شرایط ٍ هشخصات هٌاقصِ
الف :هَضَع هٌاقصِ:
 - 1خشیذ ً ،ػت ٍ اجشای  2دستگبُ جه ثبال ثش هؼلَلیي ثب هطخػبت فٌی استبًذاسد
 - 2خشیذ ً ،ػت ٍ اجشای  2دستگبُ آسبًسَس هسبفشثش وططی ثب تؼذاد  4ایستگبُ ٍ ظشفیت ً 8ٍ 6فشُ ثب هطخػبت
فٌی ٍلغؼبت اغلی استبًذاسد ثِ ضشح صیش:
ردیف

ًام قطعات

هشخصات فٌی ٍ کوپاًی

1

هَتَرگیربکس

شیٌذر آلواى یا الکاهپ ایتالیا

2

کابل فرهاى آساًسَر

الکاتل  ،دتَایلر سَیسس

3

ریل راٌّوای آساًسَر

ساٍرا اسپاًیا  ،هًَتِ فرٍایتالیا

4

کابل بکس آساًسَر

گَستاٍٍلف آلواى – فایفرآلواى با دیي ایتالیا

5

هتعلقات جاًبی آساًسَر

ارٍپای غربی  ،دارای استاًذارد بیي الوللی

6

تابلَی فرعی برق با ٍرق

ایراى – دارای استاًذارد صٌعتی ایراى

 1/5 mmبا رًگ کَرُ
ای یا الکترٍ استاتیک
7

تابلَّای اصلی برق با

ایراى – دارای استاًذارد صٌعتی ایراى

ٍرق  2/5 mmبا رًگ
کَرُ ای یا الکترٍ
استاتیک
8

درب

توام اتَهاتیک سلکَم ایتالیا یا فرهاتَر اسپاًیا

9

ًَع کابیي

توام استیل با کف سٌگ گراًیت

10
11

شستی طبقات

استیل رٍکار

پٌل داخل کابیي

 2هتری ّوراُ با  Lcdرًگی

12

سیستن ًجات اضطراری

ولیِ لغؼبت ٍ ثغَس ولی آسبًسَس هی ثبیست ثوذت یىسبل گبساًتی گشدیذُ ٍ وبست هشثَعِ اسائِ گشدد.

