو پرداخت ننماید.
-9-2قرارداد می تواند در صورت اعالم کتبی خریدار فسخ گردد.این اعالم می بایست  10روز قبل از تحقق مصرف ماه آتی  ،کتبا
به عرضه کننده ارسال گردد.
-9-3در صورت تحقق شرایط بند  1-7قرار داد.
-9-4فسخ قرارداد در صورت تحقق هر یک از بندهای  1تا  3ماده  ، 9از اولین روز ماه آتی اجرایی می شود.
ماده -10تعهدات طرفین در شرایط فسخ قرار داد:
-10-1خریدار موظف است نسبت به تسویه کلیه صورتحسابهای صادره از تاریخ اجرایی شدن فسخ قرار داد بر اساس نرخ های
مورد توافق و زمانبندی های در پیوست دو قرار داد اقدام نماید.
-10-2عرضه کننده موظف است پس از تسویه بدهی توسط خریدار نسبت به استرداد تضامین پس از در خواست کتبی خریدار
اقدام نماید.
-10-3طرفین مراتب فسخ قرار داد را به برق منطقه ای  /شرکت نوزیع نیروی برق و مدیریت شبکه اطالع داده تا هیچ گونه
خدشه ای در صورتحسابهای برق مصرفی خریدار ایجاد نگردد.
ماده  -11نشانی طرفین:
خریدار  :خراسان رضوی کیلومتر  45جاده فریمان به تربت جام جنب روستای ابدال آباد مجتمع سیمان غرب آسیا
فروشنده :
ماده  -12پیوست ها و تعداد نسخ قرار داد:
این قرار داد که در12ماده تنظیم گردیده به همراه پیوست های ذیل که جز الینکف قرار داد محسوب میگردند ،در سه نسخه
تهیه و کلیه نسخ دارای اعتبار یکسان می باشد:
پیوست شماره :1مشخصات برق طبق قرار داد انشعاب  /اتصال
پیوست شماره :2قدرت قرار دادی و نرخ فروش برق و مهلت پرداخت
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا

غرب آسیا

(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

پیوست شماره  :3تضامین
پیوست شماره  :4تصویب نامه شماره  /145937ت 050999مورخ  1394/11/10هیات وزیران و مصوبه وزارت نیرو به شماره
 95/50373/20/100مورخه  1395/11/7و سایر مدارک مرتبط.
پیوست شماره :5مجوز فروش برق مشترکین از طریق قرار داد دو جانبه.
فروشنده

خریدار
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان
غرب آسیا

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا
(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

پیوست  :1مشخصات برق طبق قرار داد انشعاب  /اتصال
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا
(سهامی عام)

غرب آسیا

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

پیوست  :1مشخصات برق طبق قرار داد انشعاب  /اتصال
-1به استناد قرار داد(های)اتصال به شماره .........................مورخ...........................بین شرکت .................................و برق منطقه
ای  /شرکت توزیع نیروی برق به ظرفیت ( 10.5ده ونیم ) مگاوات.
-2مسئولیت رعایت مشخصات برق  ،مندرج در قرار داد مذ.ور و رعایت ضوابط و مقررات راجع به کیفیت و کمیت برق
تحویلی طبق آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو خارج از این قرار داد بوده و کماکان به عهده شرکت برق
منطقه ای  /شرکت توزیع نیروی برق می باشد.
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان
غرب آسیا

عرضه کننده:

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا

شرکت...................

(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

شماره قرارداد ................. :

پیوست  : 2قدرت قراردادی و نرخ فروش برق
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان
غرب آسیا

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا
(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

پیوست  : 2قدرت قراردادی و نرخ فروش برق
هه مهنمین من مهش بن هد
-1میزان سقف قدرت قراردادی که عرضه کننده موظف به
( 10.5دم ونیم ) مگنوات است.
-2خریدار مش مواند مبلغ صورمحسنب صندر ده موسط عرضه کننده را بهه ییهش
از دو یوه زیر پرداخت نمنید:
-1-2پرداخههههههههههههت بههههههههههههر مبنههههههههههههنی نههههههههههههر
...........................................لایر بر کیلو وات سنعت به مدت
.........................................روز از زمنن صدور صورمحسنب .
-3چنننچه خریدار در مهلت مقرر مبلغ صورمحسنب صندر ده براسنس بنهد 2-1
وین  2-2موسط عرضه کننده را پرداخت ننمنید ،نر فروش برق بر اسنس ضهری
زیر معدیل میگردد.
[(/3000معداد روزهنی فنصله بین اخرین مهلت پرداخت صورمحسهنب مهن مهنری
پرداخت صورت حسنب ) = ]1+ضری معندل
-4میزان مبلغ صورت حسنب هر دوره بر اسنس فرمول زیر معیین میگردد:
قدرت اعالم ده منهیننه (کیلووات )× معداد سنعنت دوره ×(نر مورد موافه
بند  2پیوست =)2مبلغ صورمحسنب دوره (لایر)
-5مدت مجنز منخیر در پرداخت صورمحسنب ضری معدیل حداکثر یک منه مش بن د
.مگر موافقش دیگر بین خریدار و فرو نده حنصل ود .
موضیحنت:
*مبنلغ اعالم ده بدون احتسنب منلینت بر ارزش افزوده و به لایر و بن در نظر
گرفتن کلیه کسورات قننونش ( بیمه  ،منلینت و  ) ...میبن د و خریدار
مبلغش به غیر از ردیف هنی  1-2بر اسنس میزان مصرف پرداخت نخواهد نمود.
* مننقصه گر بنید بدون قلم خوردگي و بطور خوانن نسبت به میمیل فرم پیشنهند
قیمت اقدام نمنید وچنننچه پیشنهند دهندگنن درارائه نر هني پیشنهندي و در
محنسبنت خود دچنر ا تبنهي به ضرر خود ده بن ند ح هیچ گونه ادعنیي را نخواهند
دا ت و در هر حنل نر هني پیشنهندي كه در فرم پیشنهند قیمت مننقصه گر قید ده مالك
عمل قرار خواهد گرفت.
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان
غرب آسیا

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا
(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

پیوست  : 3تضامین

11

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

خریدار:
شرکت مجتمع سیمان

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا

غرب آسیا

(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه
پیوست  : 3تضامین

-1یک فقره ضمانت نامه  /چک بانکی.
مشخصات ضمانت نامه  /چک بانکی به شرح ذیل می باشد
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عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

خریدار:
شرکت مجتمع سیمان
غرب آسیا

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا
(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

پیوست شماره  :4تصویب نامه شماره  /145937ت 050999مورخ  1394/11/10هیات وزیران و
مصوبه وزارت نیرو به شماره  95/50373/20/100مورخه  1395/11/7و سایر مدارک مرتبط
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خریدار:
شرکت مجتمع سیمان
غرب آسیا

کارخانه  5000تنی سیمان غرب آسیا
(سهامی عام)

عنوان مدرک  :پیش نویس قرارداد تامین بخشی از برق مصرفی کارخانه

عرضه کننده:
شرکت...................

شماره قرارداد ................. :

پیوست شماره :5مجوز فروش برق مشترکین از طریق قرار داد دو جانبه
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