
  بسمه تعالی
  

  بها استعالمشرایط 
  )مرحله دوم(

  
و بـرج  جـذبی   هايتعمیر و سرویس چیلردر نظر دارد نسبت به  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان

ضـمن مطالعـه دقیـق     مقتضی اسـت . اقدام نماید  ازطریق استعالم بهاذیصالح  به افراد را هاي خنک کننده
تـا پایـان   د را بهمراه سایر مدارك در خواسـتی حـداکثر   و بازدید از محل ، پیشنهاد قیمت خو واگذارياسناد 

  کیلومتر سه بلوار با پست پیشتاز به نشانی کاشان  به صورت دستی و یا 9/1/97مورخ  پنج شنبهوقت اداري 

   :شرایط عمومی  -الف
داراي ثبـت رسـمی و مجـوز فعالیـت و      کـار پیشنهاد دهنده باید ضمن توانایی مالی و فنـی بـراي انجـام     -1

تصویر مـدارك ایـن بنـد    . باشد  الزم و داراي سابقه کار اجرایی در خصوص موضوع استعالمهمچنین تاییدیه 
  .        بصورت فتوکپی برابر اصل و ممهور به مهر و امضا شرکت در پاکت ب ارسال گردد

واصـل شـده باشـد ، پذیرفتـه و سـایر پیشـنهادات        بیمارستانبه دبیرخانه در مهلت مقرر پیشنهاداتی که  -2
  . واصله بعد ازتاریخ مذکور ، ترتیب اثر داده نمی شود 

هیچ یک از شرکت کنندگان بجز در مواردي که در اسناد پیش بینی شده باشد ، نمی توانند بیش از یـک   -3
  . پیشنهاد تسلیم کنند 

این مدت حداکثر براي یک بـار  . اء ایام تعطیل می باشد روز به استثن 20مدت اعتبار پیشنهاد ها حداکثر  -4
  . قابل تمدید خواهد بود ) بیست روز دیگر ( مدت پیش بینی شده  و برابر

    کارفرمـا ارایه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکـالیف تعیـین شـده از سـوي      استعالم بهاوشرکت در  -5
  . می باشد 

در مواردیکه مکلف بـه   بیمارستانقرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و  کلیه کسورات قانونی ناشی از -6
  . کسر آنها باشد ، اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد نمود 

بـه شـماره    اسـتعالم بهـا  ریال بابت سپرده شـرکت در   یکصد میلیونپیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7
واریـز   بیمارستان شهید بهشتینام رفاه شعبه بیمارستان شهید بهشتی کاشان  نزد بانک 67478712حساب  
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به عقد قرارداد نشـوند  و یا نفر دوم حاضر  استعالمو فیش آنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، در صورتیکه برنده 
  .  ضبط خواهد شد )مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی(  کارفرما، سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع 

کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جداگانه الك و مهر شده بگذارنـد  ، شرکت کنندگان  -8
رگشـت  بضمناً محتویات پاکـت ب قابـل   . و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و الك و مهرشده ارسال نمایند 

  . نخواهد بود 
  استعالمپاکت الف شامل تضمین شرکت در 

  : شامل  پاکت ب
اسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سـهام آنهـا ممهـور بـه     اس -

  مهر و امضا مجاز شرکت
 تصویر مجوز فعالیت ، رتبه بندي و سایر تاییدیه هاي الزم -
گواهی حسن انجام کـار و سـایر اطالعـات    به همراه تصویر قراردادهاي منعقده ، رزومه کاري شرکت  -

 تکمیلی 
 ترازنامه مالی شرکت آخرین -
 و پیوست هاي آن ممهور به مهر و امضا مجاز شرکت استعالم بهااسناد  -

طبـق فـرم    یک پیشنهاد قیمت مقطـوع بـه عـدد و حـروف بطـور خوانـا و بـدون قلـم خـوردگی         :  پاکت ج
  )پیوست(ج
وبررسی  ات بنسبت به گشودن پاک استعالم بهاسپرده شرکت در  ابتدا پاکات الف مفتوح و پس از کنترل -9

