
 
 
 

 
   

 

 2000011201000101ستاد شمارٌ ساماوٍ  AA/11/1000 مىاقصٍ شمارٌآگُي فزاخًان ػمًمي ارسیابي کیفي مىاقصٍ گزان 

 بٍ َمزاٌ قطؼات یذکي PD Meter 16 Inchتأمیه مًضًع  مىاقصٍ : 

نصاطشنرر انصاطشنرر ا  گررشف شاضررشننیا شرررادطررشو  اصنررشاوگررشف شاضررشننیا شرررادطررشو  اصنررشاوااسناترراادسا جررشسناترراادسا جررشفرر  افرر  اهررانا ی ررراننررشنما خرر(ادرانرراظاادسا جررشادنسدان دررا انررذدا اد  رر  اهررانا ی ررراننررشنما خرر(ادرانرراظاادسا جررشادنسدان دررا انررذدا اد  رر  اااضررش پایانا رر ضررش پایانا رر 

اااا..ااخادا  اتذنس ا انلک شو یکرادولپا خ اداا،ات اغ س افشنن نماعم درانسصناترا ییراات ادناقػ اگشاونخذاضشننیاونگزنسا مانذخادا  اتذنس ا انلک شو یکرادولپا خ اداا،ات اغ س افشنن نماعم درانسصناترا ییراات ادناقػ اگشاونخذاضشننیاونگزنسا مانذ

یا پاهاانصایا پاهاانصااانرنردناقػ اگشنماواتاصگطادناقػ اگشنماواتاصگطااایطن(ادیطن(ادئ ایئ ای،نسن،نسناایپیپغال غال ااننف(شخپادناقػ اگشنمادنسنف(شخپادناقػ اگشنمادنسناای ی نخنادافشنن نماتاات(نخنادافشنن نماتاات(اانلنلواتح واتح اانافپنافپفشنن نمانصادسفشنن نمانصادساانندشن لاتشگضنسدشن لاتشگضنساای ی  ش ش

ن دا ان نهذاضذاواالص انخپادناقػ اگشنمادساغ س اعذ ان دا ان نهذاضذاواالص انخپادناقػ اگشنمادساغ س اعذ اااااWWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRاات اآدسسااات اآدسسادولپا خ اددولپا خ ادااو یکرو یکردسگاهاخادا  اتذنس ا انلک شدسگاهاخادا  اتذنس ا انلک شاان ن طشطش

ناطشا طامادراخاصدات اد خةاناطشا طامادراخاصدات اد خةاخاص ذ.اخاص ذ.اسافشنن نمادحق اسافشنن نمادحق اسناخ(پاضش پادسناخ(پاضش پاداایکریکرندضاءانلک شو ندضاءانلک شو ااررگ نهگ نهاانافپنافپدز  ساوادسدز  ساوادساانپنپ،ادشن لاثثپا ا ادساخا،ادشن لاثثپا ا ادساخاااررقثشقثشاانپنپعض عض 

ااتخطناد اوصنس اغمپاندکاماثثپا ا اتشانیاسننگامادساننشاخادا  اخ(پا شی ادناقػ اگشنمافشنهمادراتاضذ.تخطناد اوصنس اغمپاندکاماثثپا ا اتشانیاسننگامادساننشاخادا  اخ(پا شی ادناقػ اگشنمافشنهمادراتاضذ.

