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 فراخوان مناقصه 

 ،سوله مهندسي، ساخت و اجراياز آن شركت محترم دعوت مي شود تا در صورت آمادگي جهت 
شهرك صنعتي  نيروگاه مقياس كوچك گرمسار واقع در اصلي و سايه بان ترانس فونداسيون تجهيزات

  نمايند.مناقصه مشاركت گرمسار در 
  

  دستگاه مناقصه گزار 
  افق تامين انرژي پارس  شركت

  

 : مناقصه موضوع 

هاي ي مطابق با الزامات شركت شهركفلز اسكلت سوله باب كي ياجرا و ساخت يمهندس -1-3-1
  :است ريز يبندها شرح به مناقصه موضوعصنعتي استان سمنان 

  :متر  7,35ارتفاع تاج سوله 

  :متر  6ارتفاع مفيد سوله 

  :متر ( محور به محور ستونها) 15دهانه سوله 

  :متري) 6دهانه  3ستونها  متر ( محور به محور 18طول سوله 

  تن ( داراي دو ريل در دو سمت سوله) 10جرثقيل سقفي به ظرفيت 

  ،موارد اجرايي: طراحي سازه و فونداسيون، اجراي فونداسيون بتني سوله و تجهيزات ، حمل
 10ساخت و نصب اسكلت فلزي و سند بالست و رنگ آميزي آن، اجراي تيرهاي حمال كرين

 سانتيمتري در ديوارها و سقف 5جراي پوشش ساندويچ پانل تني روي ستون ها، ا

  اخذ تائيديه هاي فني از مراجع ذيصالح (شركت شهرك هاي صنعتي سمنان، نظام مهندسي
 از جمله مجوز احداث و گواهي پايان ساختمان و ......)

  بان (شلتر) ترانسفورماتور در ضلع شمالي سوله مهندسي، ساخت و اجراي سايه -1-3-2
 (داخل سوله)،  هاموتوژنراتور ونيفونداس شامل ياصل زاتيتجه ونيفونداس ياجرا و يمهندس -1-3-3

 و فونداسيون ترانسفورماتور كن خنك كولر ونيفونداس

و يك عدد سرويس بهداشتي  كنترلو  برق يتابلوهااتاق  ي،ادار يفضا يو اجرا ساخت، يمهندس -1-3-4
 ش،يسرما ساتيتاس بهمراه سوله داخل دربا استفاده از ساندويچ پانل عايق صدا كل  در و حمام

 و مخزن آب  شيگرما

 اينچ از محل سرويس بهداشتي تا محل ديوار مرزي سايت 6اجراي لوله انتقال فاضالب  -1-3-5

  :خدمات انجام مدت 

  ي باشد.م مهندسي ساخت و اجرا مراحل هيكل شامل كهاست  ماه 2مدت انجام خدمات به مدت 
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 : اجراي سوله محل 

  شهرك صنعتي گرمسار استان سمنان، شهرستان گرمسار، به نشاني 

 : مناقصه در شركت سپرده مبلغ و نوع 

 بايد كه باشد ميريال)  000،000،250( ميليون ريالدويست و پنجاه  مناقصه در شركت سپرده مبلغ
  :شود تسليم كارفرما به زير مشروحه صورتهاي از يكي به

ارائه پاكات روز از تاريخ  نودبراي مدت كه  ،و غير قابل برگشت بدون قيد و شرط بانكي نامه ضمانت) الف
(سهامي خاص)  افق تامين انرژي پارسمعتبر بوده و در صورت درخواست شركت  پيشنهاد شركت كننده

  ،روز ديگر قابل تمديد باشد 90تا 
 سپرده عنوان به گرمسار يسوله در شهرك صنعتي ساخت و اجرا ،يمهندسمناقصه  مبلغ واريز) ب

 عالمه شعبه پاسارگاد بانك نزد 276-8100-13735290-1 شماره حساب به مناقصه، در شركت
  .فوق وجه واريز رسيد ارائه و 276كد  يطباطبائ

  .افق تامين انرژي پارسج) چك تضميني به نام شركت 
 :پيشنهادها اعتبار مدت 

   .باشدمي ماه 2 دريافت تاريخ از پيشنهادها اعتبار مدت 
  
  

