شرایط ٍ هشخصات هٌاقصِ
الف :هَضَع هٌاقصِ:
خشیذ ً ،ػت ٍ اجشای یه دستگبُ آسبًسَس هسبفشثش وططی ثب تؼذاد  3ایستگبُ ٍ ظشفیت حذٍد

ً20فش -تخت ثشهخػَظ

ثیوبسستبى ثب هطخػبت فٌی ٍلغؼبت اغلی ثِ ضشح صیش:
ردیف ًام قطعات

هشخصات فٌی ٍ کوپاًی

1

هَتَرگیرتکس

سیکَر ساخت ایتالیا

2

ریل

طرح هًَتفرٍ ایتالیا t16 ٍ t9

3

درب

توام اتَهاتیک سلکَم ایتالیا یا فرهاتَر اسپاًیا

4

سیستن تاتلَ فرهاى

15 VVVFکیلَ ٍات تادرایَ داًفَس فٌالًذ

5

ًَع کاتیي

توام استیل ٍ کف سٌگ گراًیت

6

سیستن تراٍل کاتل

طرح دات ٍایلر سَئیس

7

شستی طثقات

استیل رٍکار

8

پٌل داخل کاتیي

2هتری ّوراُ تا  Lcdرًگی

9

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 فشٍضٌذُ 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.
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- 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 ضشوت است ٍ وبسگشاى ضشوت 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 ّفت سٍص وبسی اص تبسیخ اػالم وتجی هؼبدل
ثؼٌَاى سپشدُ حسي اجشای تؼْذات ضوبًت ًبهِ ثبًىی ثشاثش فشم هَسد ًظش داًطگبُ ثب اػتجبس

 %10هجلغ ول لشاسداد سا
 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 فشم ضوبًتٌبهِ هی ثبیست 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 دٍیست ّ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)
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 - 2سپشدُ ضشوت دس هٌبلػِ ثِ هجلغ دُ هیلیَى سیبل است وِ هی ثبیست ثػَست ًمذ ثِ حسبة هٌذسج دس ثٌذ یه ٍاسیض ٍ
فیص هشثَعِ آى دس پبوت الف لشاس گیشد.
د :هذارک الزم پاکت (الف)
 - 1سصٍهِ ضشوت
 - 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  1392دس صهیٌِ هَضَع هٌبلػِ ٍ ثشگْبی ضشایظ
هٌبلػِ ٍ فشم هٌغ هذاخلِ وبسوٌبى دٍلت  ،فشم خَد اظْبسی ،فشم پزیشش ٍ هسئَلیت  ،فشم تؼْذ ًبهِ ثیوِ وبسّبی
اخز ضذُ
- 8آدسس دلیك ٍ تلفي ضشوت
 - 9تػَیش هػذق هذاسن ضٌبسبئی داسًذگبى حك اهضب ضشوت 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 فشّبد – سبختوبى سبثك خَاثگبُ لذس ٍاحذ صاّذاى هی ثبضذ ٍ هحل تحَیل

پیطٌْبدات دفتش فٌی داًطگبُ عجمِ دٍم 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.

ًام شرکت:
ًام ٍ ًام خاًَادگی هذیر عاهل شرکت:
ًشاًی شرکت ٍ تلفي:
تلفي ّوراُ:
هْر ٍاهضاء
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ترگ شرکت در هٌاقصِ خریذ ًصة ٍاجرای یک دستگاُ آساًسَر
(پیشٌْاد قیوت)
عطف بِ آگْی هٌتشرُ در خصَص خریذ ً ،صب ٍاجرای یک دستگاُ آساًسَربا هشخصات
فٌی ٍقطعات اصلی درج شذُ در هَضَع هٌاقصِ داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ زاّذاى از
طریق هٌاقصِ عوَهی ایٌجاًب
دارای کذ هلی
شوارُ ثبت

فرزًذ

صادرُ از
کِ در شْرستاى

بِ شوارُ شٌاسٌاهِ
بِ

هذیر عاهل شرکت
بِ ثبت رسیذُ است ٍدارای تائیذیِ صالحیت

شرکت هی باشن ،ضوي اطالع ٍ قبَل کلیِ شرایط ٍ هشخصات هٌاقصِ کِ بِ هْر ٍ اهضای
ایٌجاًب رسیذُ است با ارائِ هذارک الزم از قبیل سَابق ٍ رزٍهِ  5سال کار در هَسسات
دٍلتی یا خصَصی  ،تائیذیِ هبادی ریربط ٍ گَاّی حسي اًجام کار هایل بِ شرکت در
هٌاقصِ بَدُ ٍ آهادگی خَد را جْت فرٍش ً ،صب ٍراُ اًذازی یک دستگاُ آساًسَر بِ
هبلغ

پیشٌْاد هی ًواین.

ریال بِ حرٍف

بطَر خالصِ تائیذ هی ًواین کِ ٌّگام تسلین پیشٌْاد قیوت  ،هطالعات کافی بعول آٍردُ ٍ
ّیچ ًکتِ ای باقی ًواًذُ است کِ بتَاًذ در هَرد آى هستٌذ بِ جْل ٍ عذم اطالع خَد
گردم.

ًام شرکت:

ًام ٍ ًام خاًَادگی هذیر عاهل :
آدرس شرکت:
تلفي ّوراُ :

تلفي:
تاریخ:

هْرٍاهضاء:
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