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ندارد

اسناد مناقصه عمومی
نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق در مسیر کابلها و جاهای خاص

میزان سپرده شرکت در مناقصه بصورت یک فقره چک تضمین شده بانکی، ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی معادل ٥% قیمت کل پیشنهادی بوده که می بایست در وجه  -١
شرکت محصوالت کاغذی لطیف صادر و یا به حساب شماره ٠٢٠٥٣٦٥٨٤٧٠٠٤ بانک صادرات شعبه هشتگرد به نام شرکت محصوالت کاغذی لطیف واریز و فیش واریزی 

ارائه شده باشد.
مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان وقت اداری تاریخ ١٤٠٠/٠٨/٢٤ و زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم نتیجه ظرف مدت ١٠روز از تاریخ تعیین شده می باشد. محل بازگشایی  -٢

پاکتها کارخانه شرکت واقع در کیلومتر ٧٠ اتوبان تهران قزوین شهرک صنعتی هشتگرد، فاز٢ خیابان١١می باشد. حضور شرکت کنندگان در جلسه مذکور بالمانع میباشد.
پیشنهادات قیمت می بایست تا یک ماه از تاریخ اعالم آگهی دارای اعتبار باشد. -٣

محل اجرا کارخانه شرکت محصوالت کاغذی لطیف واقع در شهر صنعتی هشتگرد میباشد. -٤
بازدید از محل های اجرای کار امکانپذیر می باشد و می بایست با هماهنگی شرکت محصوالت کاغذی لطیف انجام گیرد. -٥

شرکت محصوالت کاغذی لطیف در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. -٦
برنده مناقصه جهت تضمین حسن انجام قرارداد می بایست یک فقره چک تضمین شده بانکی یا ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت محصوالت کاغذی لطیف (بدون تاریخ) به  -٧

میزان ٢٥درصد کل قرارداد در اختیار خریدار قراردهد.
اسناد پس از تکمیل در پاکت های در بسته و جداگانه مشتمل بر پاکت (الف) شامل سپرده شرکت در مناقصه، پاکت (ب) شامل پیشنهاد قیمت و موارد درخواستی در پیوست  -٨

شماره ١ اسناد مناقصه و پاکت (ج) فرآیند و زمانبندی انجام کار، سوابق، رزومه به صورت مهر و موم شده تحویل گردد.
ارائه رزومه کاری، سوابق کاری مشابه موضوع مناقصه شرکت کننده در طی سه سال ١٣٩٧ الی ١٤٠٠ در تعیین برنده صاحب صالحیت ضروری است. -٩

ارائه تصویر آگهی ثبت شرکت، شرکتنامه، اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات هیأت مدیره. -١٠
١١- سپرده اشخاص منتخب اول و دوم و سوم تا مرحله انعقاد قرارداد توسط شرکت محصوالت کاغذی لطیف عودت داده نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از اشخاص از 

اجرای قرارداد، سپرده مذکور به نفع شرکت ضبط خواهد کرد.
عقد قرارداد منوط به تأیید اطالعات ارایه شده برنده مناقصه، توسط کمیته فنی مناقصه گزار خواهد بود. -١٢

برنده مناقصه می بایست شروع عملیات انجام پروژه، زمان تحویل (حداکثر ٤٥روز کاری)، نصب و راه اندازی و آموزش را با هماهنگی نماینده کارفرما تنظیم نماید. -١٣
برنده مناقصه ملزم به ارایه مستندات و نقشه اجرای پروژه به کارفرما می باشد. -١٤

شرکت محصوالت کاغذی لطیف اختیار دارد مقدار کاالی مورد معامله را تا ٢٥% با اعالم کتبی قبلی افزایش یا کاهش دهد. -١٥
برنده مناقصه حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت محصوالت کاغذی لطیف به شخص دیگری ندارد. -١٦

١٧- شرکت کننده در مناقصه می بایست نحوه تسویه حساب و زمانبندی بازپرداخت خود را اعالم نماید، شرکت محصوالت کاغذی لطیف در صورت درخواست پیش پرداخت از 
طرف برنده مناقصه معادل حداکثر ٢٥درصد کل قرارداد را به صورت چک در اختیار پیمانکار خواهد گذاشت. 

قیمت ها بدون مالیات ارزش افزوده درج شوند. -١٨
کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات، هزینه ایاب و ذهاب، نیروی انسانی، تهیه تجهیزات، طراحی و تهیه نقشه های الزم برای نصب بر عهده برنده مناقصه می باشد. -١٩

       اینجانب با مطالعه اسناد و آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بازدید صورت گرفته، قیمت و شرایط خود را به شرح پیوست اعالم میدارد.
       نام شرکت:                                                                                                                 مهر و امضاء شرکت کننده:

       نام و نام خانوادگی و سمت شرکت کننده:                                                                     تاریخ:
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پیوست شماره ۱ 

اجرای کابل حرارتی در سینی کابل های سالن تولید و سالن جوهر زدایی و فضای اتاقهای برق که در ارتفاع میباشند به متراژ ٤٠٠٠متر. -۱

توجه: رعایت صحیح کابل کشی کابل های حرارتی و کلیه تجهیزات می بایست براساس ضوابط NFPA (سینوسی کشیدن کابل ها و ... ) باشد.

کابل کشی ارتباطی تجهیزات قدیمی و اضافه کردن تجهیزات جدید به مدار سیستم اصلی کارخانه واقع در ساختمان آتشنشانی به متراژ ١٠٠٠متر کابل  -٢
نسوز.

نصب و برنامه نویسی و آدرس دهی صحیح ماژول های ارتباطی بین کابل های حرارتی و سیستم اصلی اعالم حریق زیمنس (چهار لوپ).  -٣

نصب و راهاندازی دو عدد بیم دتکتور به همراه ماژول مربوطه در انبار روزانه. -٤

طراحی و ارایه نقشه کلیه کارهای انجام شده و الحاق آن به نقشه های قبلی سیستم ( نقشه ازبیلت) -٥

زمان بندی مناسب جهت برنامه نویسی در حداقل زمان ممکن (درکمترین زمان غیر فعال کردن سیستم اعالم حریق کارخانه حداکثر ٢٤ ساعت). -٦

تسلط به نرم افزار SW700 زیمنس. -٧

ارایه جدول زمانبندی (گان چارت) جهت روند اجرای پروژه. -٨

ارایه مدارک و گواهینامه مرتبط با سیستم اعالم حریق دال بر صالحیت فنی پرسنل اجرائی شرکت پیمانکار کمپانی زیمنس. -٩

برنده مناقصه می بایست در مدت اجرای پروژه تا زمان تحویل دستگاه ها و تجهیزات راه اندازی به شرح ذیل را ارایه نماید: -١٠

. B3D021 مودم زیمنس ارتباط با مرکز مدل – M3C700 دانگل زیمنس مدل – DZ1131 دستگاه چک لوپ زیمنس مدل 

FDUM292دستگاه تستر زیمنس مدل – RG320 دستگاه تستر زیمنس مدل – RE6T دستگاه تستر زیمنس مدل – RE6 دستگاه تستر زیمنس مدل 

FDLU291 دستگاه تنظیم بیم دتکتور با مشخصات 

مهر و امضاء شرکت کننده در مناقصه                                         


