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از: مديريت تداركات و خدمات كال 

به: روابط عمومي 

)  DM65 (Diesel Generator/6017547687موضوع: تقاضاي شماره 

پنج دستگاه ديزل ژنراتور يك مگا وات با لوازم يدكيهاي مربوطه مورد نياز خود را از طريق برگزاري مناقص,,هتوسعه گاز ايران در نظر دارد  شركت مهندسي و  

مي باش,,د، عمومي و از توليد كنندگان داخلي و يا تأمين كنندگاني كه از منابع مورد تائيد مندرج در ليست شركت ملي گاز ايران/شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

 خياب,,ان–م,,دارك لزم را ب,,ه آدرس ته,,ران  مناقصه در روزنامه ،  آگهيدوم روز پس از انتشار  نوبت 7توانند ظرف مدت ي م  شركتهاي واجد شرايطنمايد. تأمين

ئيد صلحيت، براي شركت در مناقصهاارسال نمايند تا پس از بررسي در صورت تتداركات كال  ، 603اتاق ،  6 طبقه، 200 پلك ،طالقاني نرسيده به چهارراه مفتح 

ضمنا  شركت.  گردد والت احتمالي اعلم ميئ جهت پاسخگويي به سخارجي مربوط به اداره خريدهاي 81313237 همچنين شماره تلفن  شان دعوت بعمل آيد.اياز 

.مهندسي وتوسعه گاز ايران در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار است
شماره قلمواحد كالشرح كالمقدار

5Diesel  engine  generator,  1  Mega  watt as  per  following
description. 
Vendor shall design, construct, supply, test and commission diesel
engine  generator  to  be  used  for  diesel  coupling,  compling,
complete with control board, circuit breaker and accessories to be
installed in gas compressor station. 
The set is to be used as a duty source to supply all services.
Diesel engine generator shall have continuous rating.
Diesel engine generator shall have fabric couple.
All rating shall be referred to site conditions. The manufacturer shall
apply all derating factors and adjustments, 
So, that the complete equipment shall have specified rating at the 
specified site conditions.
Site conditions to be followed later.
Generators shall be designed constructed and tested in accordance 
and codes issued up to the end of May.2015.
Generators shall generally comply with the requirements of IEC 
standards or other accepted international standards.
The generator shall be suitable for continuous operation and shall 
be capable of carrying an overload of 5% for two hours per day.
Vendor shall provide all necessary control, protection, excitation 
and voltage regulation, metering, breakers and alarm facilities in 
the generating set. 
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The diesel generator shall be able to withstand an over speed of 
20% without injury. 
Generator output 1000 KW at site condition, 0.8 power factor rated 
frequency 50 Hertz. 
Duty: heavy duty continuous running.
Location: outdoor installed.
Hazardous area classification : Unclassified
Degree of protection : IP-54 / ACC.IEC60034
Insulation class: 
Stator : class   F   or   W
Rotor : class   F
Exciter : class   F
Noise Level at 1 meter : 85 DBA

Spare parts list for commissioning for each Generator   

Spare parts list for two years operation for each Generator
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جدول بررسي معيارهاي ارزيابي كيفي داوطلبان شركت در مناقصه 

معيارهای ارزيابی

كيفی
امتيازشرح

امتياز توان مالی در صورتی احراز ميشود كه يکي از مقادير ذيل ارائه گردد:توان مالی

20

يکصد برابر ماليات متوسط سالنه ، مستند به اسناد ماليات های قطعی و علی الحساب پرداخت شده

 درصد فروش آخرين سال توليد به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهای مالی تائيد شده25يا  

 درصد دارائيهای ثابت ، مستند به اظهار نامه رسمی يا گواهی بيمه دارائيها10يا 

 يا  تائيد اعتبار از سوی بانک يا مراسات مالی و اعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه

ارزيابی مشتريان
قبلی و حسن شهر

:ارزيابی مشتريان قبلی (بخصوص  شركتهای تابعه وزرات نفت ) مستند به مدارک مثبته شامل 

25

 رضايت نامه از شركتهاي طرف قرارداد در خصوص كيفيت كال بر اساس استانداردهاي شركت

 ملي گاز ايران در پنج سال گذشته.

رضايت نامه از شركتهاي طرف قرارداد در خصوص كيفيت خدمات پشتيبانی و انجام بموقع 

تعهدات در پنج سال گذشته.

