
  " بسمه تعالي "        

  نو  اسكروكمپرسور هوا  كدستگاهي  ديخر مناقصه 

  
  نو  ١درجه  آلماني  اسكرو ت به خريد يكدستگاه كمپرسور هوا نسبظر دارد در ن (سهامي عام)  صنايع نساجي هالل ايران شركت

  نمايد.  خريداري  واجد شرايط  معتبر    حقوقي و    حقيقي   از اشخاص با شرايط ذيل  و  عمومي  از طريق مناقصه    ، زيرفني  با مشخصات  

بزرگراه شهيد لشگري (جاده    ١٨كيلومتر  -تهران به نشاني:    يران (صهامي عام)صنايع نساجي هالل اشركت    مناقصه گزار:
  ٥٤٩پالك-٦٥نبش خيابان-كرج)- مخصوص تهران 

  برنده مناقصه و متعهد به انجام موضوع مناقصه و قرارداد.   :مناقصه گر

  مربوطه فرم پيشنهاد قيمت و ساير اوراق پيوست   -شرايط اختصاصي -متشكل از شرايط عمومي اسناد مناقصه : 

  عمومي يك مرحله اي  نوع مناقصه: 

 مناقصه:  موضوع

    وكمپرسور هوا اسكر كدستگاهي د يخر -

  مشخصات فني: 
  اسكرو  كمپرسور نوع كمپرسور : 

 
    Air End Unitواحد هواساز :  

Rotor Comp EVO 42     ياAerzener VMX 160 

  )  cubic meter/ minutes 20(  قهيمترمكعب در دق  ٢٠ :   بر حسب ليتر در دقيقه :  يهواده  حجم
  بار ١٠:  ي كار فشار
   GUANGLU /132 KW, 1500 RPM   : موتور 

  Inverterمجهز به  PLCكنترل :   ستميس 
  م يمستق نگيكوپل  ايو تسمه )   ي( پول   ميمستق ر يحركت : بصورت غ انتقال

    ١٤.٥  cm    با قطر  ١٦٠  KW: اتور يراد  نوع
  ايتاليكشور ا VMCساخت   RBC   120مدل  :Unloader  آنلودر نوع  
 Trycomp Ar 250 يا   Dryer    :Mikropor IS 140 ر يدرانوع  

    ر يو تله آبگ   هي و ثانو  هي اول ي لترهايف  كرويهمراه م به
  متر مكعب   ٥عدد مخزن هر كدام با حجم  ٢فشرده :    يهوا  مخازن

  متر  ي ليم  ١٠متر و قطر ورق بدنه مخازن :   ي ليم ١٢مخازن :   يورق عدس   قطر
  از سازمان استاندارد   كيدرواستات يو ه PT-UTتست   يو گواه  يپودر  ر يجوش ز با



سال خدمات بعد از فروش     ١٠بدون در نظر گرفتن ساعت كاركرد كمپرسور و    ي ماه گارانت  ١٥از طرف سازنده :    يگارانت  ط يشرا

  نحوه دريافت اسناد مناقصه: 
مراجعه طريق  الكترونيك    از  نشاني  يا    www.helaliran.comبه  كيلومتر    نشانيبه  و  شهيد    ١٨تهران  بزرگراه 

تهران مخصوص  خيابان-كرج)  -لشگري(جاده  ايرانش   - ٥٤٩پالك–   ٦٥نبش  هالل  نساجي  صنايع  )    ركت  پشتيباني  واحد   )
  باشد.  مي 
  

  زمان دريافت اسناد مناقصه: 
  ي روز كار ٥بمدت   يچاپ اگه خ ياز تار 

  

  

  زمان بازگشايي پاكات:  
  سالن اجتماعات شركت صنايع نساجي هالل ايران در محل ١٠ساعت  ٢٣/٠٦/١٤٠١شنبه مورخ سه زمان بازگشائي پاكات روز 

  خواهد بود . به نشاني فوق 

  مدت انجام خدمات : 
  مي باشد.  ماه  به مدت يك  اعالم برندهمدت انجام خدمات موضوع مناقصه از تاريخ 