ب :شرایط هٌاقصِ:
ّ - 1ش پیطٌْبدی وِ هغبثك ثب ضشایظ هٌبلػِ حبضش ًجَدُ ٍ یب هتضوي لیَد ٍ ضشایظ دیگشی ثبضذ وبى لن
یىي تلمی خَاّذ ضذ.
 - 2پشداخت ّضیٌِ ّبی هشثَعِ ضبهل آگْی سٍصًبهِ وسَسات لبًًَی ثش ػْذُ ثشًذُ هٌبلػِ است.
- 3ضشوت وٌٌذُ دس هٌبلػِ هی ثبیست دس ٌّگبم پیطٌْبد لیوت هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ سا لحبػ ًوَدُ ٍدس
ٌّگبم ػمذ لشاسداد گَاّی ثجت ًبم سا اسائِ ًوبیذ.
 - 4هحل اًجبم تؼْذات داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ صاّذاى ثَدُ ٍّضیٌِ حول ًٍمل ثش ػْذُ پیوبًىبس است.
وِ هی ثبیست دس پیطٌْبد لیوت خَد لحبػ ًوبیذ.
 - 5داًطگبُ دس سد یب لجَل یه یب ولیِ پیطٌْبدات ٍاغلِ ٍ اًؼمبد لشاسداد اختیبسات تبم داضتِ ٍ ضشوت
وٌٌذگبى دسهٌبلػِ حك ّیچگًَِ اػتشاضی سا ًخَاٌّذ داضت.
 - 6ثِ پیطٌْبدات هجْن  ،هخذٍش  ،هطشٍط ٍ فبلذ سپشدُ ٍ پیطٌْبداتی وِ ثب ضشایظ هٌبلػِ هغبیشت داضتِ
ثبضذ ٍ یب ثؼذ اص هْلت همشس ٍاغل ضَد  ،تشتیت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
 - 7داًطگبُ تؼْذی دس لجبل اسىبى ٍپزیشایی پیوبًىبس ًذاسد.
- 8ضشوت دس هٌبلػِ ٍ دادى پیطٌْبد ثِ هٌضلِ لجَل ٍ اختیبسات دستگبُ هٌبلػِ گزاس ثَدُ ٍ ضشوت
پیوبًىبس هی ثبیست تَاى هبلی هَضَع هٌبلػِ سا داضتِ ثبضٌذ.
 - 9داًطگبُ حك تغییش ٍ یب اغالح ٍ تجذیذ ًظش دس اسٌبد ٍ هطخػبت هٌبلػِ سا داسد.
- 10تبهیي وبسگش هبّش ٍ هَسد ًیبص جْت ًػت ٍ اجشاء ٍحول هػبلح ٍ اًجبم وبس ثشػْذُ پیوبًىبس/فشٍضٌذُ
است ٍ وبسگشاى ضشوت/فشٍضٌذُ هی ثبیست هَسد تبییذ اداسُ وبس ثبضٌذ.
- 11پس اص ثبصگطبئی پبوت (الف) ٍ دستیبثی ثِ ایٌىِ چِ وسبًی هذاسن ثذٍى ًمع اسائِ ًوَدُ اًذ  ،الذام ثِ
ثبصگطبئی پبوت (ة) ضذُ ٍ ثب تَجِ ثِ لیوت پیطٌْبدی ٍ سػبیت سبیش همشسات هشاتت تؼییي ثشًذُ هَسد
ثشسسی لشاس خَاّذ گشفت.
-12وویسیَى هؼبهالت داًطگبُ حذاوثش ظشف هذت

 2سٍص پس اص لشائت پیطٌْبدات ٍاغلِ هَسد لجَل

داًطگبُ ً ،ظش خَد سا وتجبً ثِ ًفش اٍل هٌبلػِ اػالم ًوَدُ ٍ پس اص آى سپشدُ ضشوت دس هٌبلػِ سبیش
ضشوت وٌٌذگبى ثِ استثٌبی ًفشات اٍل ٍ دٍم ٍ سَم هٌبلػِ  ،آصاد خَاّذ ضذ.
-13دس غَستیىِ ثشًذُ هٌبلػِ (ًفشاٍل) اص اًؼمبد لشاسداد ٍ اًجبم هؼبهلِ خَدداسی ًوبیذ سپشدُ ضشوت دس
هٌبلػِ اٍ ضجظ هی گشدد ٍ چٌبًچِ تفبٍت لیوت ًفش اٍل ثب ًفش دٍم ثیطتش اص ً %5جبضذ ثِ ثشًذُ دٍم
هٌبلػِ جْت اًجبم هؼبهلِ ٍ ػمذ لشاسداد هشاجؼِ هی گشدد ٍ چٌبًچِ ًفش دٍم ًیض اص اًؼمبد لشاسداد خَدداسی
ًوبیذ سپشدُ ٍی ًیض ثِ ًفغ داًطگبُ ضجظ ٍثِ ضشح فَق ثِ ًفش سَم جْت ػمذ لشاسداد هشاجؼِ خَاّذ ضذ
ولیِ ّضیٌِ ّبی ثشگضاسی هٌبلػِ ثش ػْذُ ثشًذُ هٌبلػِ است.
 -14ثشًذُ هٌبلػِ هتؼْذ هی گشدد حذاوثش ظشف هذت سِ سٍص وبسی اص تبسیخ اػالم وتجی هؼبدل %10
هجلغ ول لشاسداد سا ثؼٌَاى سپشدُ حسي اجشای تؼْذات ضوبًت ًبهِ ثبًىی ثشاثش فشم هَسد ًظش
داًطگبُ ثب اػتجبس  3هبُ پیص اص ػمذ لشاسداد تسلین ٍ لشاسداد هشثَعِ سا اهضب ٍ هجبدلِ ًوبیذ دس غیش
ایي غَست سپشدُ ٍی ثِ ًفغ داًطگبُ ضجظ ٍ عجك ثٌذ 13اص ًفش دٍم جْت ػمذ لشاسداد دػَت ثؼول

