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آگهي مناقصه خرید و نصب یك دستگاه چيلرجهت ساختمان اداري شهرداري شهربابك
نوبت اول
شهرداري شهربابك در نظر دارد بر اساس بند  8صورتجلسه شماره 140مورخ 1399/02/20شوراي محترم اسالمي خرید
و نصب یك دستگاه چيلر خود را از طریق مناقصه عمومي به بخش خصوصي واگذار نماید ،لذا بدیوسيله از
اشخاص حقوقي واجد شرایط دعوت بعمل مي آید ظرف مدت ده روز از انتشار نوبت دوم این آگهي نسبت به اخذ
اسناد مزایده و ارائه پيشنهادات خود به دبيرخانه شهرداري واقع در بلوار شهداي هفتم تير ساختمان شهرداري
شهربابك مراجعه نمایند.
شرایط:
-1شهرداري در رد یا قبول پيشنهادات مختار است
-2حضور شركت كنندگان در جلسه افتتاح پاكات آزاد ميباشد.
-3جهت شركت در مزایده اخذ ضمانت نامه بانكي به مبلغ (850.000.000هشتصدو پنجاه ميليون ریال ) الزامي ميباشد.
-4سپرده نفرات اول تا سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به ترتيب ضبط خواهد شد.
-5سایر اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

فرم دعوتنامه شرکت در مناقصه
به  :شركت
از  :شهرداري شهربابك
موضوع  :دعوت به مناقصه عمومي خرید یك دستگاه چيلرجهت ساختمان اداري شهرداري شهر شهربابك
-1اطالعات مناقصه:
-1-1موضوع مناقصه:خرید یك دستگاه چيلر
-1-2مبلغ برآورد اوليه  14.000.000.000:ریال(چهارده میلیارد ریال ریال)
-1-3مبلغ تضمين شركت در مناقصه 850.000.000:ریال
-1-4مدت انجام كار 5:ماه شمسي
-1-1كارفرما  :شهرداري شهربابك
-1-6كار گروه نظارت :حوزه معاونت فني شهرداري
-1-7دستگاه مناقصه گذار  :شهرداري شهربابك
-1-8محل اجراي كار :ساختمان شهرداري شهربابك
-1-9نحوه تحویل و تسليم اسناد مناقصه و پيشنهادها:
شركت كنندگان در مناقصه مي بایست پس از دریافت اسناد و مدارک این مناقصه و تكميل ؛ آنها را طبق دستورالعمل
مندرج در بند  4این دعوتنامه در پاكتهاي سربسته و ممهور ،حداكثر تا پایان وقت اداري(ساعت )14روز شنبه
مورخ1399/06/22حضوراً به واحد دبير خانه شهرداري واقع در شهربابك بلوار شهداي هفت تير ساختمان مركزي
تحویل نمایند.
تبصره :1بدیهي است پس از تاریخ مذكور هيچگونه پيشنهادي پذیرفته نخواهد شد.
تبصره :2چنانچه هر یك از متقاضيان پس از دریافت اسناد و مدارک مایل به شركت در مناقصه نباشد مقتضي است
مراتب را كتباً به واحد امور قراردادها اعالم نمایند.
تبصره :3اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري تسليم مي گردد.
-1-10نشاني محل تسليم اسناد مناقصه به متقاضيان:
شهربابك بلوار هفت تير ساختمان شهرداري دبيرخانه شهرداري
-1-11نشاني محل تحویل پاكت هاي پيشنهادي به دستگاه مناقصه گذار:
شهربابك بلوار هفت تير ساختمان شهرداري دبيرخانه شهرداري
-1-12محل برگزاري و زمان تشكيل كميسيون مناقصه
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محل برگزاري كميسيون مناقصه در شهرداري به نشاني شهربابك بلوار هفت تير ساختمان شهرداري دبيرخانه شهرداري
و تاریخ تشكيل آن روزیكشنبه مورخ1399/06/23راس ساعت 8صبح مي باشد كه این كميسيون حسب آیين نامه
مالي شهرداريها نسبت به اعالم نظر خویش اقدام خواهد نمود .حضور یك نفر نماینده از طرف پيشنهاد دهنده
قيمت در كميسيون مناقصه مجاز است.
-2شرایط اوليه شركت در مناقصه:
-2-1تضمين شركت در مناقصه:
ارائه مبلغ 850.000.000ریال (هشتصدو پنجاه ميليون ریال) تضمين شركت در مناقصه كه بایستي به یكي از صورتهاي
مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاكت )الف ( به دستگاه مناقصه گذار تسليم شود.
الف – ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما) شهرداري شهربابك(
ب –واریز نقدي به شماره  1335160769نزد بانك ملت وليعصر
تبصره :4مدت اعتبار ضمانت نامه بانكي فوق باید حداقل  3ماه از تاریخ صدور بوده و براي سه ماه دیگر قابل تمدید
باشد وعالوه برآن ضمانتنامههاي بانكي باید طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود.
تبصره :5ضمانتنامه مي بایستبه نام شركت متقاضي شركت در مناقصه باشد.
تبصره :7ضمانتنامه مي بایست بدون خط خوردگي و ابهام و خدشه باشد و همچنين تضمين هاي ) الف و یا ب (كمتر
از مبلغ اعالمي پذیرفته شده نيست.
-2-2صالحيت كار :گواهي نامه انجمن صنفي توليدكنندگان سيستم تهویه مطبوع ایران و گواهي isoo9001كليه
شركت كنندگان الزامي است.
تبصره :7در زمان بازگشایي پاكتها ،صالحيت ارائه شده شركت مي بایست داراي اعتبارالزم باشد لذا شركتها مي
بایست دقت داشته باشند در زمان تحویل پيشنهادها مدت اعتبار صالحيت آنان كافي و جواب گوي مدت زمان
انجام مراحل مناقصه در زمان بازگشایي و در صورت برنده شدن مدت زمان انجام مراحل انعقاد پيمان باشد .
بدیهي است در صورت پایان مدت اعتبار صالحيت  ،در زمان بازگشایي پاكتها در كميسيون  ،منجر به رد
پيشنهاد و براي برنده مناقصه در زمان انعقاد پيمان منجر به ضبط سپرده شركت در مناقصه و بعد از انعقاد و صدور
پيمان و در صورت عدم تمدید بموقع  ،طبق مفاد پيمان منجر به ضبط سپرده تعهدات و فسخ پيمان خواهد شد.
 -3سایر شرایط مناقصه:
-3-1كليه شركتهاي پيشنهاد دهنده توجه فرمایند كه دادن پيشنهاد به منزله قبول كليه شروط مناقصه و تكاليف
شهرداري بوده و لذا نميتوانند هيچگاه اظهار به جهل نموده و لذا حق هرگونه اعتراض و ادعایي را از خود سلب
مينمایند.
-3-2شهرداري مجاز نيست به پيشنهادهاي مبهم ،مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهایي كه بعد از انقضاي مدت مقرر
در آگهي برسد ترتيب اثر دهد.

