
 
 
 

 
   

 

 2001091645000005ستاد شوارُ ساهاًِ  AA/13/1400 هٌاقصِ شوارُآگْي فزاخَاى ػوَهي ارسیاتي کیفي هٌاقصِ گزاى 

 سقف شٌاٍر ًفت خام یک سزی سیستن سیلیٌگ هخشىٍ ًصة   تأهیيهَضَع  هٌاقصِ : 

نظاططنرر انظاططنرر ا  ضناترراازضا جررطانررطف طاشررطننرا هرررادوررط   اظنررطا ضناترراازضا جررطانررطف طاشررطننرا هرررادوررط   اظنررطا قاقافرر فرر هررانا ی ررراننررطنما خرر(ادراذرراداازضا جررطازنضزان دررا اذررسدا اد  رر  اهررانا ی ررراننررطنما خرر(ادراذرراداازضا جررطازنضزان دررا اذررسدا اد  رر  اااشررط پایانا رر شررط پایانا رر 

اااا..ااخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپا خ ازاا،ات اص ض افطنذ نماعم درانضظناترا ییراات ادناقص انطا نخساشطننرا ننصنضا مانسخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپا خ ازاا،ات اص ض افطنذ نماعم درانضظناترا ییراات ادناقص انطا نخساشطننرا ننصنضا مانس

یا پاهاانظایا پاهاانظااانرنردناقص انطنما اتاظنوادناقص انطنما اتاظنوااایون(ازیون(از،نضنئ ای،نضنئ ایاایپیپصال صال ااننننف(طخپادناقص انطنمازنضف(طخپادناقص انطنمازنضاای ی نخنازافطنذ نماتاات(نخنازافطنذ نماتاات(اانلنل اتح  اتح اانافپنافپفطنذ نمانظازضفطنذ نمانظازضاانندطن لاتطنعنضدطن لاتطنعنضاای ی  ه ه

ن دا اذ نهساشسا االظ انخپادناقص انطنمازضاص ض اعس ان دا اذ نهساشسا االظ انخپادناقص انطنمازضاص ض اعس اااااWWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRاات اآزضسااات اآزضساز لپا خ ازز لپا خ ازاا  یکر  یکرزضناهاخادا  اتسنض ا انلک طزضناهاخادا  اتسنض ا انلک طاان ن طططط

ذاططا وامادراخاظزات اد خةاذاططا وامادراخاظزات اد خةاخاظ س.اخاظ س.اضناخ(پاشط پازضافطنذ نمادحق اضناخ(پاشط پازضافطنذ نمادحق ااایکریکرندضاءانلک ط  ندضاءانلک ط  ااررن نهن نهاانافپنافپدص  ضا ازضدص  ضا ازضاانپنپ،ادطن لاثثپا ا ازضاخا،ادطن لاثثپا ا ازضاخاااررقثهقثهاانپنپعض عض 

ااتروناد ا ظنض اصمپاندکاماثثپا ا اتطاذراضننگامازضاننطاخادا  اخ(پا هی ادناقص انطنمافطنهمادراتاشس.تروناد ا ظنض اصمپاندکاماثثپا ا اتطاذراضننگامازضاننطاخادا  اخ(پا هی ادناقص انطنمافطنهمادراتاشس.

ادطن لاعض ااشماضهشماضه ات(طنماخ(پان دا  ازض ا اخ از ادطن لاعض تماساخادا   ات(طنماخ(پان دا  ازض ا اخ از ااانپنپتماساخادا   اخادا   ازض اخادا   اثثپا ا اا02114560211456زض اثثپا ا نطالعا اتماسازفاتط اخااانطالعا اتماسازفاتط اخازض اهااانطنطزض اهانخ ام اخانخ ام ازض اخا، ازض خادا  اخادا  ااانپنپ،

  WWWWWW..SSEETTAADDIIRRAANN..IIRRاا..د خ زانخپد خ زانخپاا"" ننسه/دناقص انط ننسه/دناقص انطاایطیطتادتاداانلنلیط فایط فاااثثپا ا /ثثپا ا /""ااترشاااترشا