هی آیذ  .دس غَست استٌىبف ًفش دٍم سپشدُ اٍ ًیض ضجظ ٍثِ ًفشسَم هشاجؼِ خَاّذ ضذ .ثذیْی است سپشدُ
حسي اجشای تؼْذات تب  3هبُ پس اص پبیبى لشاسداد ًضد اهَس هبلی داًطگبُ ًگْذاسی ٍ پس اص تسَیِ حسبة وبهل
ثِ پیوبًىبس هستشد هی گشدد.
 -15پس اص تسلین ضوبًت ًبهِ حسي اجشای تؼْذات ٍ اهضبء ٍ هجبدلِ لشاسداد سپشدُ ضشوت دس هٌبلػِ ًفش دٍم
ٍ سَم آصاد خَاّذ ثَد.
 -16فشم ضوبًتٌبهِ هی ثبیست ًوًَِ فشم ضوبًتٌبهِ داًطگبُ ثبضذ.
 -17وبسفشهب هی تَاًذ هَضَع لشاسداد سا تب هیضاى  %25افضایص یب وبّص دّذ.
 -18دس ٌّگبم ػمذ لشاسداد ثٌب ثش دسخَاست پیوبًىبس هیضاى پیص پشداخت تب

 %25هجلغ هؼبهلِ هٌحػشاً دس لجبل

ضوبًتٌبهِ ثبًىی پشداخت خَاّذ ضذ.
 -19دس غَستی وِ دٍ ًفشثب ضشایظ یىسبى ووتشیي لیوت سا پیطٌْبد دادُ ثبضٌذ ثشًذُ ًْبیی ثب تَجِ ثِ پیطیٌِ
وبسی ٍ سَاثك حشفِ ای دس داًطگبُ آصاد اسالهی ٍ هَسسبت دٍلتی اًتخبة خَاّذ ضذ.
 -20پیطٌْبدّبی ٍاغلِ ثشًذگبى اٍل ٍ دٍم ٍ سَم تب هذت

 30سٍص پس اص گطَدى پیطٌْبدات هؼتجش ثَدُ ٍ جْت

اهضبء وٌٌذگبى آًْب الضام آٍس هی ثبضذ.
-21تْیِ ولیِ هػبلح ثش ػْذُ پیوبًىبس است.
 -22پیوبًىبس هتؼْذ ٍ تبییذ هی ًوبیذ دس ٌّگبم پیطٌْبد لیوت اص جویغ لَاًیي ٍ همشسات هشثَط ثِ وبس ٍ ثیوِ ّبی
اجتوبػی ٍحفبظت فٌی ٍ ّوچٌیي لَاًیي ٍ هبلیبتْب ٍ ػَاسؼ وبهالً هغلغ ثَدُ ٍ هتؼْذ است ّوِ آًْب سا سػبیت وٌذ
دس ّش حبل هسئَلیت ػذم اجشای لَاًیي ٍ همشسات فَق الزوش هتَجِ وبسفشهب ًخَاّذ ثَد ٍپیوبًىبس ساسبً هسئَل هی
ثبضذ.
ج :هذارک الزم جْت شرکت در هٌاقصِ:
 - 1پشداخت هجلغ سیػذ ّضاس سیبل ثِ حسبة جبسی سیجب  0106216899008ػْذُ ثبًه هلی ثٌبم داًطگبُ آصاد اسالهی
صاّذاى جْت خشیذ اسٌبد هٌبلػِ ٍ اسائِ فیص « ثِ ّوشاُ هذاسن دیگش دس پبوت (الف)»
 - 2سپشدُ ضشوت دس هٌبلػِ ثِ هجلغ ثیست هیلیَى سیبل است وِ هی ثبیست ثػَست ضوبًت ًبهِ هؼتجش ثبًىی یب ًمذ
ثِ حسبة هٌذسج دس ثٌذ یه ٍاسیض ٍ فیص هشثَعِ آى دس پبوت الف لشاس گیشد.

