" بسمه تعالي "
ﻣﻨاﻗﺼه ﺧﺮيﺪ يكﺪستگاه كمپﺮسور هوا اسكﺮو ﻧو
شركت صنايع نساجي هﻼل ايران )سهامي عام( در نظر دارد نسﺒت به خريد يكدستگاه كمپرسور هوا اسكرو آلماني درجه  ١نو
با مشخصات فني زير ،از طريق مناقصه عمومي و با شرايط ذيل از اشخاص حقيقي و حقوقي مﻌتﺒر واجد شرايط خريداري نمايد.
ﻣﻨاﻗﺼه گزار :شركت صنايع نساجي هﻼل ايران )صهامي عام( به نشاني :تهران-كيلومتر  ١٨بزرگراه شهيد لشگري )جاده
مخصوص تهران -كرج(-نﺒش خيابان-٦٥پﻼك٥٤٩
ﻣﻨاﻗﺼه گﺮ :برنده مناقصه و متﻌهد به انجام موضوع مناقصه و قرارداد.
اسﻨاد ﻣﻨاﻗﺼه  :متشكل از شرايط عمومي -شرايط اختصاصي -فرم پيشنهاد قيمت و ساير اوراق پيوست مربوطه
ﻧوع ﻣﻨاﻗﺼه :عمومي يك مرحله اي

ﻣوضوع ﻣﻨاﻗﺼه:

 خريد يكدستگاه كمپرسور هوا اسكروﻣشخﺼات فﻨي:
نوع كمپرسور  :كمپرسور اسكرو
واحد هواساز Air End Unit :
 Rotor Comp EVO 42يا Aerzener VMX 160
حجﻢ هوادهي  :بر حسب ليتر در دقيقه  ٢٠ :مترمكﻌب در دقيقه )( 20 cubic meter/ minutes
فشار كاري ١٠ :بار
موتور GUANGLU /132 KW, 1500 RPM :
سيستﻢ كنترل  PLC :مجهز به Inverter
انتقال حركت  :بصورت غير مستقيﻢ ) پولي و تسمه ( يا كوپلينﮓ مستقيﻢ
نوع رادياتور  ١٦٠ KW:با قﻄر ١٤.٥ cm
نوع آنلودر  :Unloaderمدل  120 RBCساخت  VMCكشور ايتاليا
نوع دراير  Mikropor IS 140 : Dryerيا Trycomp Ar 250
به همراه ميكرو فيلترهاي اوليه و ثانويه و تله آبگير
مخازن هواي فشرده  ٢ :عدد مخزن هر كدام با حجﻢ  ٥متر مكﻌب
قﻄر ورق عدسي مخازن  ١٢ :ميلي متر و قﻄر ورق بدنه مخازن  ١٠ :ميلي متر
با جوش زير پودري و گواهي تست  PT-UTو هيدرواستاتيك از سازمان استاندارد

شرايط گارانتي از طرف سازنده  ١٥ :ماه گارانتي بدون در نظر گرفتن ساعت كاركرد كمپرسور و  ١٠سال خدمات بﻌد از فروش
ﻧحوه دريافت اسﻨاد ﻣﻨاﻗﺼه:
از طريق مراجﻌه به نشاني الكترونيك  www.helaliran.comو يا به نشاني تهران كيلومتر  ١٨بزرگراه شهيد

لشگري)جاده مخصوص تهران-كرج( -نﺒش خيابان– ٦٥پﻼك -٥٤٩شركت صنايع نساجي هﻼل ايران ) واحد پشتيﺒاني (
ميباشد.
زﻣان دريافت اسﻨاد ﻣﻨاﻗﺼه:
از تاريخ چاپ اگهي بمدت  ٥روز كاري