ادشن لاعض ااضماسهضماسه ات(شنماخ(پان دا  ادس ا اخ اد ادشن لاعض تماساخادا   ات(شنماخ(پان دا  ادس ا اخ اد ااانپنپتماساخادا   اخادا   ادس اخادا   اخااا02114560211456دس ادس اثثپا ا  اخانطالعا اتماسادفاتش ادس اثثپا ا  اخاهاهااانخ امنخ اماانشنشنطالعا اتماسادفاتش ادس اخا، ادس خادا  اخادا  ااانپنپ،

  WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRاا..د خ دانخپد خ دانخپاا"" ننذه/دناقػ اگش ننذه/دناقػ اگشاایشیشتادتاداانلنلیشوفایشوفاااثثپا ا /ثثپا ا /""ااتخصاااتخصا

نصانصااادطخػا انعال اضذهادسانخنادادناقػ دطخػا انعال اضذهادسانخنادادناقػ اادطات اتادطات اتا بٍ َمزاٌ قطؼات یذکي PD Meter 16 Inchتأمیه یک دستگاٌ ا    ::خذماتخذماتشزح مختصز شزح مختصز الف(  الف(  

  اادش ش اننادوغ س اغ س اااوات اوات اااخاص ذگاماننشن رخاص ذگاماننشن ر

  یسر اماا  یسر امااااضر(یذا درپاخر سناااضر(یذا درپاخر سنااااانیاتامنیاتاماا--تاالتشانصاتشجاخییذتاالتشانصاتشجاخییذاا--مایاخذنسنممایاخذنسنمنیاتانیاتااا--ت ا طا رات(شنمت ا طا رات(شنمااضش پایانا  اهانا ی راننشنمضش پایانا  اهانا ی راننشنم      ::ب(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گشارب(  وام ي وشاوي مىاقصٍ گشار

  1111ااککیالیالاا--ااهی مهی م

    ((ریالریالمیلیارد میلیارد   یکصذ ي بیستیکصذ ي بیست))ریال ریال   120120رر000000رر000000رر000000      بزآيرد تقزیبي کارفزما:بزآيرد تقزیبي کارفزما:  ج( ج( 

  

  : : مىاقصٍ گزانمىاقصٍ گزان  کیفيکیفيمؼیارَاي ارسیابي مؼیارَاي ارسیابي ( ( دد

ااند یاصند یاصاا3030ت نمادالر:ات نمادالر:ااا--11

  قا  ماتشگضنسنادناقػا اقا  ماتشگضنسنادناقػا ااا1212آنیشا اد انخشننراتنذاجادادهاآنیشا اد انخشننراتنذاجادادهااا2525  سةادادها  سةادادهااا
  ند یاصند یاصاا1515نخ ا ذنسدهانات لیذ:انخ ا ذنسدهانات لیذ:ااا--44

ااند یاصند یاصاااا1515نسصناترادط شناماقثشراوا سشاض(ش :انسصناترادط شناماقثشراوا سشاض(ش :ااا--22

  ا اا اقا  ماتشگضنسنادناقػقا  ماتشگضنسنادناقػاا1212آنیشا اد انخشننراتنذاجادادهاآنیشا اد انخشننراتنذاجادادهااا2626  سةادادها  سةادادهااا
  ند یاصند یاصاا2020دنض شاتدشت اوادن صادساصدین اد سدا جش:ادنض شاتدشت اوادن صادساصدین اد سدا جش:ااا--55

  ند یاصند یاصاا1010 سشاخاتق ا:ا سشاخاتق ا:ااا--66  ند یاصند یاصاااا1010تضمیشا یییپانذدا اوادحػ ال :اتضمیشا یییپانذدا اوادحػ ال :ااا--33

هانا ی راهانا ی راااخانپاضش پایانا  خانپاضش پایانا  اا خ ادااو خ ادااواا شی ادناقػ اگشنمادکشینذاآگ(را ا شاواخذنولادشتثیاتاانسصناترا ییرا  ادساخانپاخادا  اتذنس ا انلک شو یکرادولپ شی ادناقػ اگشنمادکشینذاآگ(را ا شاواخذنولادشتثیاتاانسصناترا ییرا  ادساخانپاخادا  اتذنس ا انلک شو یکرادولپ

