
                                                                                            
 مناقصه عمومي دو مرحله ایآگهي دعوت به  

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

 و ادغام شده )مناقصه گزار( در نظر دارد نسبت به تامین پمپ ها و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی از طریق دو مناقصه عمومی مجزا، 

 به اشخاص حقوقی واجد شرایط  اقدام نماید:

 تجاری ستاره سرو  –خرید پمپ ها و بوسترپمپ های آبرساني پروژه ساختمان اداری   -1

 تجاری ستاره سرو   –خرید بوسترپمپ های آتش نشاني پروژه ساختمان اداری   -2

 توضیحات: 

بوده و قطعات و اینورترهای مربوط به تابلو های آنها تماما از برندهای   Grundfosبرند  فقط از  می بایست    1ردیف  مناقصه  تجهیزات   .1

 اروپایی در نظر گرفته شوند.

را دارا بوده و قطعات و اینورترهای مربوط به تابلو  VDS یا ULیا  FM / ULی می بایست استانداردها 2ردیف مناقصه تجهیزات  .2

 های آنها تماما از برند های اروپایی در نظر گرفته شوند.

 

 : موضوع مناقصه مدت و محل تحویل - 1

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

 می باشد. قرارداد در محل کارگاه و اخذ تاییدیه از خریدار

 محل تحویل کاال:  - 2

 می باشد.  68محل تحویل تهران، سعادت آباد، میدان شهید تهرانی مقدم )کاج(، خیابان سرو شرقی، پالک 

 : مناقصهدریافت اسناد  و محل  مهلت   - 3

به )برای هر مناقصه( ) یک میلیون ( ریال  000/000/1متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریز نقدی به مبلغ 

و تا حداکثر   03/1399/ 17مورخ    شنبهروز  صبح    10از ساعت    شرکت ستاره عمران زمینبه نام    0203361495000شماره    بانک آیندهحساب  

 مراجعه نمایند.   2قید شده در بند به نشانی  22/03/1399ورخ پنجشنبه مپایان وقت اداری روز 

 مهلت  و محل تحویل اسناد تکمیل شده: - 4

 می باشد.   2قید شده در بند نشانی به  05/04/1399 مورخ پنجشنبه  روز 12ساعت  تاحداکثر

 : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مناقصهنوع و مبلغ    - 5

، مبلغ تضمین معادل تجاری ستاره سرو –های آبرسانی پروژه ساختمان اداری ها و بوسترپمپخرید پمپدر مناقصه  - 1-5

هـ مورخ 50659/ت 123402شمارهنامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه ( ریال در انطباق با آئینونیلیم صدی)س 300،000،000

 یربانکیغ  یمؤسسات اعتبار یصادره از سو هاینامه ضمانت ایو  بانکی نامه ضمانت – هیأت محترم وزیران و از نوع )الف( 22/09/94

 می باشد. هستند ران یا یاسالم یجمهور  یبانک مرکز یاز سو تیمجوز فعال یکه دارا

 450،000،000، مبلغ تضمین معادل تجاری ستاره سرو –نشانی پروژه ساختمان اداری آتشهای پمپ در مناقصه خرید بوستر - 2-5

هـ مورخ 50659/ت123402 شماره نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبهو پنجاه میلیون( ریال در انطباق با آئین چهارصد)

های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که نامهمانتنامه بانکی و یا ضضمانت -هیأت محترم وزیران و از نوع )الف(  22/09/94

 می باشد. دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند
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