  :كارفرما نشاني 

شركت افق تامين  – 705واحد  –مجتمع اداري رويال  172پالك -نبش خوردين -بلوار دريا -تهران
  02188699256فكس:  - 02188567847تلفن: شماره بهانرژي پارس 

 

 :اسناد فروش مبلغ 

 نزد 1-13735290-8100-276 شماره حساب به بايد كه باشد مي رياليك ميليون  اسناد فروش مبلغ 
 وجه واريز رسيد و واريزنام شركت افق تامين انرژي پارس ه ب 276 كد عالمه طباطبائي شعبهپاسارگاد  بانك

 متقاضي نماينده به فقط مناقصه مدارك و اسناد. شود تحويل كارفرمانماينده  به اسناد خريد زمان در مذكور
  .شد خواهد تحويل باشد، داشته را مناقصه گر مجاز امضاي و مهر كه معتبر نامه معرفي ارائه با

  :مناقصه اسناد دريافت محل 

شركت افق   – 705واحد  -7طبقه  –مجتمع اداري رويال  172پالك  - نبش خوردين -بلوار دريا -تهران
  .تامين انرژي پارس

 : اسنادمناقصه دريافت زمان 
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  .مناقصه مي باشدزمان دريافت اسناد  01/08/1398تا تاريخ كثر احد28/07/1398از تاريخ 
 زمان سايت ويزيت:  

زمان بازديد از هماهنگي با دستگاه مناقصه گزار درصورت لزوم و با درخواست كتبي مناقصه گر و پس از 
  امكان پذير است. 06/08/1398محل اجراي مناقصه حداكثر تا تاريخ 

 آخرين مهلت شفاف سازي: 

  مي باشد. 11/08/1398ز حداكثر زمان پاسخگويي به سئواالت و ابهامات تا رو
 :(پاكات جداگانه الف و ب و ج)پيشنهادها تحويل محل نشاني 

  شركت افق تامين انرژي پارس–705واحد –مجتمع اداري رويال 172پالك -نبش خوردين-بلوار دريا-تهران 
 : پيشنهادها تحويل مهلت آخرين 

به پيشنهادهاي فاقد امضاء،  .باشد مي 18/08/1398زمان ارائه پيشنهادات مناقصه گران تا تاريخ  حداكثر
مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود مطلقا ترتيب اثر 

  شد. داده نخواهد
  رد و قبول پيشنهادات مناقصه گران: 

از سوي شركت  دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است و هيچگونه اعتراضي
  در مناقصه وارد نمي باشد. كنندگان

 :توضيحات ساير 

  ساير اطالعات و جرئيات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج مي باشد.
 هزينه آگهي مناقصه: 

   .با برنده مناقصه مي باشد و آگهي چاپ فراخوانكليه هزينه هاي 
 :تعيين برنده مناقصه 

امتياز الزم جهت بازگشايي  60ارزيابي پاكات فني (ب) و اخذ حداقل توضيح آنكه نحوه تعيين برنده بصورت 
هايي كه مستندات فني الزم در پاكات  خواهد بود و شركت در كميسيون معامالت شركت پاكات مالي (ج)

را ارائه ننمايند و يا حداقل امتيازات الزم جهت بازگشائي پاكت مالي را كسب نكنند در فرآيند انتخاب برنده 
يسيون معامالت عودت مو پيشنهادات آن ها قبل از جلسه ك بازگشايي پاكات (ج)، شركت داده نخواهد شدو 

  ترين قيمت انتخاب مي شود. ضمنا برنده مناقصه بر مبناي پاكات فني تائيد شده با پايين داده مي شود.
 : شرايط عمومي 

ازمان برنامه و بودجه كشور الزامي س 23/04/1380مورخ  4617/105-54-17530نامه شماره براساس بخش
به الصاق متن شرايط عمومي پيمان نمي باشد و مناقصه گران تاييد مي نمايند شرايط عمومي قراردادهاي 
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ابالغ شده است جزء  01/03/1381مورخه  54890شماره كه طي نشريه  (EPC)طرح و ساخت در پروژه هاي 
  الينفك قرارداد مي باشد.
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