 تاادسا تاادسادسنافپاوا مشاتکمیل،اد(شاواندضاناآماهاادسنافپاوا مشاتکمیل،اد(شاواندضاناآماهاااانصاخانپاخادا  اتذنس ا انلک شو یکرادولپا خ ادانصاخانپاخادا  اتذنس ا انلک شو یکرادولپا خ اداد خ دادراتاضذاسناد خ دادراتاضذاسناااWWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRننشنمات ا طا راننشنمات ا طا را

نخناداوادذنسکار شاضذهادساننشاآگ(رادساخادا  اتذنس ا انلک شو یکرانخناداوادذنسکار شاضذهادساننشاآگ(رادساخادا  اتذنس ا انلک شو یکراوانلػا ادس نذن ادشت ط ات اهمشنهاخانشاوانلػا ادس نذن ادشت ط ات اهمشنهاخانشاآگ(را ا شااآگ(را ا شاااا11-- جشاگشف شات  یحا اتنذاص جشاگشف شات  یحا اتنذاص

اا خ ادااتغزن ا ماننذ. خ ادااتغزن ا ماننذ.اادولپدولپ

اا..مي باشذمي باشذ  2121حذاقل امتیاس کیفي قابل قبًل بزابز با حذاقل امتیاس کیفي قابل قبًل بزابز با   ::11تذکز تذکز 

، مبالغ قزادادي بٍ ريس رساوي گزدیذٌ ، مبالغ قزادادي بٍ ريس رساوي گزدیذٌ : بٍ مىظًر بزرسي مؼیار تجزبٍ جُت مؼادل ساسي مبالغ قزاردادي، با استفادٌ اس وزخ تًرم اػالمي اس مزاجغ قاوًوي: بٍ مىظًر بزرسي مؼیار تجزبٍ جُت مؼادل ساسي مبالغ قزاردادي، با استفادٌ اس وزخ تًرم اػالمي اس مزاجغ قاوًوي22تذکزتذکز

  ي مالک سىجش قزار خًاَذ گزفت.ي مالک سىجش قزار خًاَذ گزفت.
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  ::متقاضيمتقاضيمىاقصٍ گزان مىاقصٍ گزان   شزایطشزایط( ( َـَـ
اا،ادنض شاتد(یضن ،اندکا ا ،اتخػعاالص ،ات ن انرافنراوادالران دا ا اسادطات انخ ا ذنسدهاناسننحاغنعپا یپ.،ادنض شاتد(یضن ،اندکا ا ،اتخػعاالص ،ات ن انرافنراوادالران دا ا اسادطات انخ ا ذنسدهاناسننحاغنعپا یپ.اایاصیاصدنض شاتدشت ادسان دا انذدا اد سدا دنض شاتدشت ادسان دا انذدا اد سدا اا--11

هررادر س اااهررادر س ااااا5065550655/ ا/ ا123402123402شا اد اضماسهاشا اد اضماسهانینی سةاآ سةاآ  ((ریالریال  شش میلیاردشش میلیارد) ) ریال ریال   22رر000000رر000000رر000000تضمیه شزکت در فزآیىذ ارجاع کار بٍ مبلغ تضمیه شزکت در فزآیىذ ارجاع کار بٍ مبلغ  ا انننسننسنت ن انرات ن انرااا--22

غرادسهااغرادسهااتضادیشاتضادیشادسا مشادسا مشا  درصذ وزخ پیشىُادي بزوذٌ مىاقصٍدرصذ وزخ پیشىُادي بزوذٌ مىاقصٍ  1010تضمیه اوجام تؼُذات در صًرت بزوذٌ شذن بٍ میشان تضمیه اوجام تؼُذات در صًرت بزوذٌ شذن بٍ میشان واهمچنیشاواهمچنیشاأ ادح ش اوصنشنماأ ادح ش اوصنشنماهیهیاا5454//0505//2222