د :هذارک الزم
 - 1سصٍهِ ضشوت/فشٍضٌذُ
 - 2فیص ّبی ٍاسیضی
- 3اسٌبد ٍ ضشایظ هٌبلػِ ثب هْش ٍ اهضبی ضشوت وِ هی ثبیست تَسظ فشد یب افشاد هجبص غبحت اهضب ثشاثش
آخشیي تغییشات ضشوت ٍ آگْی سٍصًبهِ اهضبء ٍ ثِ هْش ضشوت هْوَس گشدد.
 - 4اسبسٌبهِ ٍ سٍصًبهِ آخشیي تغییشات هػذق
 - 5تػَیش گَاّی حسي اًجبم وبسٍ سَاثك فؼبلیت ّبی هطبثِ اص هَسسبت ٍ دستگبّْبی عشف لشاسداد دس
هذت  5سبل گزضتِ
 - 6تػَیش هػذق هؼشفی داسًذگبى حك اهضبء دس ضشوت ثشاثش آخشیي تغییشات اسبسٌبهِ ضشوت

 - 7تػَیش هػذق تبئیذ غالحیت غبدسُ اص سَی هجبدی ریشثظ دس سبل

 1394دس صهیٌِ هَضَع هٌبلػِ ٍ

ثشگْبی ضشایظ
- 8آدسس دلیك ٍ تلفي ضشوت
 - 9تػَیش هػذق هذاسن ضٌبسبئی داسًذگبى حك اهضب ضشوت /فشٍضٌذُ ضبهل تػَیش ضٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ٍ
وبست پبیبى خذهت ثػَست هػذق
- 10تػَیش هػذق آخشیي غَستجلسِ ّیبت هذیشُ ضشوت
 - 11اسٌبد ٍ هذاسن اسائِ ضذُ دس پبوت الف ًجبیذ ثِ ّیچ ػٌَاى حبٍی پیطٌْبد لیوت ثبضذ.
تَجِ :اسبسٌبهِ ٍ هذاسن هػذق ثِ هؼٌی تػَیش اسبسٌبهِ ٍ آخشیي تغییشات وِ تَسظ هشاجغ ریػالح
ثشاثش ثب اغل ضذُ ثبضذ.
ُ :پاکت«ب»
پبوت (ة) حبٍی ثشي پیطٌْبد لیوت هی ثبضذ.
ٍ :زهاى ٍ هکاى هٌاقصِ:
 - 1صهبى ضشوت دس هٌبلػِ اص تبسیخ اًتطبس آگْی ثِ هذت  10سٍص
 - 2هحل هٌبلػِ  :صاّذاى – خیبثبى داًطگبُ -هجتوغ داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ صاّذاى هی ثبضذ ٍ هحل
تحَیل پیطٌْبدات دفتش فٌی داًطگبُ عجمِ ّوىف سبختوبى هشوضی ٍالغ دس خیبثبى داًطگبُ هی ثبضذ.
- 3پیطٌْبدات سسیذُ ثب حضَس اػضبء وویسیَى هؼبهالت داًطگبُ ثبص ٍ لشائت خَاّذ ضذ  .حضَس ضشوت
وٌٌذگبى دس جلسِ آصاد است)94/5/25(.
ًام شرکت:
ًام ٍ ًام خاًَادگی هذیر عاهل شرکت/فرٍشٌذُ:
ًشاًی شرکت/فرٍشٌذُ ٍ تلفي:
تلفي ّوراُ:
اهضاء ٍ هْر

