مناقصه عمومی
شرکت توسعه و معدنی صبانور

طراحی ،اجرا،خرید  ،نصب  ،راه اندازی و اخذ استاندارد
آسانسور در سایت گندله سازی همدان
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شرکت توسعه معدنی صبانور با استناد به دستورالعمل ذیل جهت خرید و نصب و راه اندازی آسانسور برای
کارخانه های گندله سازی واقع در همدان کیلومتر  40جاده سنندج کیلومتر  7جاده اسدآباد مجتمع
صنعتی و معدنی صبانور از شرکتهای واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.
ماده :1نوع مناقصه
عمومی
ماده  :2نام دستگاه مناقصه گذار
شرکت توسعه معدنی صبانور
ماده  3نشانی دستگاه مناقصه گذار
نشانی دفتر مرکزی:
تهران سعادت آباد ،خیابان سعادت آباد ،خیابان شهید حق طلب غربی ( 2۶غربی) ،پالک 4۹

تلفن:

-27۶4۵000
نشانی محل اجرای مورد مناقصه
همدان کیلومتر  40جاده سنندج کیلومتر  7جاده اسدآباد مجتمع صنعتی و معدنی صبانور
ماده  :4موضوع مناقصه:
خرید نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور با مشخصات قید شده در ماده  11به همراه تهیه نقشه و
ساخت فنداسیون ،چاهک ،دیوارکشی ،ساخت اتاق موتورخانه و اجرای کامل آهن کشی  ،ریل گذاری ،نصب
مکانیکال  ،الکتریکال و اخذ استاندارد.

ماده  :۵اسناد مناقصه:
اسناد مناقصه به شرح زیر می باشد:
 .1کلیه شرایط شامل  8برگه مناقصه ممهور به مهر شرکت کننده در مناقصه باشد
 .2اساسنامه ،روزنامه رسمی ،آگهی آخرین تغییرات  ،گواهی ثبت نام ارزش افزوده ،مجوز یا پروانه
فعالیت شرکت کننده در مناقصه
 .3داشتن پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور در استان همدان
 .4رزومه و سوابق کاری شرکت کننده در مناقصه
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ماده  ۶مبلغ  ،نوع و چگونگی ارائه تضمین:
تضمین شرکت در مناقصه مبلغ پانصد میلیون ریال می باشد.
 ۶-1نوع و چگونگی تضمین شرکت در مناقصه:
الف) ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر یا چک بانکی یا قبض واریز به حساب  2768100122387911بانک
پاسارگاد بنام شرکت توسعه صنعتی معدنی صبانور
ب) پس از اعالم برنده سپرده منتخبین اول تا سوم نزد شرکت باقی می ماند و سپرده مابقی شرکت
کنندگان عودت می گردد .بدیهی است پس از انعقاد قرارداد سپرده منتخبین شرکت کنندگان عودت
می گردد.
 ۶-2ضمانت انجام تعهدات
شرکت توسعه معدنی صبانور به عنوان حسن انجام تعهدات مبلغ پنجاه میلیون تومان در قالب سفته از برنده
مناقصه اخذ خواهد نمود و در پایان قرارداد با درخواست کتبی ایشان و تایید ناظر قرارداد عودت می گردد.

ماده  7محل دریافت  ،زمان و مهلت تحویل اسناد  ،محل بازگشایی پاکت ها
 7-1محل دریافت اسناد مناقصه :
 )1آدرس تهران :سعادت آباد ،خیابان سعادت آباد ،خیابان شهید حق طلب غربی ( 2۶غربی) ،پالک
 4۹تلفن( 27۶4۵000 :واحد بازرگانی – آقای کیمیایی)
 )2آدرس همدان :کیلومتر  40جاده سنندج کیلومتر  7جاده اسدآباد مجتمع صنعتی و معدنی صبانور
کارخانه گندله سازی (واحد برق-سراوکی) مراجعه نمایند.
 7-2زمان بازدید از پروژه و محل نصب به صورت میدانی
شرکت کنندگان موظفند ساعت  10صبح سه روزکاری (به غیر از پنج شنبه و جمعه) پس از تاریخ انتشار
آگهی مناقصه با معرفی نامه کتبی از محل پروژه بازدید نمایند  .بازدید از محل و شرح کار جز ال ینفک
شرکت در مناقصه می باشد.
 7-3زمان و مهلت تحویل پیشنهاد ها :کلیه شرکت کنندگان در مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز
چهارشنبه  ،مورخ  1400/0۹/03اسناد مناقصه را که حاوی کلیه مدارک الزم مطابق با شرایط این مناقصه
(به صورت در بسته و مهر و موم شده) می باشد را به دفتر تهران به آدرس سعادت آباد  ،خیابان شهید حق
طلب غربی (2۶غربی)  ،پالک  4۹طبقه سوم  ،واحد بازرگانی و یا کارخانه گندله سازی همدان  ،به آدرس
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کیلومتر  40جاده سنندج کیلومتر  7جاده اسدآباد مجتمع صنعتی و معدنی صبانور کارخانه گندله سازی ،
واحد پشتیبانی تحویل و رسید دریافت نمایند.
 7-4زمان بازگشایی پاکت ها با نظر شرکت توسعه معدنی صبانور متعاقبا اعالم می گردد.
 7-۵محل باز گشایی پاکت ها دفتر مرکزی شرکت توسعه معدنی صبانور می باشد.

ماده  8طبقه بندی کلی پاکتهای پیشنهادی و محتویات آن
پیشنهاد های شرکت کننده در مناقصه باید در دو پاکت جداگانه دربسته و ممهور به مهر شرکت که:
پاکت (الف) حاوی کلیه اسناد مناقصه ذکر شده در ماده  ۵به جز قیمت پیشنهادی جهت شرکت در مناقصه
که همگی می بایست ممهور به مهر و امضا شرکت کننده در مناقصه باشد و همچنین لوح فشرده که حاوی
اسکن کلیه موارد ذکر شده(ممهور به مهر و امضا) که می بایست با کیفیت و خوانا باشد.
پاکت (ب) حاوی برگه پیشنهاد قیمت ممهور به مهر و امضا شرکت کنندگان در مناقصه می باشد.
درصورت هرگونه نقص در پاکت (الف) پاکت (ب) بدون باز شدن عینا عودت می گردد.

ماده  ۹مراحل تجدید و لغو:
 .1امتناع برندگان اول و دوم و سوم از انجام مناقصه
 .2پایان مدت اعتبار پیشنهاد ها (بند )10-3
 .3باال بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد
 .4نیاز به خدمات موضوع حاضر منتفی شده باشد
 .۵تغییرات زیادی از اسناد الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت گردد.
 .۶پیشامدهای نامتعارف مثل جنگ  ،زلزله و ...
 .7تشخیص کمیسیون معامالت دستگاه مناقصه گر مبنی بر تبانی بین شرکت کنندگان

ماده  10شرایط عمومی مناقصه
 10-1موارد رد پیشنهاد ها و اعاده تضمین
الف) پیشنهاد های مخدوش  ،مبهم یا مشروط ارائه شده باشد.
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ب) پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات و سایر شرایط اسناد باشد.
ج)پیشنهادهایی که فاقد مدارک الزم و عدم تخصص کافی شرکت کننده باشد.
د) پیشنهاد هایی که به تشخیص کمیسیون معامالت ناقص باشد.
ه) پیشنهادهایی که به صورت مفتوح واصل گردند
 10-2موارد ضبط تضمین شرکت در مناقصه:
الف) تضمین شرکت در مناقصه آن تعداد از مناقصه گرانی که در حین برگزاری مناقصه  ،از ادامه مناقصه
صرفنظر نمایند.
ب) تضمین شرکت در مناقصه منتخب اول مناقصه در صورت ارجاع کار به وی و امتناع برنده یاد شده از
انجام موضوع مناقصه ظرف مهلت مقرر.
ج) تضمین شرکت در مناقصه منتخب دوم و سوم مناقصه در صورت ارجاع کار به وی و امتناع از انجام
موضوع مناقصه.
 10-3حداقل مدت زمان اعتبار قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باید حداقل به مدت ده روز باشد.
 10-4شرکت توسعه معدنی صبانور اختیار دارد تا سقف  2۵درصد موضوع مناقصه را افزایش یا کاهش دهد

