
                     مناقصه عمومي دو مرحله ایگهي دعوت به آ                                

به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی  شرکت ستاره عمران زمین )مدیریت طرح(

تامین تجهیزات اطفاء و اعالم حریق از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد نسبت به تامین و ادغام شده )مناقصه گزار( در نظر دارد 

 شرایط اقدام نماید:

 قرارداد مجزا با موضوع :مناقصه و در دو 

 ستاره سرو تجاری – یساختمان ادار پروژهخرید تجهیزات اطفاء حریق جهت  -1

 تجاری ستاره سرو –خرید تجهیزات اعالم حریق جهت پروژه ساختمان اداری  -2

 توضیحات:

 UL ریتهران، نظ یمعتبر و سازمان آتش نشان یهاموسسه دی( و مورد تأئListedفهرست شده ) ستیبایارائه شده م زاتیتمام تجه .1

،ULC ،VdS ،FM باشند . 

 هیدییاصالت تا صیکاال جهت تشخ یبر رو یاختصاص کد. ساخت کشورهای اروپایی و با کره جنوبی باشند ارائه شده زاتیتمام تجه .2

آنها  حیموجود باشد که تست عملکرد صح دیبا VDS-GLOBAL.COM ای FMAPPROVALS.COM ای UL.COM تیمذبور از سا

 ینترنتیقرار گرفته و در پرتال ا دیمورد تائ ،ینشان و آتش یمنیا یستمهایجهت به کار بردن در س ،یرسم یاسناد فن یبررس قیاز طر

  باشند. یم دییذکر شده مورد تا یهامنتشر شده باشد. تنها استاندارد سازمان

 تیموجود و درسا یو آتش نشان یمنیشده ارائه دهنده خدمات ا تیصالح نییفعال تع یدر فهرست شرکتها ستیبا یگر م مناقصه .3

125.tehran.ir .قابل مشاهده باشند 

  :موضوع مناقصه مدت و محل تحویل

ماه شمسی )تقویمی( از تاریخ ابالغ قرارداد و پرداخت قسط اول از سمت خریدار تا حمل کاال و تحویل  4قرارداد برابر با  مدت - 1موضوع ردیف 

 .کامل موضوع قرارداد در محل کارگاه و اخذ تاییدیه از خریدار

ماه شمسی )تقویمی( از تاریخ ابالغ قرارداد و پرداخت قسط اول توسط خریدار تا تحویل و راه اندازی  12 بامدت قرارداد برابر  - 2موضوع ردیف 

ماه شمسی برای تحویل فیزیکی کاالها از تاریخ ابالغ  4مشتمل بر   ،توسط فروشندهسازمان آتش نشانی کامل موضوع قرارداد و اخذ تاییدیه از 

ماه شمسی از زمان تحویل فیزیکی تا راه اندازی کامل تمامی تجهیزات، تست و تحویل موضوع قرارداد خواهد  8قرارداد و پرداخت قسط اول و 

 بود.

 : مناقصهدریافت اسناد و محل مهلت 
 بانک آینده)یک میلیون( ریال به حساب  1،000،000شتن معرفی نامه کتبی و فیش واریز نقدی به مبلغ متقاضیان می توانند با در دست دا

 روزصبح  9از ساعت  شرکت ستاره عمران زمینبه نام  35IR-0620-0000-0020-3361-4950-00و شماره شبا  0203361495000شماره 

در محل پروژه  شرکت ستاره عمراندفتر  ، به نشانی17/02/1399 مورخ چهارشنبهو تا حداکثر پایان وقت اداری روز  13/02/1399مورخ  شنبه

 مراجعه نمایند.  

شرکت دفتر  به نشانی 25/02/1399 مورخروز پنجشنبه  12ساعت  تا حداکثرمهلت تحویل اسناد  :لت و محل تحویل اسناد تکمیل شدهمه

 باشد.  زمین در محل پروژه می ستاره عمران

 : )شرکت در مناقصه( فرآیند ارجاع کارمبلغ تضمین شرکت در نوع 

نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه )ششصد میلیون( ریال در انطباق با آئین 600،000،000 برابر است با - 1موضوع ردیف 

از سوی مؤسسات های صادره نامهنامه بانکی و یا ضمانتهیأت محترم وزیران و از نوع ضمانت 22/09/94هـ مورخ 50659/ت123402شماره

 اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.

نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه میلیون( ریال در انطباق با آئین هفتصد) 700،000،000برابر است با  - 2موضوع ردیف 

های صادره از سوی مؤسسات نامهنامه بانکی و یا ضمانتهیأت محترم وزیران و از نوع ضمانت 22/09/94هـ مورخ 50659/ت123402شماره

 ی ایران هستند.اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالم

 قدیم(72) 68تهران، سعادت آباد، خیابان سرو شرقی، پالك  :محل پروژه  دردفتر شرکت ستاره عمران  نشانی

 

 شرکت ستاره عمران زمین 