برگ پیشٌْاد قیوت
ػغف ثِ آگْی هٌتطشُ دس خػَظ  -1خشیذ ً ،ػت ٍ اجشای  2دستگبُ جه ثبال ثش هؼلَلیي ثب هطخػبت فٌی استبًذاسد
-2خشیذ ً ،ػت ٍ اجشای  2دستگبُ آسبًسَس هسبفشثش وططی ثب تؼذاد  4ایستگبُ ٍ ظشفیت ً 8ٍ 6فشُ ثب هطخػبت فٌی ٍ
لغؼبت اغلی دسج ضذُ دس هَضَع هٌبلػِ داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ صاّذاى اص عشیك هٌبلػِ ػوَهی ایٌجبًت
فشصًذ

ثِ ضوبسُ ضٌبسٌبهِ

ضشوت /فشٍضٌذُ

داسای وذ هلی
ثِ ضوبسُ ثجت

غبدسُ اص
وِ دس ضْشستبى

هذیش ػبهل
ثِ ثجت سسیذُ است ٍداسای تبئیذیِ

غالحیت ضشوت هی ثبضن ،ضوي اعالع ٍ لجَل ولیِ ضشایظ ٍ هطخػبت هٌبلػِ وِ ثِ هْش ٍ اهضبی ایٌجبًت سسیذُ است ثب
اسائِ هذاسن الصم اص لجیل سَاثك ٍ سصٍهِ  5سبل وبس دس هَسسبت دٍلتی یب خػَغی یبضَسای اغٌبف(پشٍاًِ وست) ،تبئیذیِ
هجبدی ریشثظ ٍ گَاّی حسي اًجبم وبس هبیل ثِ ضشوت دس هٌبلػِ ثَدُ ٍ آهبدگی خَد سا جْت فشٍش ٍ ًػت ٍ ساُ اًذاصی
جه ثبالثش هؼلَلیي ٍ دستگبُ آسبًسَس هجوَػبً ثِ هجلغ

سیبل ثِ حشٍف

پیطٌْبد هی ًوبین.
ردیف

ًام قطعات

هشخصات فٌی ٍ کوپاًی

1

هَتَرگیربکس

شیٌذر آلواى یا الکاهپ ایتالیا

2

کابل فرهاى آساًسَر

الکاتل  ،دتَایلر سَیسس

3

ریل راٌّوای آساًسَر

ساٍرا اسپاًیا  ،هًَتِ فرٍایتالیا

4

کابل بکس آساًسَر

گَستاٍٍلف آلواى – فایفرآلواى با دیي ایتالیا

5

هتعلقات جاًبی آساًسَر

ارٍپای غربی  ،دارای استاًذارد بیي الوللی

6

تابلَی فرعی برق با ٍرق mm

ایراى – دارای استاًذارد صٌعتی ایراى

 1/5با رًگ کَرُ ای یا الکترٍ
استاتیک
7

تابلَّای اصلی برق با ٍرق mm

ایراى – دارای استاًذارد صٌعتی ایراى

 2/5با رًگ کَرُ ای یا الکترٍ
استاتیک
8

درب

توام اتَهاتیک سلکَم ایتالیا یا فرهاتَر اسپاًیا

9

ًَع کابیي

توام استیل با کف سٌگ گراًیت

10

شستی طبقات

استیل رٍکار

تعذاد

هبلغ پیشٌْادی

11

پٌل داخل کابیي

12

سیستن ًجات اضطراری

 2هتری ّوراُ با  Lcdرًگی

بطور خالصه تائید هی نواین که هنگام تسلین پیشنهاد قیوت  ،هطالعات کافی بعول آورده و هیچ نکته ای باقی نوانده است که
بتواند در هورد آى هستند به جهل و عدم اطالع خود گردم.
ًام ٍ ًام خاًَادگی هذیر عاهل /فرٍشٌذُ :
آدرس شرکت/فرٍشٌذُ :
تلفي ّوراُ :

ًام شرکت/فرٍشگاُ:
تلفي:
هْرٍاهضاء:

