بسمه تعالی

اسناد مناقصه

عمومی (یک مرحلهای)

خرید دیزل ژنراتور
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
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مناقصه خرید دیزل ژنراتور سازمان نظام مهندسی استان تهران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با استناد به دستورالعمل ذیل جهت خرید و راه اندازی دیزل ژنراتور دیتا سنتر خود
از وارد کنندگان و فروشندگان واجد شرایط دعوت به عمل میآورد.

ماده  : 1نوع مناقصه
عمومی یک مرحلهای

ماده  : 2نام دستگاه مناقصهگزار
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ماده  : 3نشانی دستگاه مناقصهگزار
تهران -شهرک غرب -خیابان ایرانزمین -خیابان مهستان -پالک  -81سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ماده  : 4موضوع مناقصه
خرید و راه اندازی دیزل ژنراتور جهت دیتا سنتر (مرکز داده) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به شرح جدول پیوست8
( صفحه .) 6

ماده  : 5اسنادمناقصه
اسنادمناقصه به شرح ذیل میباشند:
الف) شرایط مناقصه (هشت برگ) ممهور به مهر و امضا شرکت کننده در مناقصه.
ب) اساسنامه ،روزنامه رسمی ،آگهی آخرین تغییرات ،گواهی ثبت نام ارزش افزوده ،مجوز یا پروانه فعالیت و بهرهبرداری شرکت کننده در
مناقصه.
ج) رزومه و سوابق کاری شرکت کننده در مناقصه.
توضیح  :نحوه طبقه بندی اسناد مناقصه در ماده  8توضیح داده شده است.

ماده  : 6مبلغ  ،نوع و چگونگی ارائه تضمین
 1-6مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ( 4101110111چهل میلیون) ریال میباشد.
 1-1-6نوع و چگونگی تضمین شرکت درمناقصه:
تضمین شرکت در مناقصه میبایست به یکی از دو صورت زیر باشد:
الف) ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی.
ب) واریز مبلغ تضمین شرکت درمناقصه به حساب بانک صادرات  1818223281111به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و
ارائه اصل فیش واریزی به ضمیمه دیگراسناد ومدارک مناقصه.
پ)پس ازاعالم برنده ،سپرده منتخبین اول تا سوم نزد سازمان باقی و سپرده مابقی شرکت کنندگان عودت میگردد .بدیهی است پس از
انعقاد قرارداد ،سپرده مابقی شرکت کنندگان (منتخبین اول تا سوم) نیز عودت میگردد.
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 2-6ضمانت انجام تعهدات:
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات ،مبلغ  211میلیون ریال در قالب سفته از برنده مناقصه
اخذ خواهد نمود که در پایان قرارداد با درخواست کتبی ایشان و تأیید ناظر قرارداد عودت میگردد.

ماده  : 7محل دریافت  ،زمان و مهلت تحویل اسناد  ،محل و زمان بازگشایی پاکتها
 8-7محل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد مناقصه میتوانند به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان
به نشانی  WWW.TCEO.IR :مراجعه نمایند.
 2-7زمان و مهلت تحویل پیشنهادها  :کلیه مناقصهگران حداکثر تا ساعت  81ده روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی مناقصه مهلت دارند تا
اسناد مناقصه را که حاوی کلیه مدارک الزم مطابق باشرایط این مناقصه (به صورت دربسته و مهر و موم شده) میباشد ،به طبقه همکف واحد
حراست ،تحویل و رسید دریافت نمایند .بدیهی است پیشنهادهای واصله پس از تاریخ و ساعت مطروحه و همچنین پیشنهادات
مفتوح ،قابل تحویل و بررسی نخواهد بود.
 9-7زمان بازگشایی پاکتها :با نظر سازمان متعاقباً اعالم خواهد شد.
 4-7محل بازگشایی پاکتها  :تهران  -شهرک غرب  -خیابان ایرانزمین -خیابان مهستان  -پالک  -81سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان تهران میباشد.

ماده  : 8طبقه بندی کلی پاکتهای پیشنهادی و محتویات آن
پیشنهادهای شرکت در مناقصه باید در دو پاکت جداگانه دربسته ممهور به مهر شرکت که:




پاکت (الف) حاوی کلیه اسناد مناقصه ذکر شده در ماده  1به جز قیمت پیشنهادی (پیوست )1و ضمانتنامه بانکی یا رسید وجه
واریزی (ماده  )6جهت شرکت درمناقصه که همگی میبایست ممهور به مهر و امضا شرکت کننده در مناقصه باشد و همچنین لوح فشرده
حاوی اسکن کلیه موارد ذکر شده(ممهور به مهر و امضا) که میبایست با کیفیت و خوانا باشد.
پاکت (ب) حاوی برگه پیشنهاد قیمت (پیوست  – 8صفحه  6و  )7ممهور به مهر و امضا شرکت کننده(دارندگان امضاء) در مناقصه
میباشد.
تحویل گردد .درصورت هرگونه نقص در مدارک پاکت (الف) ،مناقصهگر از مناقصه حذف و پاکت (ب) وی بدون بازشدن عیناً عودت
میگردد.