  پیشنهاد قیمت افرادي بازگشایی می گردد که پاکات الف وب آنها موردتایید باشد "وصرفااقدام  آن
پس از بازگشایی پاکت ج ، قیمت هاي پیشنهادي از نظر مالی ارزیابی و مناسب ترین قیمت بـا رعایـت    -10

صـه نفـرات اول و دوم تـا زمـان عقـد      قبعنوان برنده اعالم و سپرده هاي شرکت در مناکارفرما صرفه و صالح 
  . قرارداد نگهداري و سپرده هاي سایر شرکت ها مسترد می گردد 

بـه اسـتثناء   ( روز کـاري   هفـت  مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظرف مدتاستعالم بهابرنده  -11
 قـرارداد درصد مبلغ کـل   ده ل نسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معاد کارفرمابعد از اعالم ) ایام تعطیل 
  . از انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت  پس کارفرمادر غیر اینصورت . اقدام نماید 

و بشـرط تسـلیم ضـمانت نامـه      استعالم بهـا شرایط عمومی  3ظرف مدت مقرر  در بند  کارفرماچنانچه  -12
، اقدام به عقد قرارداد ننمایـد ، شـرکت برنـده مختـار اسـت اسـترداد        استعالم بهاانجام تعهدات توسط برنده 

  . درخواست نماید  "کتباضمانت نامه هاي خودرا 
درصد مبلغ کل قرارداد را بعنـوان پـیش پرداخـت و درقبـال تسـلیم       بیستموافقت دارد معادل  کارفرما -13

موجـب وقفـه در   تحویـل پـیش پرداخـت ،    بانکی به طرف قرارداد پرداخت نماید ، لکن تـاخیر در  ضمانتنامه 
  . انجام تعهدات شرکت نخواهد بود 



درصد از هر پرداخـت صورتحسـاب بـه طـرف قـرارداد کسـر        ده بمنظور تضمین حسن انجام کار معادل -14
  . خواهد شد 

عنـوان  ب پنج میلیـون ریـال  ، روزانه معادل  شروع بکارطرف قرارداد ویاتعطیلی کاربه ازاء هر روز تاخیر در -15
  . قرارداد کسر خواهد شد طرف جریمه تاخیر از مطالبات 

      که مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتـی   نمودنداقرار  استعالم بهاشرکت کنندگان در  -16
  . د ننمی باش

 رفرمـا کادر شرایطی که تعداد شرکت کنندگان از سه نفرکمتر باشـند و یـا قیمـت پیشـنهادي از نظـر       -17
و در سـایر مـوارد مطـابق آیـین نامـه مـالی و معـامالتی        تجدید  استعالم بها توجیه اقتصادي نداشته باشد ، 

  . دانشگاه عمل خواهد شد 



  
  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب

  قیمت کل  مقدار  قیمت واحد  شرح  ردیف

  :تن تبرید  600مهکوه تهویه به ظرفیت  1چیلر شماره     
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

یک سرویس 
  کامل

  

  
1  

تخلیه لیتیوم و آب مقطر دستگاه ، شکاف دستگاه جهت 
کنترل و تست کلیه نازلهاي داخلی و عدم وجود گرفتگی در 
آنها و کنترل بدنه داخلی دستگاه جهت عدم پوسیدگی و 
خنثی بودن محیط دستگاه ، کنترل پمپها از حیث سالم 

ی در دستگاه بودن ، تست ازت و وکیوم براي عدم وجود نشت
، تهیه اسید و سایر متعلقات و انجام اسید شویی دستگاه ، 

  تعمیر و سرویس شیر برقی بخار
    لیتر 900    تهیه آب مقطر براي دستگاه   2
تهیه لیتیوم بروماید کره اي اصل همراه با گواهی مشخصات   3

  مربوطه 
  

  لیتر 900
  

ودنیهاي الزم به تزریق آب مقطر و لیتیوم بروماید و سایر افز  4
  ...)لیتیوم کرومات، الکل اکتیل،لیتیوم هیدروکسایدو(دستگاه

  
  یک مورد

  