زﻣان بازگشايي پاكات:
زمان بازگشائي پاكات روز سه شنﺒه مورخ  ١٤٠١/٠٦/٢٣ساعت ١٠در محل سالن اجتماعات شركت صنايع نساجي هﻼل ايران
به نشاني فوق خواهد بود .
ﻣﺪت اﻧجام ﺧﺪﻣات :
مدت انجام خدمات موضوع مناقصه از تاريخ اعﻼم برنده به مدت يك ماه مي باشد.
شﺮايط عموﻣي شﺮكت در ﻣﻨاﻗﺼه:
محل تحويل موضوع مناقصه و انجام تﻌهدات قراردادي برنده مناقصه در استان اصفهان شهرستان خوانسار )محل شركتريسندگي هﻼل ايران( مي باشد
مﺒلغ پيش پرداخت بابت قرارداد مﻌادل  % ٢٥كل مﺒلغ در قﺒال اخذ ضمانت بانكي با  ٢٠درصد بيشتر از پيش پرداختميباشد.
جهت شركت در مناقصه مﺒلغ  ٣٠٠ميليون ريال به عنوان سپرده به حساب  IR550600301201100623943001بانكقرض الحسنه مهر ايران شﻌﺒه گلشهر واريز گردد .
 مناقصه گزار در رد يا قﺒول يكي و يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.مناقصه گران مي بايست پيشنهاد قيمت خود را در پاكت در بسته حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنﺒه مورخ ١٤٠١/٠٦/٢٢تحويل واحد حراست شركت نمايند.
مهر و امضاي كليه صفحات اسناد مناقصه)اين اسناد(تصوير برابر اصل آخرين آگهي تغييرات شركت مناقصه گر ممهور به مهر و امضاي صاحﺒان امضاي اسناد و اوراق تﻌهد آور آنگواهي تﻄﺒيق امضاء دارنده حق امضاي مجاز شركت توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي-تصوير برابر اصل تمام صفحات اساسنامه شركت ممهور به مهر شركت مناقصه گر