 اگشدد؛الزناننشاضش پانصایزنششاتضادینرا  افاقذاضشننیاف  اتاضذادعرزوساتر دهاواهریواگ  ر ااااا اگشدد؛الزناننشاضش پانصایزنششاتضادینرا  افاقذاضشننیاف  اتاضذادعرزوساتر دهاواهریواگ  ر ااااا اد ادز  سانسنن اد ادز  سانسننااهانا م   ایی خپاآنیشهانا م   ایی خپاآنیشااسپادطات افشدپسپادطات افشدپتانتاناادردر

 سرشاا سرشاااایشیشعن نماتضرماعن نماتضرماااتحپتحپنصاهشاغ س او عیپادناقػ اگشاتش ذهادهادسغذانصاهشاغ س او عیپادناقػ اگشاتش ذهادهادسغذایسانصان عقاداقشنسدندایسانصان عقاداقشنسدندادسئ لیپاواتع(ذنادساننشانػ ظا خ نهذادنضپ.اهمچنیشاادسئ لیپاواتع(ذنادساننشانػ ظا خ نهذادنضپ.اهمچنیشاا

اا سشادراگشدد. سشادراگشدد.ن دا ا اسان دا ا اسا

ااوادشتثیاتاانذدا اد سدا جشوادشتثیاتاانذدا اد سدا جشاایذیذدنض شاخاتق ا اسادیدنض شاخاتق ا اسادیاا--33

اادساغنعپا یپ.دساغنعپا یپ.اانحنحسنسناانندناخةادطات اتاانخ ا ذنسدهادناخةادطات اتاانخ ا ذنسدهااایضن یضن تد(تد(اایشیشواهمچنواهمچناانشن رنشن ر،ادذ،ادذنن،اندنس،اندنسنضننضن،اتش اد اس،اتش اد اسررنننخشننخشناانند خػعادسا  صهاهاد خػعادسا  صهاهااایشوهانیشوهاندنض شا دنض شا اا--44

اادنسنات دماضخػیپا ق قردنسنات دماضخػیپا ق قراا--55

اانشن رنشن رننااررنضخاظا ق قنضخاظا ق قاای ی ت ا شت ا شاارر اد انن ػاظاضناخ اادش اد انن ػاظاضناخ اادشاانیشنیشآآاا1616 سةاادادها سةاادادهااارر ااضناخ ادش ااضناخ ادشننسنسننناا--66

ااغا ثامادداصاندضاغا ثامادداصاندضاااررضش پاوا ذادشضش پاوا ذادشاانندػذ اا ذانق ػاددػذ اا ذانق ػاداانشنش اتػ  اتػ نننسننسناا--77

    تاضذ.تاضذ.درادراااريس ريس   180180دذ انع ثاساییطن(ادانصاتاسنخانسنن اییطن(ادادالرات ادذ ادذ انع ثاساییطن(ادانصاتاسنخانسنن اییطن(ادادالرات ادذ ااااا  ::مذت اػتبار پیشىُادمذت اػتبار پیشىُاد  ي( ي( 

  ُلت ي وشاوي دریافت اسىاد ارسیابي کیفي: ُلت ي وشاوي دریافت اسىاد ارسیابي کیفي: مم  سمان،سمان،  ((سس

دتیشادح ش ا اسگشوهاخادا  اتذنس ا انلک شو یکرادولپ خ ادااواتا یذاد  ذاترشانلرضن اتکراسگیشناااادتیشادح ش ا اسگشوهاخادا  اتذنس ا انلک شو یکرادولپ خ ادااواتا یذاد  ذاترشانلرضن اتکراسگیشناااااا13551355//0505//1111د س اد س ااا11//140535140535تااعنانپات انتالغی اضماسهاتااعنانپات انتالغی اضماسهااا--11

گرشنماد فرمادررااااگرشنماد فرمادرراااااادناقػر ادناقػر اقذاندضانانلک شو یکرا دنسنناد(شگش ا،ا شی اقذاندضانانلک شو یکرا دنسنناد(شگش ا،ا شی انخنادافانخنادافاااندضانانلک شو یکرانخنادایا پاهانا بااوا جااواعذ ایزنششا سخافیضنکراوندضانانلک شو یکرانخنادایا پاهانا بااوا جااواعذ ایزنششا سخافیضنکراو