ماده  : 9نحوه بازگشایی پاکتهای پیشنهادی
 .8ابتداپاکت(الف) که حاوی تضمین شرکت درمناقصه  ،فرم اخذ اطالعات از مناقصهگر داوطلب شرکت درمناقصه و دیگر مدارک مربوطه
است بازخواهد شد .درصورتیکه پاکت(الف) فاقد اسناد خواسته شده باشد ،مناقصه گر از مناقصه حذف و پاکت (ب) عینا بدون باز شدن
عودت و سپس کمیسیون مناقصه پاکت (ب) پیشنهاد دهندگان واجد شرایط را بازگشایی و بررسی خواهد نمود.
 .2پیش از بازگشایی پاکت (ب) درصورتی که کمیسیون معامالت الزم ببیند میتواند بازگشایی پاکت ها (ب) و اعالم نتایج ارزیابی مالی
پیشنهادها و اعالم برنده مناقصه را به جلسه دیگری که درهمان جلسه و یا با فاصله زمانی حداکثر دو هفته اعالم میشود موکول نماید.
دراین صورت پاکت (ب) به صورت دربسته توسط اعضای کمیسیون معامالت امضاء و نزد خزانه دار سازمان به امانت باقی میماند .تعویض
پاکت ها (ب) دراین فاصله زمانی امکانپذیرنخواهد بود.
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.9

.4

برنده های اول ،دوم و سوم مناقصه پس ازبررسیهای فوق الذکر توسط کمیسیون معامالت ،تعیین و اعالم خواهد شد .پس ازاعالم نتایج
ارزیابی مالی پیشنهادها ،تضمین برنده های اول تا سوم نزد مناقصهگزار نگهداری و تضمین سایر مناقصهگران بازگردانده میشود .بدیهی
است پس از انجام موضوع مناقصه ،تضمین منتخبین دوم و سوم نیز مسترد میگردد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان در رد یا قبول هریک از همه پیشنهادها مختار میباشد.

ماده  : 11مراحل تجدید و لغو
-8
-2
-9
-4
-1
-6
-7

امتناع برندگان اول  ،دوم و سوم از انجام موضوع مناقصه.
پایان مدت اعتبار پیشنهادها ( بند .)88-9
باالبودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
نیاز به خدمات موضوع حاضر مرتفع شده باشد.
تغییرات زیادی از اسناد الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت گردد.
پیشامدهای غیرمتعارف نظیرجنگ–زلزله–سیل و مانندآنها.
تشخیص کمیسیون معامالت دستگاه مناقصهگزار مبنی برتبانی بین شرکت کنندگان.

تبصره  -1موارد یادشده به تشخیص کمیسیون معامالت دستگاه مناقصهگزار می باشد.
تبصره  -2عالوه بر موارد فوق ،به تشخیص کمیسیون معامالت ،مناقصه قابلیت ابطال دارد.

ماده  : 11شرایط عمومی مناقصه ( ردپیشنهادها – اعاده تضمین – سایرشرایط )
 1-11موارد رد پیشنهادها و اعاده تضمین
الف) پیشنهادهایی که مخدوش ،مبهم یامشروط ارائه شده باشد.
ب) پیشنهادهایی که به نحوی از انحاء مغایر با مشخصات وسایرشرایط اسناد مناقصه باشند.
ج) پیشنهادهایی که فاقد مدارک الزم خصوصاً فاقد تضمین شرکت درمناقصه باشند.
د) پیشنهادهایی که به صورت ناقص ارائه شده باشند  ( .به تشخیص کمیسیون معامالت )
ه) پیشنهادهایی که به صورت مفتوح واصل گردند و یا در دبیرخانه سازمان ثبت شوند.
 2-11موارد ضبط تضمین شرکت درمناقصه
الف) تضمین شرکت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی که درحین برگزاری مناقصه ،از ادامه مناقصه صرفنظرنمایند.
ب) تضمین شرکت درمناقصه منتخب اول مناقصه درصورت ارجاع کاربه وی و امتناع برنده یادشده ازانجام موضوع مناقصه ظرف مهلت مقرر.

ج) تضمین شرکت درمناقصه منتخب دوم و سوم مناقصه درصورت ارجاع کاربه وی ( عندالزوم ) و امتناع از انجام موضوع مناقصه.
 3-11حداقل مدت زمان اعتبار قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باید مدت سه ماه باشد.
 4-11داشتن کد اقتصادی برای مناقصهگران الزامی میباشد.
 5-11سایرشرایط عمومی:
الف  -سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به پیشنهادهای مبهم ،مشروط و بدون ضمانتنامه شرکت درمناقصه و پیشنهادهایی که
بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود تحت هیچ شرایطی ترتیب اثر نخواهد داد.
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ب  -شرکت منتخب ملزم به انجام تمامی تعهداتی است که حین ارائه پیشنهاد مهر و امضاء و تایید مینماید.
پ  -شرکت درمناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.
ت  -سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اختیار دارد تا سقف  21درصد موضوع مناقصه را افزایش یا کاهش دهد.
ج  -تمامی اسناد و صفحات مناقصه باید ممهور به مهر و امضای مجازشرکت باشد.
چ  -کلیه هزینه های آگهی وانتشار فراخوان بهعهده برنده فراخوان میباشد.
د  -سایر مواردی ازشرایط مناقصه که احیاناً در این آگهی ذکرنشده باشد تابع « نظام نامه مالی و معامالتی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان » خواهد بود.
و -کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ،قانون کار و امور اجتماعی برای متقاضیان الزم االجرا میباشد.
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پیوست  – 1مشخصات اقالم مورد نیاز و برگه پیشنهاد قیمت
عالمت تجاری
ردیف

