
                                                                                            
 مناقصه عمومي دو مرحله ای آگهي دعوت به  

مین  أ )مناقصه گزار( در نظر دارد نسبت به ت   کارکنان بانکها   شرکت ستاره عمران زمین )مدیریت طرح( به نمایندگی از صندوق بازنشستگی  

،  به اشخاص حقوقی واجد  مناقصه عمومیاز طریق    تجاری ستاره سرو  –سیستم تهویه و تخلیه دود پارکینگ پروژه ساختمان اداری  

 . شرایط اقدام نماید 

 توضیحات: 

با توضیحات   بصورت پکیج کامل نگیدود پارک  هیو تخل  هیتهو  ستمیسییدیه آتش نشانی  أ مین، حمل، نصب، تست و راه اندازی و اخذ تأ طراحی، ت

به صورت کامل و آماده    ستیبا  یقطعات م  هیاست که کل  نیکامل ا  جیمنظور از پکبر عهده برنده مناقصه می باشد.    ارائه شده در اسناد مناقصه،

و حمل،    یریسازنده و پس از بارگ  یقطعات از سو  الیثبت سر  ا بگردیده و  و پلمپ    یمونتاژ بسته بند  ،یجمع آور  د،یدر کارخانه سازنده، تول

را خارج از   یاقطعه  چیه  تواندبرنده مناقصه نمیخصوص    نیو در ا  ندو نصب، به محل پروژه منتقل گرد  گریکدیجهت اتصال به    مایمستق

  ه یتخل  یها. )فندیمونتاژ نما   ایها نصب و  دستگاه  یکرده و بر رو  هیمتفرقه، ته  ایانجام گرفته در کارخانه و به صورت جداگانه    یهایبندبسته

 .(شودیها را شامل م فنهوا و جت نیمأو ت

 

 : موضوع مناقصه مدت و محل تحویل - 1

ماه شمسی )تقویمی( از تاریخ ابالغ قرارداد و پرداخت قسط اول از سمت خریدار تا حمل کاال و تحویل و نصب و راه    7مدت قرارداد برابر با  

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

 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

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

و تا حداکثر پایان وقت    09/05/1399مورخ    شنبهپنج  روزصبح    10از ساعت    شرکت ستاره عمران زمینبه نام    0203361495000شماره  

 مراجعه نمایند.    2قید شده در بند  به نشانی   15/05/1399ورخ شنبه مچهاراداری روز 

 اسناد تکمیل شده:مهلت  و محل تحویل   - 4

 می باشد.    2قید شده در بند نشانی به  28/05/1399 مورخ شنبهسه  روز قت اداریپایان و  تاحداکثر

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

ریال در تطابق با آئین نامه تضمین )دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون(    2,250,000,000مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برابر با  

کارکنان    صندوق بازنشستگی"ضمانتنامه بانکی معتبر و با اعتبار سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد به نام بصورت معامالت دولتی 

 می باشد.  411345389485و شماره اقتصادی  10103037570و شناسه ملی  19955به شماره ثبت  " بانکها
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