 مستندات مربوط به كد اقتصادي و شناسه ملي شركت كننده در مناقصهفرم پيشنهاد قيمت قﻄﻌي و غير مشروط به صورت كامل و بدون خط خوردگيچنانچه شركت كنندگان در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كنند ميتوانند از مناقصه گزار توضيح بخواهندهزينه نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد .كليه كسورات قانوني مشمول موضوع مناقصه برعهده برنده مناقصه مي باشد . در صورت انصراف برنده مناقصه  ،تشخيص واگذاري به نفر دوم يا نفرات بﻌدي به عهده مناقصه گزار خواهد بود .مدت انجام ارايه خدمات موضوع مناقصه ) مدت قرارداد ( يك ماه پس از برنده شناخته شدن خواهد بود .برنده مناقصه پس از امضاء قرارداد بايد يك فقره ضمانت نامه بانكي به ميزان  ١٠درصد مﺒلغ كل قرارداد تهيه و به مناقصهگزار تسليﻢ نمايد .اين تضمين جهت حسن انجام تﻌهدات مندرج در قرارداد است و به ترتيب پيش بيني شده در قرارداد متﻌاقﺒاً
به وي مسترد خواهد شد.
متقاضي شركت در مناقصه تائيد مي نمايد كه هنگام تسليﻢ پيشنهاد  ،مﻄالﻌات كافي را در خصوص موضوع مناقصه و سايرشرايط آن انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بﻌداً در مورد آن استناد به جهل خود نمايد .
برنده مناقصه به هيچ وجه حق واگذاري موضوع مورد مناقصه را به صورت كلي يا جزئي به ديگري ندارد.برنده مناقصه موظف است فردي را به عنوان نماينده تام اﻻختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي ﻻزم در انجامخدمات پس از فروش به مناقصه گزار مﻌرفي نمايد  .نماينده در تمام ساعات اداري در دسترس بوده تا ارتﺒاط و تﻌامل اداري و
اجرايي را با مناقصه گزار ايجاد نمايد .
برنده مناقصه متﻌهد است در ارايه خدمات موضوع قرارداد وقفه اي به وجود نياورد ،بروز اختﻼف از هر جهت موجب تﻌﻄيليكار نخواهد شد  ،چنانچه وقفه اي در ارايه خدمات ايجاد گردد و از اين حيث خساراتي به مناقصه گزار وارد گردد برنده مناقصه
ملزم به جﺒران خسارات وارده به كارفرما مي باشد .
كليه اسناد و مفاد تاييد شده در شرايط مناقصه جزء ﻻينفك قرارداد مي باشد .به پيشنهاداتي كه پس از زمان مقرر تحويل گردند ترتيب اثر داده نخواهد شد .برنده مناقصه موظف به رعايت مواد قانون مدني جمهوري اسﻼمي ايران و ساير قوانين و مقررات مربوطه در قﺒال كاركنان خودو اشخاص ثالث و غيره اعﻢ از جاني  ،مالي  ،حيثيتي و شهرتي  ...ناشي از عملكرد خويش ،طﺒق قراردادي كه منﻌقد خواهد شد
مي باشد وموارد خارج از مفاد قرارداد را به صورت كامل عهده دار بوده و ملزم به ارائه بيمه نامه موارد مذكور در ابتدا و شروع
قرارداد به مناقصه گزار مي باشد.
مناقصه گر بايد قﺒل از ارائه پيشنهاد ،كليه اطﻼعات ﻻزم مورد نياز را در خصوص موضوع مناقصه بدست آورد و پس از تسليﻢپيشنهاد به مناقصه گزار نمي تواند تحت هيچ عنواني استناد به جهل يا اشتﺒاه خود نمايد.
 مناقصه گر بايدكليه اسناد مناقصه را به دقت مﻄالﻌه وتمام صفحات آن را مهر و امضاء نمايد و در هر حال شركت در مناقصهو امضا پيشنهاد به منزله پذريش آن تلقي خواهد شد مﺒني براينكه تمامي اسناد مناقصه را به دقت خوانده و هرگونه اطﻼعي
مربوط به آنها را بدست آورده است و هيچ گونه ابهام يا جهلي براي او وجود ندارد و بﻌداً نمي تواند به جهل خود استناد نمايد.

كسورات ﻗاﻧوﻧي:

كليه كسورات قانوني به هر ميزان بر عهده پيمانكار خواهد بود)چنانچه طﺒق قانون يا ضوابط و مقررات كشوري به قراردادمزبور كسوراتي تﻌلق گيرد ،پيمانكار موظف به پرداخت آن مي باشد(.
پرداخت هرگونه ماليات ،عوارض ،حق بيمه هاي تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولت مربوط به موضوع مناقصه بر عهدهمناقصه گر بوده و چنانچه مﺒالغي از اين مالياتها و عوارض و بيمه و ساير حقوق دولت كه بايد طﺒق قوانين و مقررات از
مناقصه گر وصول شود را دستگاه هاي ذيربط از مناقصه گزار احتماﻻً دريافت نمايند ،مناقصه گر آن را از مﻄالﺒات مناقصه
گر كسر و چنانچه مناقصه گر مﻄالﺒاتي نداشته باشد ملزم به پرداخت بذون عذر و بهانه آن به مناقصه گزار به محض
مﻄالﺒه وي از طريق متضي خواهد بود.
جﺮائﻢ
-١چنانچه براثر فﻌل يا ترك فﻌل مناقصه گر و يا عوامل انساني وي به كارگاه و تجهيزات منصوب در آن و يا لوازم و قﻄﻌات مناقصه گزار
و مصالح و اقﻼم واگذاري موضوع مناقصه خسارات وارد شود مناقصه گر مسئول جﺒران خسارات وارده به آنها بر اساس قرارداد في مابين
بوده و مناقصه گزار مي تواند بدون نياز به اقدامات اداري و يا قضايي و حقوقي اقدام به تﻌقيب موضوع و اخذ خسارت از وي نمايد .
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