-3-3شهرداري مكلف است هرگونه ماليات یا عوارض یا وجوهي را كه قانونا بابت معامله به طرف قرارداد تعلق مي
گيرد وفق قوانين و مقررات از بهاي كاركرد یا كاالي تحویلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.
-3-4شهرداري در رد یك یا تمام پيشنهادها مختار است .در اینصورت سپرده ها مسترد خواهد گردید.
-3-5پيشنهادها باید به صورت مبلغ كل به عدد و حروف در برگ ارائه پيشنهاد قيد گردد.
-3-6مدت اعتبار پيشنهاد قيمت به مدت 10روز از تاریخ ارائه پيشنهاد قيمت مي باشد.
-3-7هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي ( در صورت لزوم )به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
-3-8برنده مناقصه پيشنهاد دهنده اي است كه كليه شرایط مناقصه را پذیرفته و رعایت نموده و قيمت كل پيشنهادي
وي در برگ پيشنهاد قيمت نسبت به قيمت پيشنهادي سایر شركت كنندگان حائز حداقل قيمت مناسب به تشخيص
كميسيون باشد و نفر دوم مناقصه  ،پيشنهاد دهنده دیگر از بين شركت كنندگان است كه شرایط مناقصه را احراز
نموده و تفاضل قيمت پيشنهادي وي از پيشنهاد نفر اول حداكثر معادل سپرده تضمين شركت در مناقصه باشد در
غير این صورت مناقصه نفر دوم ندارد .تضمين نفرات اول و دوم و سوم مناقصه تا مبادله پيمان با نفر اول و یا دوم
یا سوم) حسب شرایط مناقصه (نگهداري ميگردد و پس از مبادله پيمان و سپردن تضمين اجراي تعهدات از سوي
پيمانكار منتخب ،سپرده مذكور آزاد ميگردد.
تبصره: 11در صورتي كه ))حائز حداقل بها ((بيش از یك نفر باشد برنده مناقصه با نظر كميسيون عالي معامالت
انتخاب خواهد شد.
-3-9چنانچه برنده مناقصه) پيشنهاد دهنده حائز حداقل قيمت مناسب (حداكثر بمدت هفت روز از تاریخ ابالغ به وي
براي مراجعه و مبادله پيمان حاضر نشود مبلغ تضمين شركت در مناقصه بنفع كارفرما ضبط ميگردد و كار به نفر
دوم كه تفاضل قيمت پيشنهادي وي از پيشنهاد قيمت نفر اول  ،حداكثر به ميزان سپرده تضمين شركت در مناقصه
باشد ،واگذار خواهد شد
و در صورتيكه نفر دوم نيز در موعد فوق  ،از امضا پيمان خود داري نماید ضمانت نامه وي نيز ضبط مي گردد(.نحوه
رفتار با نفر سوم نيز به مانند نفر دوم ميباشد)
-3-10كميسيون مناقصه از روز قرائت پيشنهادها طبق قوانين و مقررات و آئيننامه مالي شهرداريها ،نتيجه را اعالم
خواهد نمود.
-3-11رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه ها  ،مشاركت در مناقصه ورعایت مهلت ها ي مقرر ،به معاونت برنامه
ریزي و یا مرجع صادر كننده صالحيت پيمانكاران اعالم ميشود تا با پيمانكاران متخلف براساس ضوابط مربوطه
رفتار شود.
 3-12كسور قانوني  :تمامي كسور قانوني بر عهده پيمانكار مي باشد كه آخرین قوانين و مقررات و دستورالعملها و
بخشنامهها مالک عمل قرار مي گيرد.
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-3-13ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين و مقررات خواهد بود كه در صورت ثبت نام پيمانكار در اداره دارایي و
ارائه اسناد مرتبط ،بر اساس قوانين اقدام ميگردد.
-3-14در زمان انعقاد قرارداد  % 10مبلغ كل پيشنهادي) مبلغ كل قرارداد (بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات
بصورت ضمانت نامه بانكي و یا نقداً به حساب شهرداري شهربابك از برنده مناقصه اخذ خواهد شد كه پس از
اتمام عمليات اجرایي با ارائه صورتجلسه  ،تحویل و تأیيد حسن انجام كار پيمانكار ،با رعایت مقررات قابل استرداد
مي باشد.
-3-15به این قرارداد پيش پرداخت تعلق ميگيرد(با ارائه ضمانت نامه بانكي تا سقف  20درصد مبلغ پيمان )
-3-16برنده مناقصه ملزم به رعایت عدم بكارگيري نيروهاي خارجي ميباشد و در صورت مشاهده طبق مقررات
مربوطه رفتار خواهد شد.
-3-17تامين مكان جهت استقرار ملزومات دفتري پيمانكار و هرگونه اسباب و ادوات مورد نياز داخلي بعهده نامبرده
مي باشد.
-3-18تامين ایمني و حفاظت از كارگاه  24ساعت شبانه روز بعهده پيمانكار مي باشد.
 -3-19دستگاه مناقصه گذار حق تغيير ،اصالح ،حذف و یا تجدید نظر در اسناد و مدارک مناقصه را قبل از انقضاي
مهلت تسليم پيشنهادها به دبيرخانه را براي خود محفوظ ميدارد.
-3-20بنا به تشخيص كارفرما چنانچه ثابت شود اشخاص حقيقي یا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه اجرایي وي )
كارفرما (مرتكب یكي از اعمال بندهاي مندرج در ماده یك تصویب نامه هيئت محترم وزیران به شماره /
73377ت 20374/مورخه  83/12/22گردندد ،عالوه بر فسخ قرارداد جاري پيمانكار  ،به مدت  5سال از عقد
قرارداد با متخلف اجتناب ميگردد.
-3-21پيمانكار متعهد مي شود كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت نبوده و در صورت اثبات
خالف آن مسئوليت كليه عواقب آن بعهده پيمانكار خواهد بود و همچنين متعهد ميگردد چنانچه در حين اجراي
پيمان به دليل تغييرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع
كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود بدیهي است چنانچه پيمانكار مراتب فوق را بالفاصله به
اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوطه را ضبط نماید بلكه خسارات
ناشي از فسخ پيمان و یا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال پيمانكار وصول نماید.
-3-22پيمانكار بدون موافقت و اجازه كتبي كارفرما حق واگذاري یا انتقال تمام یا قسمتي از تعهدات موضوع این
قرارداد را به شخص حقيقي یا حقوقي دیگر ندارد.
-3-23هر یك از شركت كنندگان در مناقصه كه اسناد مناقصه را از شهرداري تهيه نموده باشند در صورت داشتن
ابهام ميتوانند مراتب را كتبا حداكثر  3روز قبل از تاریخ انقضاء مهلت خرید اسناد اعالم نمایند و تقاضاي توضيح