  شركت در مناقصه: عمومي شرايط 
و  - مناقصه  موضوع  تحويل  مناقصه  محل  برنده  قراردادي  تعهدات  (محل شركت  انجام  اصفهان شهرستان خوانسار  استان  در 

  ريسندگي هالل ايران) مي باشد
مبلغ%    ٢٥مبلغ پيش پرداخت بابت قرارداد معادل  - با    كل  از پيش پرداخت    درصد   ٢٠در قبال اخذ ضمانت بانكي  بيشتر 

  . باشد مي 
  بانك   IR550600301201100623943001ميليون ريال به عنوان سپرده به حساب    ٣٠٠ت شركت در مناقصه مبلغ  جه-
  رض الحسنه مهر ايران شعبه گلشهر واريز گردد . ق
  پيشنهادات مختار مي باشد.يكي و يا تمام در رد يا قبول  مناقصه گزار  -
  ٢٢/٠٦/١٤٠١حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ    پاكت در بسته  در  مي بايست پيشنهاد قيمت خود را  مناقصه گران  -   

  . د ننماي  شركتواحد حراست   تحويل
  مهر و امضاي كليه صفحات اسناد مناقصه(اين اسناد)  -
  تعهد آور آن و امضاي صاحبان امضاي اسناد و اوراق  ممهور به مهر    مناقصه گر  تصوير برابر اصل آخرين آگهي تغييرات شركت -
  توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي  گواهي تطبيق امضاء دارنده حق امضاي مجاز شركت-
  مناقصه گر  ممهور به مهر شركت  تصوير برابر اصل تمام صفحات اساسنامه شركت-



    شركت كننده در مناقصهمستندات مربوط به كد اقتصادي و شناسه ملي  -
    به صورت كامل و بدون خط خوردگيقطعي و غير مشروط    فرم پيشنهاد قيمت-
 ار توضيح بخواهند  شاهده كنند ميتوانند از مناقصه گزچنانچه شركت كنندگان در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي م-

 هزينه نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد .-
 .  باشد  مي  مناقصه برنده عهده رب مناقصه  موضوع مشمول قانوني  كسورات كليه -
 خواهد بود .  مناقصه گزاردر صورت انصراف برنده مناقصه ، تشخيص واگذاري به نفر دوم يا نفرات بعدي به عهده  -
  خواهد بود . از برنده شناخته شدن پس ماه   يكمدت انجام ارايه خدمات موضوع مناقصه ( مدت قرارداد ) -
مناقصه  درصد مبلغ كل قرارداد تهيه و به    ١٠پس از امضاء قرارداد بايد يك فقره ضمانت نامه بانكي به ميزان  مناقصه  برنده  -

  متعاقباً  اين تضمين جهت حسن انجام تعهدات مندرج در قرارداد است و به ترتيب پيش بيني شده در قرارداد.  تسليم نمايد گزار  
 .مسترد خواهد شد  به وي 

را در خصوص موضوع مناقصه و ساير  تائيد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي  صه  شركت در مناقمتقاضي  -
 انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نمايد .شرايط آن 

  ئي به ديگري ندارد.  برنده مناقصه به هيچ وجه حق واگذاري موضوع مورد مناقصه را به صورت كلي يا جز- 
نما  ي مناقصه موظف است فرد  برنده- به عنوان  ا  ييخود جهت پاسخگو  اريتام االخت  ندهيرا  انجام    يهماهنگ   جادي و  الزم در 

و    ي در دسترس بوده تا ارتباط و تعامل ادار ي در تمام ساعات ادار ندهي. نما د ينما يبه مناقصه گزار معرف پس از فروش خدمات 
  .  د ينما جاديابا مناقصه گزار را  يياجرا

  ي ل ي، بروز اختالف از هر جهت موجب تعطبه وجود نياورد  ي خدمات موضوع قرارداد وقفه ا   ه ي مناقصه متعهد است در ارا  برنده -
وارد گردد برنده مناقصه    به مناقصه گزار   يخسارات  ث يح  نيگردد و از ا  جاد يخدمات ا  هي در ارا  ي كار نخواهد شد ، چنانچه وقفه ا