دورصا انعال اشسهازضانخنازادناقص ا ات ادورصا انعال اشسهازضانخنازادناقص ا ات ااادطات اتادطات اتا سقف شٌاٍر ًفت خام یک سزی سیستن سیلیٌگ هخشى ٍ ًصة تأهیي     ::خذهاتخذهاتشزح هختصز شزح هختصز الف(  الف(  

  ص ض از ادط ه انناص ض از ادط ه اننا

ذیاتاماشر(یسا درپاخر ضنا  ینر اماااااذیاتاماشر(یسا درپاخر ضنا  ینر امااااااا--تاالتطانظاتطجاخییستاالتطانظاتطجاخییساا--ذیاتامایاخسنضنمذیاتامایاخسنضنماا--شط پایانا  اهانا ی راننطنمات ا وا رات(طنمشط پایانا  اهانا ی راننطنمات ا وا رات(طنم      ًام ٍ ًشاًي هٌاقصِ گشار:ًام ٍ ًشاًي هٌاقصِ گشار:    ب(ب(

  1111اایالکیالکاا--هی ماهی ما

  ریال( ریال(   پاًشدُ هیلیاردپاًشدُ هیلیارد))ریال ریال   1515رر000000رر000000رر000000      ج(  تزآٍرد تقزیثي کارفزها:ج(  تزآٍرد تقزیثي کارفزها:

  

  : : ِ گزاىِ گزاىهٌاقصهٌاقص  هؼیارّای ارسیاتي کیفيهؼیارّای ارسیاتي کیفي( ( دد

ااند یاظند یاظاا3030ت نمادالر:ات نمادالر:ااا--11

  قا  ماتطنعنضنادناقصا اقا  ماتطنعنضنادناقصا ااا1212آنیطا اد انخطننراتنساجادازهاآنیطا اد انخطننراتنساجادازهااا2525  نةادازها  نةادازهااا
  ند یاظند یاظاا1515نخ ا سنضزهانات لیس:انخ ا سنضزهانات لیس:ااا--44

ااند یاظند یاظاااا1515نضظناترادو طناماقثهرا ا نطاش(ط :انضظناترادو طناماقثهرا ا نطاش(ط :ااا--22

  قا  ماتطنعنضنادناقصا اقا  ماتطنعنضنادناقصا ااا1212آنیطا اد انخطننراتنساجادازهاآنیطا اد انخطننراتنساجادازهااا2626  نةادازها  نةادازهااا
  ند یاظند یاظاا2020 طاتدطت ا ازن شازضاظدین اد ضزا جط:ا طاتدطت ا ازن شازضاظدین اد ضزا جط:ازنشزنشاا--55

  ند یاظند یاظاا1010 نطاخاتق ا:ا نطاخاتق ا:ااا--66  ند یاظند یاظاااا1010تضمیطا یییپاذسدا ا ادحص ال :اتضمیطا یییپاذسدا ا ادحص ال :ااا--33

خانپاشط پایانا  اهانا ی راخانپاشط پایانا  اهانا ی رااا خ ازاا  خ ازاا اا هی ادناقص انطنمادکهینساآن(را ا طا اخسن لادطتثراتاانضظناترا ییرا  ازضاخانپاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپ هی ادناقص انطنمادکهینساآن(را ا طا اخسن لادطتثراتاانضظناترا ییرا  ازضاخانپاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپ

 تاازضا تاازضازضنافپا ا مطاتکمیل،اد(طا اندضاناآماهاازضنافپا ا مطاتکمیل،اد(طا اندضاناآماهاااانظاخانپاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپا خ ازانظاخانپاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپا خ ازاد خ زادراتاشساضناد خ زادراتاشساضناااWWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRننطنمات ا وا راننطنمات ا وا را