كتبي نمایند .در این رابطه هر گونه توضيح ،تجدید نظر ،حذف یا اضافه نمودن اسناد و مدارک و نحوه تسليم
آنها كتبا از سوي مناقصه گذار اعالم و جزء اسناد و مدارک مناقصه منظور گردد.
-3-24سایر شروط و فرمهاي مورد نياز اجراي كار از جمله فرم مشخصات پروژه  ،شرح خدمات عمومي و تفصلي
برنامه زمانبندي كار ،فرم جدول جرائم  ،نمونه دفترچه پيمان و سایر مشخصات فني و اجرایي كار و كالً هر آنچه
كه الزمه اطالعات مورد نياز پيمانكار جهت بررسي قبل از ارائه پيشنهاد باشد ،منضم این دعوت نامه مي باشد كه
مي بایستي پيمانكار در موقع ارائه پيشنهاد مدنظرقرار داده و مهر و امضا شده به همراه سایر اسناد در موقع تحویل
پيشنهاد ارائه نماید  ،بدیهي است پس از ارائه و تحویل پيشنهادات هيچگونه ادعایي از سوي پيمانكار نسبت به
مدارک و موارد فوق مبني بر جهل قابل قبول نمي باشد.
-3-25شركت هایي كه به هر دليل از شهرداري شهربابك شكایت نموده باشند چنانچه پس از صدور حكم آن
شركت محكوم شده باشد و همچنين پيمانكاراني كه داراي سوابق منفي در ارزیابي عملكرد با شهرداري شهربابك
بوده و یا سوابق سوء عملكرد آنها بصورت كتبي رسما توسط دستگاه هاي نظارتي و اجرایي دیگر به این شهرداري
اعالم شده باشد حق شركت در مناقصه را نداشته ودر صورت شركت در مناقصه با علم و اذعان به عواقب آن،
كميسيون مناقصه را در رد پيشنهاد خود مختار دانسته و لذا حق هيچگونه اعتراضي از طرف پيمانكار مسموع
نخواهد بود.
-3-26مسئوليت كليه بندهاي این دعوتنامه محدود به زمان مناقصه وقرارداد و بعد از آن نخواهد بود و بایستي پيمانكار
هر زمان و از هر جهت پاسخگو باشد و متعهد به جبران كليه خسارتهاي ناشي از عدم رعایت شروط مندرجه
خواهد بود.
-3-27با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و همچنین همه گیری ویروس کرونا در صورتی که تعداد
شرکت کنندگان مناقصه به حد نصاب نرسید مناقصه گذار می تواند در صورت صالحدید و واجد
شرایط بودن سایر شرکت کنندگان برنده مناقصه را از بین آنها مشخص نماید.
 -3-28برنده مناقصه در هر مرحله از توليد موظف است دستگاه نظارت مناقصه گذار را جهت بازدید و تایيد مراحل توليد
مطله نماید.
 -3-29پس از بازگشایی پاکات ،دستگاه مناقصه گذار میتواند پس از بررسی های الزم از جمله بازدید
از خط تولید کیفیت خدمات پس از فروش و...اقدام به معرفی برنده مناقصه نماید.