آنالیز محلول دستگاه و ارائه گزارش آزمایشگاه پس از راه   5
  اندازي

  
  یک مورد

  

زیمنس و قطعات  HMIبا نمایشگر  PLCتهیه تابلو برق   6
مارك اشناي در اصل جهت کنترل اتوماتیک کلیه 

هاي دستگاه با نصب کلیه سنسورهاي الزم مشابه پارامتر
  چیلرهاي موجود 

  

  یک عدد

  

نصب و راه اندازي تابلوي کنترل و تست مدار فرمان و   7
کنترل عملکرد صحیح سایکل گارد و لول کنترل تانک مبرد 
و شیر برقی بخار و تنظیم آنها جهت کلیه پارامترها و تحویل 

  تابلو

  

  یک عدد

  

 18مپ وکیوم کره اي اصل با ظرفیت حداقل تهیه و نصب پ  8
  متر مکعب بر ساعت

  
  یک عدد

  

    عدد 2    تهیه و نصب فلوسوییچ  9
    دستگاه 1    راه اندازي و تحویل دستگاه با دماي مناسب  10

    جمع مبلغ پیشنهادي براي ارائه خدمات فوق



  قیمت کل  مقدار  قیمت واحد  شرح  ردیف

    :تن تبرید  600فیت مهکوه تهویه به ظر 2چیلر شماره 
  
  

  
  
  

  عدد 1

  

  
1  

 18تهیه و نصب پمپ وکیوم کره اي اصل با ظرفیت حداقل 
  متر مکعب بر ساعت

    عدد 2    تهیه و نصب فلوسوییچ  2
        برجهاي خنک کننده

عدد  12تهیه و نصب تابلو فرمان جهت کنترل اتوماتیک   1
هاي برجهاي خنک کننده همراه با تهیه و نصب ترموستات 

  مربوطه 

  
  دستگاه 1

  

سرویس برجهاي خنک کننده شامل زنگ زدایی از بدنه ،   2
کنترل و تنظیم گیربکس و میل  ،انجام رنگ اپوکسی 
نظافت و رسوبگیري از بدنه و چوبهاي  ،گاردان ، گریسکاري 

  اصالح قسمتهاي پوسیده ،برج 

  

  دستگاه 5

  

        ایستگاه بخار
عدد  2فشار بخار و تعویض  عدد شیرهاي تقلیل 2تعمیر   1

  شیرهاي کشویی خط بخار همراه با نصب بارومترهاي الزم 
  

  یک مورد
  

      جمع مبلغ پیشنهادي براي ارائه خدمات فوق  
  :توضیحات

 .صحیح دستگاهها و تجهیزات فوق به مدت یک سال توسط پیمانکار گارانتی می گردد نحوه عملکرد -1

نیاز به تعمیر مکانیکی یا الکتریکی داشته باشد با تایید و  1در صورتیکه پمپهاي چیلر شماره  -2
 .هماهنگی با واحد تاسیسات بیمارستان به صورت جداگانه هزینه تعمیرات پرداخت خواهد شد 

شیرهاي کنترلی ورود بخار به ژنراتور دستگاهها نیاز به تعویض داشته باشند با تایید و در صورتیکه  -3
 .هماهنگی با واحد تاسیسات بیمارستان به صورت جداگانه هزینه مربوطه پرداخت خواهد شد 

 
  



  
  

 )ج(فرم پیشنهاد قیمت مخصوص پاکت 
  
  
  
  مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان: به 

  

بـا  ..................................  بـه شـماره ثبـت    ..........................به نمایندگی از شـرکت  ... ........................................اینجانب

 سـرویس و تعمیـر دو عـدد چیلـر جـذبی مهکـو تهویـه       اسـتعالم بهـا   آگاهی کامل و اطالع کافی از شـرایط  

ــار     ــل کــ ــام کــ ــراي انجــ ــودرا بــ ــت خــ ــنهاد قیمــ ــیله پیشــ ــر بدینوســ ...................... ...............برابــ
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ــه   ............................................................. از ــرکت بـــــــــــــــ ــوده وآدرس شـــــــــــــــ بـــــــــــــــ
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