رضايت بر عملکرد در دوره بهره برداری ( در پنج سال گذشته )

ارزيابی
استانداردها

اثبات حصول استانداردهای مورد نياز شامل :

15

 تطابق استانداردهای كيفيت كال با استانداردهای شركت ملی گاز ايران

 تطابق استانداردهای توليدكال با استانداردهای شركت ملی گاز ايران

تطابق استانداردهای نصب و بهره برداری كال با استانداردهای شركت ملی گاز ايران

داشتن تجريه و
دانش در زمينه

مورد نظر

قدمت و تجربه توليد در زمينه مربوطه

15 دانش و تکنولوژی لزم در زمينه مربوطه

نظام كيفيفت و

نحوه تضمين

محصولت

نحوه تضمين محصولت ( گارانتی )

25

نحوه تامين خدمات پس از فروش ( وارانتی ) در محل استفاده

چگونگی بسته بندی و حمل و نقل

نصب ، آموزش ، نگهداری و تعميرات

100جمع امتيازها



شرايط لزم جهت حضور داوطلبان به شرح ذيل بوده و لزم است كليه داوطلبان واجد شرايط كه تمايل به شركت در مناقصه م,,ذكور را دارن,,د

مدارك و مستندات هر يك از بندهاي جدول بال و ذيل را تهيه و در مهلت مقرر به آدرس اعلم شده تحويل نمايند .

(شايان ذكر است شرايط ذيل از ملزومات مي باشد و نمره اي به آن تعلق نمي گيرد.) 

/  آخرين آگهي روزنامه رسمي و اساسنامه شركت و تغييرات اعضاي هيئت مديره وحدود اختيارات مديران  به همراه آدرس دقيق شركتالف )

.كارخانه

 ) نامه اعلم آمادگي جهت تحويل كال مطابق مشخصات فني شركت مهندسي و توسعه  گاز ايران.ب

 مبل,,غ٪10وتضمين انج,,ام تعه,,دات مع,,ادل    ريال2،250،000،000 تأئيد كتبي توانائي ارائه ضمانتنامه بانکي شركت در مناقصه به مبلغ ج ) 

سفارش در  صورت برنده شدن در مناقصه.

) (شايان ذكراست مبلغ ضمانتنامه شركت درمناقصه متناسب با اقلم ومقادير پيشنهادي قابل تعديل مي باشد.

 ارائه پروانه فعاليت توليدي وبهربرداري ويا مجوزهاي تاسيس كارخانه ومدركي كه توليد كننده بودن شركت را تأئيد نمايد. د )

:  دارابودن و ارائه موارد ذيله )

- شنا سه كال ( ايران كد )  1      

- صورتهاي مالي حسابرسي شده  2      

- شنا سه ملی شركت3      

- ثبت نام در پايگاه ملي اطلع رساني مناقصات و اخذ كد شناسايي پايگاه و اعلم كد مربوطه 4      

45شركت مهندسي و توسعه گاز ايران پس از بررسي ، ارزيابي وامتيازدهي مدارك واصله، از شركتها و توليد كنندگان واجد شرايط ح,,داقل  و)

روز پس از انتشار آخرين آگهي دعوت بمناقصه بعمل خواهد آورد.

 روز پس از توزيع اسناد مناقصه خواهد بود.25زمان تحويل پاكات پيشنهادات فني بازرگاني و قيمت حداقل ز) 

 روز پس از دريافت پيشنهادات مي باشد.10 زمان بازگشايي پيشنهادات فني بازرگاني حداقل ح)

همچنين اعلم مي گردد علوه بر مدارك فوق معيارهاي ارزيابي كيفي و ضريب هر يك از معيارها جهت بررسي صلحيت داوطلبان ب,,ه ش,,رح

24جدول بال مي باشد و لزم است مدارك و مستندات كافي از سوي داوطلبان مطابق با مفاد فصل چهارم ارزيابي كيفي تأمين كنن,,دگان م,,واد 

 قانون برگزاري مناقصات تهيه و ارسال گردد .12 آئين نامه اجرايي بند  ج ماده 29الي 

 امتياز را كسب نمايند مورد قبول و مابقي مردود خواهند شد .100  امتياز از 65داوطلباني كه حداقل 

                                                                                                                                                                 روابط عمومي
                                                                                                                                               شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

   تداركات كال: نام و امضاء مسئول واحد متقاضي
قسمت توسط روابط عمومي تکميل مي شود.   اين    
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