  باشد . ي ملزم به جبران خسارات وارده به كارفرما م
  باشد .  ي قرارداد م  نفكيمناقصه جزء ال ط يشده در شرا د يياسناد و مفاد تا ه يكل-
  د .اثر داده نخواهد ش  ب يگردند ترت ل يكه پس از زمان مقرر تحو ي شنهاداتيپ به-
در قبال كاركنان خود  و ساير قوانين و مقررات مربوطه    رانيا  ياسالم  ي جمهور   يمواد قانون مدن  تي مناقصه موظف به رعا  برنده-

  كه منعقد خواهد شد   ي ، طبق قراردادخويشاز عملكرد    ي... ناش   يو شهرت  ي تيث ي، ح  ي، مال   ياعم از جان  رهيو اشخاص ثالث و غ
مذكور در ابتدا و شروع   موارد  نامه  مه يب  ملزم به ارائه  و بوده  خارج از مفاد قرارداد را به صورت كامل عهده دار  موارد  و مي باشد  

 صه گزار مي باشد. به مناققرارداد 
تسليم    و پس از     بدست آورد  در خصوص موضوع مناقصه    كليه اطالعات الزم مورد نياز را  ،پيشنهادارائه  بايد قبل از    مناقصه گر -

 . تحت هيچ عنواني استناد به جهل يا اشتباه خود نمايد نمي تواند  به مناقصه گزار  پيشنهاد 

بايدكليه اسناد مناقصه را به دقت مطالعه وتمام صفحات آن را مهر و امضاء نمايد و در هر حال شركت در مناقصه   مناقصه گر  -
كه تمامي اسناد مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطالعي  براينمبني    آن تلقي خواهد شد پذريش  منزله  ه  و امضا پيشنهاد ب

 نمي تواند به جهل خود استناد نمايد.  اً  جهلي براي او وجود ندارد و بعد   مربوط به آنها را بدست آورده است و هيچ گونه ابهام يا

 



  كسورات قانوني: 
بر عهده پيمانكار خواهد بود(چنانچه طبق قانون يا ضوابط و مقررات كشوري به قرارداد    به هر ميزان  كليه كسورات قانوني-

 مزبور كسوراتي تعلق گيرد، پيمانكار موظف به پرداخت آن مي باشد).

موضوع مناقصه بر عهده  ساير حقوق دولت مربوط به    پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق بيمه هاي تأمين اجتماعي و-
مبالغي از اين مالياتها و عوارض و بيمه و ساير حقوق دولت كه بايد طبق قوانين و مقررات از    وده و چنانچه بمناقصه گر  
مطالبات مناقصه   ، مناقصه گر آن را از را دستگاه هاي ذيربط از مناقصه گزار احتماالً دريافت نمايند  وصول شود  مناقصه گر 

نداشته باش كسر و  گر   د ملزم به پرداخت بذون عذر و بهانه آن به مناقصه گزار  به محض  چنانچه مناقصه گر مطالباتي 
  طريق متضي خواهد بود. مطالبه وي از 

  م جرائ

  ار مناقصه گز و يا عوامل انساني وي به كارگاه و تجهيزات منصوب در آن و يا لوازم و قطعات مناقصه گرچنانچه براثر فعل يا ترك فعل -١

بر اساس قرارداد في مابين  مسئول جبران خسارات وارده به آنها    مناقصه گرخسارات وارد شود    مناقصهمصالح و اقالم واگذاري موضوع    و

  .   نمايد ويمي تواند بدون نياز به اقدامات اداري و يا قضايي و حقوقي اقدام به تعقيب موضوع و اخذ خسارت از مناقصه گزار بوده و 

  

  

  

  

  اينجانب ..............................با مطالعه و آگاهي كامل از شرايط استعالم در اين مناقصه شركت مي نمايم . -

  شركت   شخص/   و مهر  امضاء                                                                                                                           

 