عنوان

1

دیزل
ژنراتور

2

تابلو

9

کابل کشی

4

اتاقک

1

نصب و اجرا

(برند)

مشخصات
-

-

-

-

-

ژنراتور

موتور

دیزل ژنراتور گازوئیل سوز ساخت اروپا به قدرت  871کیلو
ولت آمپر به ابعاد تقریبی  9/2 * 8/1متر و به ارتفاع  2/8متر
و به وزن حدود  2هزار کیلوگرم (دیزل ژنراتور به همراه
کانوپی)
دارای کانوپی یا اتاقک ضد صدا با تراز صوتی حدود 71
دسیبل در فاصله  8متری از آن.
دارای مخزن سوخت با گنجایش  1الی  81ساعت کاری برای
بار  811درصد.
موتور با سرعت  8111دور در دقیقه دارای استاندارد اروپا و
دارای سیستم کنترل هوشمند اصلی  ،سیستم کنترل
استامفورد
سرعت ،رادیاتور فابریک ،سنسورهای کنترل سرعت ،حرارت
آب ،فشار روغن ،سنجش دور موتور و . ...
ژنراتور از نوع بدون جاروبک  4قطب دارای استاندارد اروپا
دارای برد کنترل تنظیم ولتاژ 411 ،ولت  11هرتز با 1/1
ضریب قدرت.
تابلوی کنترل دیزل ژنراتور از نوع میکرو پروسسوری با
حفاظتهای سرعت بیش از حد و کمتر از حد ،حفاظت افت
و اضافه ولتاژ و . ...
تابلوی قطع کن با کلید  211آمپر و از نوع اروپایی حفاظت
در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار.

کامینز

تابلوی اتوماتیک چنج اوور  211آمپر با کلید و کنتاکتور
اروپایی.
 821متر کابل 9*811+71 mm2NYY

مرغوب اروپایی
مرغوب

اتاقک (سایبان) مربوط به دیزل ژنراتور و موارد دیگر

-

مطابق با استاندارد و مقررات ملی ساختمان

-

قیمت کل (ریال)
پیشنهاد قیمت نهایی

به عدد :
به حروف :
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برگه پیشنهاد قیمت
به  :کمیسیون معامالت دستگاه مناقصهگزار
موضوع  :اعالم پیشنهاد قیمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احترام ًًا اینجانب  /اینجانبان  ................................................................................................صاحبان امضاء شرکت  /مؤسسه
 ...............................................................................................به شماره پروانه  /ثبت  ...............................................مورخ
 ،.................................................به مدیریت آقای  /خانم  .......................................فرزند  .........................متولد ......................
صادره از  ...........................دارای شماره شناسنامه  ..................کد ملی  .........................................با مطالعه شرایط شرکت در
مناقصه و قبول آن ،مبلغ پیشنهادی خود را جهت موضوع مناقصه به مبلغ .............................................................................
(به حروف ).................................................................................................................................................... :ریال با اطالع  ،آگاهی
و قبول تمامی شرایط آگهی استعالم و قرارداد اعالم می دارم./

محل مهر و امضاء

توجه:


چنانچه اطالعات فوق ناقص تکمیل گردد ،پیشنهاد مردود شناخته می شود و چنانچه اعداد با حروف همخوانی نداشته باشد
پیشنهاد قیمت نوشته شده با حروف مالک عمل خواهد بود.



به پیشنهادهایی که مشروط و یا مخدوش و الک گرفته شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.



پیشنهاد قیمت فقط روی این برگه معتبر است و حتماً میبایست به صورت جداگانه در پاکت (ب)قرار داده و مهر و موم گردد.
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پیوست  )2فرم دریافت اطالعات از داوطلبان شرکت
نام شرکت کننده:

نام مدیر/مدیرعامل:

شماره همراه:

شماره ثبت یا پروانه فعالیت :

تاریخ ثبت:

شکل(نوع)ثبتی:

نشانی ثبتی:

کدپستی:

کدملی:

کداقتصادی :

شناسه ملی :

شماره ثابت:



ردیف

اسامی ومشخصات کلی مدیر ،شرکاء و اعضاء اصلی:

نام و نام خانوادگی مدیر ،شرکاء

شماره شناسنامه ومحل

و اعضاء اصلی

صدور

نوع مدرک و رشته
تحصیلی

8
2
9
4
1
6
7
1
3
81
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سابقه تجربی مرتبط
با موضوع (به سال)

سمت

