
  بسمه تعالی

  ء بها استعالمشرایط 
  مرحله دوم

سیستم سرمایشی یک دستگاه خرید در نظر دارد نسبت بـه   مجتمع بیمارستانی شهیدبهشتی کاشان
ضمن مطالعـه   مقتضی است. اقدام نماید  افراد ذیصالح ازطریق استعالم بها از مکعبی متر 200سردخانه 
تـا  همراه سایر مدارك در خواستی حداکثر ه ود را بو بازدید از محل ، پیشنهاد قیمت خ واگذاريدقیق اسناد 

بـه نشـانی کاشـان      بـا پسـت پیشـتاز     به صورت دسـتی و یـا   26/1/97مورخ  یکشنبهروز پایان وقت اداري 
     ارسال  واحد حراست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان, بلوار پزشک -کیلومتر سه بلوار قطب راوندي

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

تصویر مدارك این بند بصورت فتوکپی برابر اصل و ممهور به مهـر و امضـا   . باشد هاي الزم همچنین تاییدیه 
  .        شرکت در پاکت ب ارسال گردد

ات واصـل شـده باشـد ، پذیرفتـه و سـایر پیشـنهاد       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 

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

مـی   کارفرماارایه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف تعیین شده از سوي  استعالم بهاوشرکت در  -5
  . باشد 

شـگاه در مواردیکـه مکلـف بـه     کلیه کسورات قانونی ناشی از قرارداد بعهده شرکت طرف قرارداد بوده و دان -6
  . کسر آنها باشد ، اقدام و از صورتحسابهاي پرداختی به شرکت کسر خواهد نمود 

بابت سپرده شـرکت در   میلیون ریال سیریال بحروف  30,000,000پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ  -7
 بیمارستان شـهید بهشـتی  م بنا شهید بهشتی شعبه بانک رفاهنزد  67478712به شماره حساب   استعالم بها

بـه عقـد قـرارداد    واریز و فیش آنرا در پاکت الف ارسال نمایند ، در صورتیکه برنده مناقصه و یا نفر دوم حاضر 
  . ضبط خواهد شد  بیمارستاننشوند ، سپرده شرکت در مناقصه آنها به نفع 



گانه الك و مهر شده بگذارنـد  کلیه مدارك درخواستی بشرح ذیل را در پاکت هاي جدا، 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 
  پاکت الف شامل تضمین شرکت در مناقصه

  : پاکت ب شامل 
هـا ممهـور بـه    اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات و لیست سهام داران شرکت با ذکر سـهام آن  -

  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 
 آخرین ترازنامه مالی شرکت -
 ضا مجاز شرکتو پیوست هاي آن ممهور به مهر و ام استعالم بهااسناد  -

  )پیوست(طبق فرم ج یک پیشنهاد قیمت مقطوع به عدد و حروف بطور خوانا و بدون قلم خوردگی: پاکت ج 
وبررسی  نسبت به گشودن پاکات ب استعالم بهاسپرده شرکت در  ابتدا پاکات الف مفتوح و پس از کنترل -9

  کات الف وب آنها موردتایید باشدپیشنهاد قیمت افرادي بازگشایی می گردد که پا "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 
  . ها مسترد می گردد قرارداد نگهداري و سپرده هاي سایر شرکت 

بـه اسـتثناء   ( روز کـاري   هفـت  مکلف است قبل از انعقاد قرارداد و حداکثر ظرف مدتاستعالم بهابرنده  -11
 قـرارداد درصد مبلغ کـل   ده نسبت به تسلیم ضمانت انجام تعهدات معادل  کارفرمابعد از اعالم ) ایام تعطیل 
  . انقضاء مهلت مقرر ، تعهدي براي انعقاد قرارداد نخواهد داشت از  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  "کتباه هاي خودرا ضمانت نام
درصد مبلغ کل قرارداد را بعنـوان پـیش پرداخـت و درقبـال تسـلیم       بیستموافقت دارد معادل  کارفرما -13

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

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



بعنـوان   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

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

  . دانشگاه عمل خواهد شد 
  شرایط اختصاصی استعالم بها  - ب

  یمکعب متر 200 سردخانهسیستم سرمایشی شرح مشخصات خرید 
  نگهداري جهت صفر درجه سانتیگراد باالي 6- 4مکعبی با دماي داخلی سردخانه،  متر 200سیستم سرمایشی سردخانه 

 درجه سانتیگراد دماي محیط کاشان  50در شرایط کارکرد زباله 
 اصلام کوپلند  وي بیتزر آلمان یا ديفاز  سه کمپرسور 
 استیل  از جنس و اواپراتورنوین، نیک، صابکول یا آرشه ساخت  کندانسور و اواپراتور 
  تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک 
 جوشی از مارك رقی ، سوزن، اکسپنشنب دستی مهره اي ، شیر شیر ،گالس مهره اي سایتDanfoss    - 2شماره   

Danfoss  -     8/5 Danfoss  -  درایرDanfoss 165 (5/8)  - شکن  مایع اکسچنجر هیتO&F (5/8 * 1,1/8) جوشی 
 Danfoss KPدار  ریست لو اند هاي  - Danfoss MP 55اویل پرشر  - جوشی O&F (7/8)دار  پایه سپراتور اویل -

  ویکا 500 گیج - ویکا 250 گیج -  Packless(7/8)گیررفت  لرزه - Packless(1,1/8)برگشت  گیر رزهل -  15
 در سیستم سرمایش مصرفی و دیگر اموري که براي تکمیل کار  گاز،زانویی ها و اتصاالت تعداد-عایق و لوله ژامتر

  .ردیفهاي باال دیده نشده است بر عهده فروشنده است
 :توضیحات

  این خدمات رایگان، در قـرارداد خریـد بـر    . بابت حمل و نصب تجهیزات پرداخت نمی شودهزینه اي
 .عهده و گارانتی فروشنده میباشد

 روز پس از عقد قرارداد می باشد 30تحویل حداکثر  زمان.   

 و  شـیرآالت و لـوازم کنترلـی دانفـوس    نوع مرغوب و اروپایی و  از کلیه تجهیزات و کمپرسور انتخاب
 .باشد با کیفیتاتصاالت 

 بازدید از محل نصب دستگاهها جهت طراحی  الزامیست. 

    شرکت کنندگان الزم است اسناد و مشخصات فنی دستگاه هاي پیشنهادي را در پاکت جداگانـه بـه
شایان ذکر است تنها پاکتهاي قیمت تولیـداتی  .پیوست پاکت قیمت جهت ارزیابی فنی ارسال نمایند

 .ا کسب نمایند خوانده خواهد شدکه تاییدیه ارزیابی فنی ر

 کلیه عوارض و کسورات قانونی بر عهده فروشنده می باشد. 

 مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی معتبر قابل پرداخت خواهد بود. 



  
  
  

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