-4دستورالعمل تكميل اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد
كليه پيشنهاد دهندگان مي بایست تمامي اسناد و مدارک مناقصه و پيشنهاد خود را پس از تكميل و مهر و امضاء تمامي
صفحات آن  ،به شرح زیر در سه پاكت) الف ( )،ب (و) ج (به صورت جداگانه قرارداده و بصورت سربسته و
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مهمور شده تحویل نمایند  .روي هر پاكت اطالعات مربوط به موضوع مناقصه  ،نام پيشنهاد دهنده و تاریخ ارائه
پيشنهاد قيد گردد  .در
صورت عدم تحویل اسناد مناقصه بصورت مهر و امضا شده پاكت پيشنهاد قيمت مفتوح نخواهد شد.
-4-1محتویات پاكت الف:
ضمانت سپرده شركت در مناقصه به یكي از سه روش ذیل:
-4-1-1واریز مبلغ تضمين شركت در مناقصه به حساب جاري شماره  1335160769نزد بانك ملت شعبه
وليعصرشهربابك به نام شهرداري شهربابك و ارائه فيش مربوطه در پاكت (الف) .
-4-1-2ضمانت نامه معتبر بانكي داراي اعتبار به مدت حداقل سه ماه به نفع شهرداري شهربابك و قابل تمدید براي
دورههاي بعدي در پاكت (الف)
 -4-1-3با تهيه اسناد خزانه به مبلغ مرقوم و ارائه در پاكت (الف)
تبصره :بدیهي است ضمانت سپرده شركت در مناقصه مي تواند بصورت تلفيقي از دو روش فوق ارائه گردد.
-4-2محتویات پاكت ب:
 :4-2-1گواهي نامه انجمن صنفي توليدكنندگان سيستم تهویه مطبوع ایران و گواهي isoo9001
 :4-2-2تصویر اساسنامه به همراه كپي آگهي آخرین تغييرات سهامداران و دارندگان امضا مجاز شركت.
:4-2-3ارائه اوراق و اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه ،دفترچه پيمان با ملزومات آن  ،فرمهاي مشخصات و شرح
خدمات تفصيلي و عمومي و غيره كه ممهور به مهر شركت و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شركت رسيده باشند.
-4-3محتویات پاكت )ج(
برگ تكميل شده پيشنهاد قيمتو برگ آناليز قيمت به امضاء تعهدآور ) امضا كنندگان مجاز (و ممهور به مهر شركت

مدارک الزم جهت شرک شرکت در مناقصه
 -1گواهي نامه انجمن صنفي توليدكنندگان سيستم تهویه مطبوع ایران و گواهي .isoo9001
 -2گواهي صالحيت ایمني
 -3ارائه تضمين شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي به مبلغ  850.000.000ریال(هشتصدو پنجاه ميليون
ریال )به نام شركت متقاضي
 -4واریزمبلغ  1.500.000ریال (یك ميليون و پانصد هزار ریال )جهت خرید اسناد مناقصه نزد بانك ملت به شماره
حساب 1723376500به نام شهرداري شهربابك
 -5در زمان مبادله پيمان با برنده مناقصه ،ارائه اصل كارت ملي و شناسنامه مدیر عامل شركت و ارائه نسخه اصلي
مدارک ارائه شده پاكت ب الزامي است.
تبصره :ارائه كليه گواهي نامه ها و نشان هاي استاندارد داخلي و بين المللي و همچنين نوع و كيفيت آنان در رد
یا پذیرش پيشنهادات موثر مي باشد.
تبصره  :اولویت با شركتهاي سازنده اي مي باشد كه تمامي خط توليد آن در داخل ایران و بصورت مجتمع و
یكجا باشد.
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چک لیست اسناد پاکت ب
 oگواهي نامه انجمن صنفي توليدكنندگان سيستم تهویه مطبوع ایران و گواهي .i soo9001
 oگواهينامه تایيد صالحيت ایمني
 oاساسنامه شركت
 oآخرین آگهي تغييرات
 oرزومه كاري
 oكپي شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضاي مجاز شركت
 oمعرفي پروژه
 oشرایط شركت در مناقصه
 oمشخصات پيشنهاد دهنده
 oتعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 1337/10/22
 oفرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 oموافقتنامه
 oشرایط عمومي
 oشرایط خصوصي
 oتصویر فيش واریزي هزینه خرید اسناد مناقصه

توجه :
تصویر اسناد مذكور بایستي مهمهور به مهر و امضاي مجاز شركت متقاضي باشد.

چک لیست اسناد پاکت ج
 oبرگ مالي /پيشنهاد قيمت
توجه :تصویر اسناد مذكور بایستي مهمهور به مهر و امضاي مجاز شركت متقاضي باشد.
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مشخصات پیشنهاد دهنده

مربوط به مناقصه  :خرید و راه اندازي یك دستگاه چيلر تراكمي یكپارچه اسكرو هوا خنك 86تن تبرید واقعي

نام و نام خانوادگی  /نام شرکت :
افراد دارای حق امضاء :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن ثابت

1

2

3

آدرس و تلفن شرکت :

مهر و امضاء:

تلفن همراه

نمونه امضاء

فرم اقرار و تعهدنامه
*اقرار و تعهدنامه
اینجانب  ...........................فرزند  ...........................به شممماره شممناسممنامه ..........................صممادره از  .......................به نشمماني
 ............................................................................شمممركت مي نمایم بدینوسممميله تاكيد و اقرار مي نمایم كه اینجانب و شمممركت
تحت مدیریت مشمول ممنوعيت مقرر :
الف  :این پيشممنهاد دهنده با امضمماء ذیل این ورقه ،بدینوسمميله تایيد مي نماید كه مشمممول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله
كارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب دي ماه  1337نمي باشد و چنانچه خالف این موضوع با ثبات برسد ،كارفرما یا مناقصه
گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه را مردود و تضمين را ضبط نماید.
همچنين قبول و تایيد مي گردد كه هر گاه پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار ،پيمان مربوط به
ثبات برسد یا چنانچه افرادي را مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در این پيمان سهيم و ذینفع نماید و یا قسمتي از كار
را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشممت سممپرده تعهدات پيمان وي را ضممبط و خسممارت وارده را كه در اثر فسممخ پيمان و
تاخير اجراي كار بوجود مي آید از اموال او اخذ نماید.تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.
این پيشممنهاد دهنده متعهد مي شممود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و یا انتصممابات در دسممتگاه دولتي مشمممول قانون
مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ،بدیهي است چنانچه این پيشنهاد
دهنده مراتب را بالفا صله ب صورت كتبي اعالم ننماید ،نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را ف سخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را
ضممبط نماید بلكه خسممارات ناشممي از فسممخ پيمان و یا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشممخيص خود از اموال این پيشممنهاد دهنده
وصول نماید.
مضافا این پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد كه مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف
مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد.
ب  :عدم بكارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه كار چنانچه كاشممف به عمل آید كه مفاد تعهدنامه حاضممر خالف واقع اسممت تمام
م سئوليتهاي قانوني متوجه من و شركت تحت مدیریتم خواهد بود .عالوه بر آن شهرداري مختار خواهد بود در هر قالبي كه الزم
بداند قرارداد منعقده را فسخ و مفاد قرارداد را ملغي نماید.
مهر شرکت و امضاء مجاز
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فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
مطابق ماده  18آیين نامه ارجاع كار در جهت رعایت ظرفيت هاي اجرایي ،امضا كننده زیر متعهد ميگردد در تاریخ...............براي
مشاركت در مناقصه پروژه ............................. .كارهاي در دست اجرا و یا كارهایي كه اخيراً برنده شده است به شرح زیر مي
باشد .و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرایي پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا،ظرفيت آماده به كار
الزم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.
ردیف