نصاطشنر اانصاطشنر اااادناقػ ،دناقػ ،اادساد عذادقشسادسانخناددساد عذادقشسادسانخناد،ا،ا پرا ما  ناد اضش پادسافشآننذانسخا ا اس پرا ما  ناد اضش پادسافشآننذانسخا ا است اهمشنهات اهمشنهاتاضنذاتمادرانخنادایا پاهانا بااو جااسناتااندضاءانلک شو یکراتاضنذاتمادرانخنادایا پاهانا بااو جااسناتااندضاءانلک شو یکرا

اا..دعزوسان نهذات ددعزوسان نهذات داا ت اخضانغلا ما  ناد ا ت اخضانغلا ما  ناد اییصاگی  اییصاگی  اااگضنسانصایزنششا سخ افیضنکرانخنادگضنسانصایزنششا سخ افیضنکرانخناداادناقػ دناقػ اادساغیشانننػ س دساغیشانننػ س اا..خیس ماخادا  اخ اداتاسگزنسنا ماننذخیس ماخادا  اخ اداتاسگزنسنا ماننذ

اانر انر انخناداوادعیاسهااواخذنولانسصناترا ییرراانصاطشانخناداوادعیاسهااواخذنولانسصناترا ییرراانصاطشااانافپنافپ سثپات ادس سثپات ادساانولنول  تپا  تپاااررنصااصدامادسجاآگ(نصااصدامادسجاآگ(ااسوصسوصاا0101اات ن نذات ادذ ت ن نذات ادذ اارردداانینیدناقػ اگشنماونخذاضشندناقػ اگشنماونخذاضشناای ی  ش شاا--22

 تااسعانرپاا تااسعانرپااواندضاناآماهااواندضاناآماهااااششتکمیل،اد(تکمیل،اد(اا مش مشاا،،نخنادنخناداانافپنافپد(شپادسد(شپادسااننیسانصان قضایسانصان قضاااسوصسوصاا0101دولپا خ اداانقذن اوا ذن ثشافشفاد(شپادولپا خ اداانقذن اوا ذن ثشافشفاد(شپااایکریکرخادا  اتذنس ا انلک شو خادا  اتذنس ا انلک شو 

 ا اگی  ادساخادا  اتذنس اگی  ادساخادا  اتذنس ااایصیصنخناداینخنادایاان ن وانلػا ادس نذن ادشت ط ات اهمشنهاخانشانخناد،ادذنسکاواگ نهیناد اهانار شاضذهادساآگ(را سثپات اتغزوانلػا ادس نذن ادشت ط ات اهمشنهاخانشانخناد،ادذنسکاواگ نهیناد اهانار شاضذهادساآگ(را سثپات اتغزدیاداتنذاف  اادیاداتنذاف  اا

واواااHHTTTTPP::////IIEETTSS..MMPPOORRGG..IIRR،ا،اWWWWWW..SSHHAANNAA..IIRRااهراناهراناااآگ(رراتر اخرانپاااآگ(رراتر اخرانپااااانرپانرپا.اهمچنیشادناقػ اگشنمادررات ن نرذاخ(رپاسوااا.اهمچنیشادناقػ اگشنمادررات ن نرذاخ(رپاسواااننذننذدولپانقذن ا مادولپانقذن ا مااایکریکرنلک شو نلک شو 

WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRاااااااااااادشنخع ا ماننذ.دشنخع ا ماننذ.اا

 .  بًدخًاَذ  یه وامٍ َاي اجزایي آن مختارمطابق قاوًن بزگشاري مىاقصات ي آیمىاقصٍ گشار در قبًل ي یا رد مذارک مىاقصٍ گزان در تمام مزاحل  :تذکز 

اا

                                      ريابط ػمًمي                                                                                                       