ماده  11شرح کار مناقصه:
 11-1شرایط جوی
 .1حداقل دمای محیط منفی  30و حداکثر مثبت  4۵می باشد
 .2ارتفاع از سطح دریا  18۵0متر
 .3حداکثر سرعت باد  1۵0کیلومتر در ساعت
 .4ضریب زلزله  :مطابق با آیین نامه سازمان برنامه و بودجه
 .۵جهت وزش باد غالب جنوب به شمال می باشد.
 11-2شرح کلی کار تاسیسات اصلی
جهت آسانسور مورد نظر با توجه به این مهم که سازه بتنی و صنعتی می باشد و فنداسیون های سازه
موجود حدود دو متر از دیوار فاصله دارد بنابراین الزم است نقشه سازه تهیه و پس از تایید نظارت سایت ،
اجرای چاهک  ،چاه و موتورخانه آسانسور با فاصله از دیوار سازه موجود انجام شود و به همین دلیل الزم
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است پیمانکار قبل از پیشنهاد قیمت حتما از سایت محل نصب ،بازدید نماید و با توجه به موارد زیر اعالم
قیمت نماید.
با توجه به اینکه آسانسور در مکان صنعتی نصب می گردد برخی از آیتم ها با قدرت و توان باالتر در نظر
گرفته شده است که الزم است دقیقا مطابق با لیست اجرا گردد.
 .1ساخت فنداسیون ،ستون ها ،چاهک ،چاه و موتورخانه از صفر تا صد به عهده پیمانکار می باشد و
مصالح عمرانی مورد نیاز از قبیل آهن ،آجر ،سیمان  ،میلگرد ،رنگ و  ...تا مرحله بعد از آهن کشی
توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار گذاشته می شود.
 .2پیمانکار موظف است پس از اخذ تاییدیه نقشه عمرانی از نظارت کارفرما ،لیست متریال عمرانی تا
بعد از مرحله بعد از آهن کشی را جهت تهیه مصالح در اختیار کارفرما قرار دهد وکارفرما موظف
است در اسرع وقت نسبت به تهیه متریال اقدام نماید.
 .3چاه آسانسور تا انتها باید دارای دیوار بلوک سیمان بوده و نمای آن سیمانکاری شود و از داخل گچ و
سقف آن ایزوگام شود.
 .4آسانسور دارای حداقل طولی مسیر حدود  13متر در چهار توقف می باشد.
 .۵لیست قطعات و تجهیزات مورد استفاده باید به تایید کارشناسان شرکت صبانور برسد.
 .۶اخذ گواهینامه استاندارد جهت آسانسور الزامی می باشد و شرکت نصاب باید دارای پروانه طراحی و
مونتاژ آسانسور باشد.
 .7سیستم راه اندازی باید به صورت کلوز اجرا گردد .
 .8سیستم نجات اضطراری به صورت  UPSخارجی باشد و سیستم نجات راه اندازی گردد.
 .۹بازشو درب ها  110سانتی متر و به صورت اتوماتیک با برند یاران باشد.
 .10براکت ها باید گالوانیزه و از برند مبین و لقمه ها از برند مبین باشد.
 .11سیستم اورلد به صورت لودسل در نظر گرفته شود.
 .12تراول کابل حتما  24رشته و تمام مس استفاده شود و حداقل سطح مقطع آن  1و برند Fupa
ترک باشد
 .13درایو تابلو فرمان برند آلتون با درایو یاسکاوا و توان  1۵کیلووات درنظر گرفته شود.
 .14انکدر برند آتونیکس باشد.
 .1۵ریل ها به صورت  T16برای کابین و  T9برای وزنه از نوع مونتفرو ایتالیا درنظر گرفته شود.
 .1۶وزنه ها چدنی در نظر گرفته شود.
 .17موتور دارای توان  13.2کیلووات با برند ساسی ایتالیا به صورت  3vvباشد.
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 .18دربها به صورت تمام اتوماتیک تمام استیل با برند یاران و  110سانتی متری باشد.
 .1۹سیم بکسل نمره  12گستاوولف آلمان در نظر گرفته شود.
 .20سیم ها ی افشان دارای حداقل سطح مقطع  1.۵با برند سیم و کابل همدان باشند
 .21کابین تمام استیل و دارای کف سنگ یک تکه با ابعاد تقریبی  1۵0*120باشد.
 .22با توجه به فاصله حدود دو متری از سازه اصلی ساخت راهروهای با عرض  120سانتی متری و طول
حدود چهار متر دارای دیوار با ساندویچ پانل و مسقف به عهده پیمانکار می باشد و تهیه متریال آن
به عهده کارفرما می باشد.
 .23مسیر حرکت کف به کف حدود  13متر در چهار توقف می باشد.
 .24در صورت نیاز به هر گونه مشاوره فنی با آقای سراوکی ( )0۹188110۶42تماس حاصل بفرمایید.
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پیشنهاد قیمت
برآورد کلی
ردیف

قیمت با در نظر گرفتن یازده

عنوان

توضیح

1

طراحی نقشه عمرانی و طراحی کامل
آسانسور

باید به تایید نظارت کارفرما برسد

2

تهیه کلیه ماشین آالت و نفرات مورد
کنده کاری و ساخت و اجرای سازه نیاز به عهده پیمانکار می باشد و تامین
متریال به عهده کارفرما با ارایه لیست
عمرانی مطابق با نقشه تایید شده
درخواست پیمانکار می باشد

3

تهیه کلیه ماشین آالت و نفرات مورد
آهن کشی کامل و ساخت راه رو های نیاز به عهده پیمانکار می باشد و تامین
متریال به عهده کارفرما با ارایه لیست
دسترسی
درخواست پیمانکار می باشد

4

خرید و نصب درب و ریل

تهیه کلیه ماشین آالت و نفرات مورد
نیاز و تامین قطعات و لوازم به عهده
پیمانکار می باشد

۵

خرید و نصب تجهیزات مکانیکال

تهیه کلیه ماشین آالت و نفرات مورد
نیاز و تامین قطعات و لوازم به عهده
پیمانکار می باشد

۶

خرید و نصب تجهیزات الکتریکال

تهیه کلیه ماشین آالت و نفرات مورد
نیاز و تامین قطعات و لوازم به عهده
پیمانکار می باشد
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اخذ تاییدیه استاندارد

پیگیری های مورد نیاز و هزینه های
مربوطه جهت هر تعداد بازدید بازرس و
سرویس های تردد و هزینه های رفع
ایرادات احتمالی به عهده پیمانکار می
باشد

ماده موجود در مناقصه

جمع کل:
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