نام پروژه

رشته

نام دستگاه اجرایي طرف

مبلغ

مبلغ

ظرفيت پایه

مانده

كار

قرارداد

قرارداد

كاركرد

دررشته

ظرفيت

قرارداد

چنانچه شهرداري شهربابك ظرفيت آماده به كار مذكور را تایيد ننماید،مسئوليت تاخير در اجراي پروژه بعهده پيمانكار بوده و
مطابق با دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعایت ضوابط ارجاع كار با این شركت رفتارميگردد.
تاریخ

امضاءمجاز تعهد آور

این برگ جزء الینفك اسناد مناقصه بوده وباید ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ،به پيمانكار تحویل گردد و پس از تكميل شدن آن توسط
پيمانكارپيشنهاد دهنده ،در پاكت الف قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرارگرفته وبهمراه اسناد و مدارک مورد نياز شهرداري
ارسال گردد.

شرایط عمومی پیمان :
این قرارداد تابع شرایط عمومي پيمان مي باشد.
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شرایط خصوصی وپیش نویس قرارداد:

شرایط خصوصی و پیوست ها

جدول مشخصات چيلر تراكمي

مشخصات

مشخصات
نوع چیلر

نوع

مشخصات
کندانسور

کمپرسور

اواپراتور

کمپرسور

یكپارچه خنك
1

شونده با

Screw

54

45

86

2

104

50-3- 380
6

هوا

18

130

پیوست الف :الزامات ،استانداردها و مشخصات اختصاصی چیلر
-1

تمامي تجهيزات مربوط به دستگاه اعم از كليه شيرآالت و همچنين سایر متعلقات و ملزومات كنترلري برقي و
مكانيكي مي بایست روي دستگاه مونتاژ گردیده و بطور كامل تحویل كارفرما (مناقصه گزار) گردد.

-2

چيلر مجهز به دو دستگاه كمپرسور اسكرو (مجهز به كنترل سطح روغن) باشد .كنترل ظرفيت

چنمد مرحلمه اي

یا پيوسته ،داراي سایت گالس روغن ،هر كمپرسور مجهز به هيتر برقي براي روان سمازي و جمدا نممودن گاز از
روغن در هنگام شروع بكار دستگاه ،با شارژ كامل روغن باشد( .برگ سبز ورود كمپرسور ميبایست ارائه گردد.
ضمناً،شماره سریال كمپرسورها نيز از طریق وبسایت شركت سازنده ميبایست مورد تأیيمد قرارگيمرد و اسناد مرتبط و
كاتالوگ به كارفرما ارائه گردد).
-3

فروشنده موظف است مدارک كامل همراه دفترچمه هماي راهنمماي كماركرد نگهمداري ودسمتورالعمل هماي
استفاده از دستگاه وتجهيزات نصب شده را به خریدار ارائه نماید.

-4

-5

فروشنده ميبایست حداقل  5سال سابقه ساخت و فروش چيلر تراكمي اسكرو را داشته باشد.
دماي ورود و خروج آب اواپراتور و كندانسور مي بایست در  PLCدستگاه نمایش داده شود  .نوع  ،PLCتاچ پنل
به صورت جدا بر روي تابلو نصب و قابليت نمایش دمماي آب اواپراتمور ،كندانسمور و فشمارهاي مكمش و دهش
كمپرسور و فشار روغن را داشته باشد.

-6

اواپراتور از بيرون با ضخامت حداقل  3/4اینچ روي پوسته و روي لوله هاي مسير مكش كمپرسمور بمه جهمت
جلوگيري از تعریق سطوح خنك عایقكاریگردد.

-7

-8

پایه هاي دستگاه مجهز به لرزه گير باشد.
كليه تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي و همچنين سایر شير آالت مورد استفاده در چيلر مي بایسمت از برنمد هاي
معتبر باشند .مناقصه گران موظف به ارائه مدارک مربوط به اصليت تجهيزات نامبرده مي باشند.

-9

تابلو برق ساخته شده از ورق گالوانيزه با پوشش رنگ الكترواستاتيك بضخامت  40ميكمرون  ،قطعمات شمامل
كنتاكتور،كليد حرارتي،بي متال و رله از برند هاي معتبر به همراه سيستم كنترلي  PLCباشد .داراي نممایش دهنمده
خطاهماي سيسمتم و درجمه حمرارت آب ورود و خروجمي اواپراتور،وضمعيت ترموسمتات و عملكمرد كمپرسورهاي
دستگاه ،داراي كنترلر فشار رانش و مكش ،فشار روغن ،آنتي فریز،ترموستات ،كنترل فاز جهت حفاظت كمپرسورها
از قطع فاز و نوسانات برقي باشد.

- 10

استفاده از هرگونه قطعات ،تجهيزات و لوازم توليد شده در كشور چين در چيلر از نظر مناقصه گزار دراولویت نمي
باشد .و در پذیرش و رد پيشنهاد تاثير گذار مي باشد.

طراحي و ساخت مبدل هاي پوسته لوله اي دستگاه ،دقيقما ممي بایمد براسماس اسمتانداردهاي روز دنيما طراحي گردد
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ارائه مدارک مربوطه الزامي است.
كارفرما مي تواند در صورت نياز در هر زمان از دستگاه خود بازدید به عمل آورد.

- 12

تذکر :جهت انجام محاسبات و اندازه گيري بار برودتي چيلمر ،خریمدار ممي توانمد از كارشناسمان متخصمص استفاده نماید.
بدیهي است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت بين مشخصات فني دستگاه ،با آنچه در اسناد مناقصه و قرارداد ذكر گردیده،
خریدار مجاز است ضمن كسر كليمه خسمارات وارده بنما بمه تشمخيص خمود ،ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات فروشنده را
نيز ضبط نماید.
كليه قطعات مي بایسمت بمه صمورت یكپارچمه بمر روي یمك شاسمي مونتماژ و بما رنمگ آميمزي كاممل

- 13

الكترواستاتيك پودري تحویل گردد.
تذکر :در صورت وارد نمودن هر گونه ایراد و اشكال نسبت به اسناد مناقصه و برندهاي مد نظر مناقصه گمزار و یا پيشنهاد
برند جایگزین براي تجهيزات فوق  ،مناقصمه گمران ممي بایسمت ،مموارد و پيشمنهادات خمود را بصورت كتبي تا قبل از
پایان مهلت ارسال پاكات به دستگاه مناقصه گزار ارسال نمایند ،دستگاه مناقصه گزار نيز پيشنهادات را بررسي نموده در
صورت هرگونه تغيير در اسناد و شرایط و مشخصات فني دستگاه ،مراتمب به اطالع كليه مناقصه گران رسانده خواهد شد.
- 14

جزئيات اجزاي بكار رفته در چيلر تشریح گردد .نوع ،مدل و برند تك تك اقالم چيلر توسط مناقصمه گمر ذكر
گردد.

- 15

- 16

شركت سازنده متعهد به تامين قطعات یدكي و خدمات پس از فروش بمدت حداقل  10سال گردد.
راه اندازي و آموزش حداقل  2نفر از كاركنان بهره بردار بصورت رایگان بر عهده شركت سازنده ميباشد.

 -17ارائه پيشنهاد قيمت تنها توسط شركت توليد كننده قابل قبم ول ممي باشد.
 -18دستگاه مجهز به صداگير باشد .الزم است جزئيات نحوه كاهش صداي كاركرد دستگاه (براي كمپرسمور و فن هاي
كندانسور) به صورت دقيق ذكر شود.
 -19فن هاي كندانسور مجهز به اینورتر باشند.
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پیوست ب :جداولي كه مناقصه گر بایستي تكميل نماید مشخصات
فني دستگاه چيلر
مدل چیلر

مدت زمان تحویل

نحوه و تعداد مراحل
کنترل ظرفیت

ظرفیت واقعی
(تن تبرید) در شرایط پروژه

مدت زمان گارانتی

سطح صدای دستگاه (با
نصب صداگیر)

ابعاد و وزن دقیق

ضریب عملکرد C.O.P

مدت زمان خدمات

محدوده دمایی کارکرد

پس از فروش

اُفت فشار آب در
اوپراتور

دستگاه

برند و کشورسازنده
کمپرسور

توان مصرفی
دستگاه

مدل کمپرسور

جریان مصرفی
دستگاه

مشخصات کندانسور
گذر آب در اوپراتور

نوع اوپراتور

(تعداد و توان فن ها،
نوع کویل و )...

نوع گازمبرد و تعداد مدار
مبرد مجزا از هم

حداکثر جریان راهاندازی
دستگاه

وجود نماینده خدمات در
کرمان

مشخصات فني تجهيزات جانبي و لوازم كنترل
تجهیزات
جانبی

آنتی

ولوازم

فریز

ترموستات

گیج

کنترل فشار و

ولو

سطح روغن

سایت
گالس

شیرانبساط

کنترل
نوع ،تعداد
و
سازنده

*توضیحات کامل در خصوص سیستم فرمان ،تابلو برق و کلید های حفاظتی ارائه شود ........... :

سوابق كارخانه
تاریخ تأسیس کارخانه

سابقه ساخت چیلر تراکمی

*توضیحات تکمیلی.........:
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تعداد تولید چیلر تراکمی
تاکنون

فلوسویچ

توضیحات

پیوست ج :فرم ارائه و معرفي نمونه كارهاي انجام شده توسط مناقصه گر در خصوص موضوع مناقصه
خالصه قراردادهای انجام شده از سال  ..............................لغایت  .....................................شرکت ................................................
ردیف

سال قرارداد

مؤسسه طرف قرارداد

موضوع كار  /نوع و تناژ چيلر

مبلغ قرارداد

شماره تلفن و آدرس كارفرما

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
گواهي صادره از وزارت صنایع درخصوص صالحيت ساخت و فروش محصول موضوع مناقصه به شماره نامه  ................................................با اعتبار تا تاریخ
 ...................................ضميمه شده است.
آخرین روزنامه رسمي با تغييرات  ...............................................مورخ  ...................................ضميمه شده است
مهر و امضاء مسئول شركت

(فتوكپي قراردادها و رضایت نامه هاي حسن اجراي تعهدات قرارداد مربوطه ضميمه گردد).

پیوست د :فرم ارائه پیشنهاد مالی مناقصه
تذکر :فروشنده موظف به ارائه این برگه در پاکت الک و مهر شده مطابق اسناد مناقصه می باشد
بدین وسيله اعالم مي كنيم كه اسناد مناقصه ،شامل دستورالعمل شركت در مناقصه ،شرایط پيمان ،خواسته هاي مناقصه گذار ،پيوستها و كليه اسناد مناقصه را به دقت مطالعه ،بررسمي،
و كنتمرل كممرده و اطمينممان حاصممل كممرده ایممم كممه مممدارک نممام بممرده شممده در بمماال ،داراي اشممتباه یمما اشممكالي نيسممت .بنممابراین پيشممنهاد خممود را بممراي اجممراي
موضمموع مناقصممه بممه عممدد
 .....................................................................ریال و به حروف  ...............................................................................................اعالم مي كنيم .
انعقاد قرارداد پس از مشخص شدن برنده مناقصه تا  1ماه قابل انجام مي باشد كه توسط این شركت پذیرفته مي شود .
مناقصه گزار در چارچوب قانون برگزاري مناقصات ،ملزم به پذیرش هيچ یك از پيشنهادهایي كه دریافت كرده است ،از جمله پيشنهاد با كمترین مبلغ ،نيست.
ردیف
1

شرح كاال
چيلر تراكمي اسكرو  AIRCOOLEDبه ظرفيت واقعي 86

تعداد

قيمت كل ( ریال)

 1دستگاه

تن تبرید مطابق اسناد مناقصه به همراه كليه هزینه هاي
راه اندازي و تحویل نهایي و قطعي دستگاه و آموزش
بهره برداري از آن
نام مناقصه گر( :پيشنهاد دهنده) :شركت  .......................................................شماره ثبت شركت................................................ :
مهر و امضاء مجاز و تعهد آور

نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء مجاز شركت/مناقصه گر:
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BRAND & SUBVENDOR LIST
COMMERCIAL IDENTIFICATION
DESCRIPTION
REMARKS
Brand
1

THERMOSTATIC EXP. VALVE

Alco /Danfoss

ــــــ

2

ELECTRONIC EXP. VALVE

Danfoss / Carel

3

REFRIGERATION VALVES AND SIGHT GLASS AND FILTER
DRIER SHELL & CORE

GMC / Alco/Danfoss/Castel

ــــــ

4

LOW,HIGH,OIL PRESSURE SWITCH

Danfoss / Alco

ــــــ

5

THERMOSTAT 1,2,4-16 STAGES

IT (IndustrieTechnik) /Johnson Control

ــــــ

6

THERMOSTAT & HYGROSTAT PANEL

Stego /Honey well

7

ANTI FREEZE THERMOSTAT

IT (IndustrieTechnik) /Johnson Control

ــــــ

8

WATER FLOW SWITCH

IT (IndustrieTechnik) /Johnson Control

ــــــ

9

TRANSDUCER

Johnson Control / Emerson

ــــــ

10

SCROLL,SCREW,RCIPROCATING COMPRESSORS

Bitzer / Fusheng/Danfoss

ــــــ

11

TWO WAY & THREE WAY MOTORIZED VALVE

Honey well / Siemens

ــــــ

12

LOW,HIGH,OIL,TEMP. PRESSURE GAUGE

Wika / LR

ــــــ

13

CENTRIFUGAL PUMP

pump iran

ــــــ

14

CONDENSER FAN

EBM /S & P/Rosenberg

ــــــ

15

JUNCTION BOX

Mete box / Tekpan

ــــــ

16

PLC

Siemens / Carel

ــــــ

17

DDC

Siemens / Theben

ــــــ

18

MCCB

Schnieder

ــــــ

19

COPPER TUBE

/ Bahonar/babak

ــــــ

20

ALUMINUME PROFILE

ــــــ

پیش نویس قرارداد خرید
این قرارداد به استناد صورتجلسه هيات عالي معامالت شهرداري شهربابك في ما بين شهرداري شهربابك به نمایندگي آقاي محسن كرمي نيا كه از یك طرف و شركت
......................به نمایندگي  ..................با شناسه ملي ................و كد اقتصادي .................به نشاني  ................................كه از این پس فروشنده ناميده مي شود از طرف دیگر به
شرح ذیل منعقد و طرفين ملزم به رعایت شرایط آن مي باشند.
ماده یک – موضوع قرارداد:
خرید و راه اندازي یك دستگاه چيلر تراكمي یكپارچه اسكرو هوا خنك 86تن تبرید واقعي جهت ساختمان اداري شهرداري شهربابك با مشخصات فني درج در اسناد مناقصه
(پيوست قرارداد).

ماده دو – مبلغ قرارداد:
مبلغ كل قرارداد بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده مبلغ  .................................(..........................................ریال) مي باشد كه پس از كسر كسورات قانوني به پيمانكار قابل
پرداخت مي باشد .
ماده سه – نحوه پرداخت:
نحوه پرداخت بشرح ذیل خواهد بود:
 20 -1درصد مبلغ كل قرارداد بعنوان پيش پرداخت همزمان با مبادله قرارداد درصورت تقاضاي كتبي پيمانكار و در مقابل ارائه ضمانتنامه بانكي كه حداكثر ظرف مدت  10روز از
تاریخ مبادله قرارداد ارائه شود و در صورت عدم ایفاء تعهدات  ،كارفرما مي تواند بفوریت مبادرت به ضبط ضمانتنامه پيش پرداخت اقدام نماید.

تبصره ) درصورتي كه ظرف  10روز از تاریخ مبادله قرارداد پيمانكار نسبت به ارائه ضمانتنامه اقدام ننماید به منزله عدم نياز به پيش پرداخت تلقي مي گردد و این مبلغ همزمان با

پرداخت مبلغ موضوع جزء بعدي به پيمانكار پرداخت خواهد گردید.
60 -2درصد مبلغ كل زمان تحویل دستگاه پرداخت خواهد شد .
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20 -3درصد باقي مانده پس از راه اندازي پرداخت خواهد شد.
ماده چهار – مدت قرارداد:
مدت این قرارداد از تاریخ ابالغ آن  5ماه شمسي مي باشد.
ماده پنج  -ضمانتنامه حسن انجام تعهدات:
 -1پيمانكار جهت تضمين حسن انجام تعهدات این قرارداد ضمانتنامه شماره  .............................به مبلغ  ..........................................ریال /واریز وجه به حساب شماره
 ...............................سپرده .......نزد بانك  ........معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد به مدت اعتبار  ..............ماه (معادل مدت قرارداد) به كارفرما تسليم نمود كه پس از تحویل كل
موضوع قرارداد و صدور تایيدیه عدم مغایرت فني و نصب و راه اندازي و آزمایش تحویل توسط ناظر قرارداد ،در نزد كارفرما خواهد ماند و در صورت عدم انجام كليه تعهدات مندرج
در این قرارداد ،تضمين فوق به نفع كارفرما ضبط خواهد شد ،تمدید كليه ضمانتنامه هاي بانكي به درخواست كارفرما و بعهده پيمانكار مي باشد.
ماده شش -تعهدات پیمانکار
 -1رعایت كليه ضوابط فني در انجام كار توسط پيمانكار الزامي مي باشد.
 -2موضوع قرارداد بمدت18ماه در گارانتي پيمانكار مي باشد

 -3هيچگونه عذري براي تاخير دراجراي تعهدات (بجز موارد فورس ماژور) مورد قبول كافرما نخواهد بود و تمدید مدت قرارداد بعلت فورس ماژور مشروط است به اینكه:
الف) پيمانكار بالفاصله ازتاریخ وقوع حادثه فورس ماژور كتبا ًكارفرما را مستحضر نموده باشد.

ب) وقوع حادثه ازطرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه رسماً گواهي شود.

ج) دليل رفع فورس ماژور و پایان مدت آن با گواهي رسمي مقامات صالحه محل وقوع حادثه از طرف پيمانكار به كارفرما تسليم شده باشد.

د) فورس ماژور در محدوده مرزهاي ایران روي داده باشد.

ه) فورس ماژور مستقيماً و بدون واسطه مانع اجراي قرارداد شده باشد.
بارعایت مقررات باال فقط مدت تحویل به مقدار الزم از طرف كارفرما تمدید مي شود و این موافقت حق هيچگونه مطالبه وجهي بطور كلي براي پيمانكار به ضرر كارفرما

ایجاد نخواهد نمود.

 -4واگذاري كار این قرارداد ا ز طرف پيمانكار به شخص حقيقي و یا حقوقي دیگري بدون موافقت كتبي و قبلي كارفرما به هر عنوان به صورت جزء یا كل ممنوع بوده و
درصورت تخلف كارفرما مجاز به فسخ قرارداد واخذ خسارات وارده در رابطه با این قرارداد خواهد بود

 -5پيمانكار اعالم نمود كه توانائي مالي وتخصص هاي الزم را جهت اجراي تعهدات مندرج در این قرارداد را دارا مي باشد.
ماده هفت  -مغایرت اقالم و عدم مطابقت مشخصات فنی:
اعالم كتبي مغایرت هر یك از مشخصات اعالم شده از سوي كارفرما  ،در حكم عدم تحویل تلقي و پيمانكار موظف است بالفاصله پس از اعالم كارفرما جهت رفع عيب اقدام
نماید .در غير اینصورت تخلف محسوب و تضمين انجام تعهدات وي قابل ضبط خواهد بود.
ماده هشت -موارد فسخ قرارداد:

 -1انتقال قرارداد یا واگذاري عمليات به اشخاص حقيقي یا حقوقي دیگر از طرف پيمانكار.
 -2تاخير در شروع بكار بيش از یك هفته از تاریخ ابالغ قرارداد.
 -3عدم اجراي تمام یا قسمتي از موضوع قرارداد در موعد پيش بيني شده در این قرارداد.
 -4تاخير در اجراي كار بطوریكه به تشخيص كارفرما داللت بر عدم صالحيت مالي و فني و یا سونيت پيمانكار داشته باشد.
ماده نه  -نیابت:
در صورتي كه پيمانكار به تعهدات خود عمل ننماید ،كارفرما حق خواهد داشت تضمين حسن انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و قرارداد را فسخ نماید و موضوع قرارداد را به هر نحوي
كه صالح بداند به نيابت از پيمانكار به دیگري واگذار نماید كه در این صورت چنانچه اضافه بر بهاي قرارداد مبلغي پرداخت نماید این تفاوت را ازمحل مطالبات پيمانكار و با مراجعه

به سایر دارائيهاي وي برداشت نماید.
ماده ده  -ممنوعیتهای قانونی:
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پيمانكار اقرار مي نماید مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد و اعالم مي دارد از آیين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه اطالع كامل دارد و مي داند در
صورت ارتكاب هر یك از تخلفات مندرج در آیين نامه مزبور عالوه بر ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و محروميت از عقد قرارداد با دستگاههاي دولتي به مدت پنج سال ،كارفرما

برابر مقررات موضوع را به مراجع قضایي اعالم خواهد نمود.
ماده یازده  -اقامتگاه قانونی:

اقامتگاه طرفين همان است كه درماده یك این قرارداد قيد شده است و درصورت تغيير اقامتگاه هریك از طرفين ملزم هستند كتبا" موضوع را به طرف مقابل اطالع دهند و در غير

اینصورت ابالغ به آدرسهاي فوق ابالغ قانوني تلقي مي گردد.
ماده دوازده – نسخ قرارداد:

این قرارداد در 12ماده و سه نسخه كه هریك حكم واحد داشته  ،تنظيم شده و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و از تاریخ امضاء و مبادله معتبر بوده و طرفين متعهد به اجراي كليه مفاد

آن مي باشند.

كارفرما

پيمانكار