نضکاش طاشسهازضاننطاآن(رازضاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکرانضکاش طاشسهازضاننطاآن(رازضاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکرا انلصاقادن نسن ادطت ط ات اهمطنهاخانطانخنازا ادس انلصاقادن نسن ادطت ط ات اهمطنهاخانطانخنازا ادسآن(را ا طااآن(را ا طاااا11-- جطانطف طات  یحا اتنساظ جطانطف طات  یحا اتنساظ

اا خ ازااتغصن ا ماننس. خ ازااتغصن ا ماننس.ااز لپز لپ

اا..هي تاشذهي تاشذ  6060حذاقل اهتیاس کیفي قاتل قثَل تزاتز تا حذاقل اهتیاس کیفي قاتل قثَل تزاتز تا   ::11تذکز تذکز 

ادادی تِ رٍس رساًي گزدیذُ ادادی تِ رٍس رساًي گزدیذُ : تِ هٌظَر تزرسي هؼیار تجزتِ جْت هؼادل ساسی هثالغ قزاردادی، تا استفادُ اس ًزخ تَرم اػالهي اس هزاجغ قاًًَي، هثالغ قز: تِ هٌظَر تزرسي هؼیار تجزتِ جْت هؼادل ساسی هثالغ قزاردادی، تا استفادُ اس ًزخ تَرم اػالهي اس هزاجغ قاًًَي، هثالغ قز22تذکزتذکز

  ٍ هالک سٌجش قزار خَاّذ گزفت.ٍ هالک سٌجش قزار خَاّذ گزفت.

  

  

  

  

  

  

  

  

 تجذیذ هٌاقصِ
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  ::هتقاضيهتقاضيهٌاقصِ گزاى هٌاقصِ گزاى   شزایطشزایط( ( ّـّـ
اا،ازنش طاتد(یعن ،اندکا ا ،اترصصاالظ ،ات ن انرافنرا ادالران دا ا اضادطات انخ ا سنضزهاناضننحاصنعپا یپ.،ازنش طاتد(یعن ،اندکا ا ،اترصصاالظ ،ات ن انرافنرا ادالران دا ا اضادطات انخ ا سنضزهاناضننحاصنعپا یپ.اایاظیاظزنش طاتدطت ازضان دا اذسدا اد ضزا زنش طاتدطت ازضان دا اذسدا اد ضزا اا--11

هررااهرراااا5065550655/ ا/ ا123402123402طا اد اشماضهاطا اد اشماضهانینی نةاآ نةاآ  ((ریالریال  ّفتصذ ٍ پٌجاُ هیلیَىّفتصذ ٍ پٌجاُ هیلیَى) ) ریال ریال   750750رر000000رر000000تضویي شزکت در فزآیٌذ ارجاع کار تِ هثلغ تضویي شزکت در فزآیٌذ ارجاع کار تِ هثلغ  ا انننضننضنت ن انرات ن انرااا--22

طاطاتضرادیاتضرادیازضا رمطاازضا رمطاا  درصذ ًزخ پیشٌْادی تزًذُ هٌاقصِدرصذ ًزخ پیشٌْادی تزًذُ هٌاقصِ  1010تضویي اًجام تؼْذات در صَرت تزًذُ شذى تِ هیشاى تضویي اًجام تؼْذات در صَرت تزًذُ شذى تِ هیشاى  اهمچنیطا اهمچنیطاأ ادح ط ا ظنطنماأ ادح ط ا ظنطنماهیهیاا5454//0505//2222د ضخاد ضخا

 انطزز؛الصناننطاشط پانظایصنطشاتضادینرا  افاقساشطننراف قاتاشسادعرص ضاتر زها اهری اااا انطزز؛الصناننطاشط پانظایصنطشاتضادینرا  افاقساشطننراف قاتاشسادعرص ضاتر زها اهری اااا اد ادص  ضانضنن اد ادص  ضانضننااهانا م   ایی خپاآنیطهانا م   ایی خپاآنیطاانپادطات افطدپنپادطات افطدپتانتانااصازضهادرصازضهادر

اایطیطعنر نماتضرمااعنر نماتضرمااااساتحرپاساتحرپانظاهطاص ض ا  عیپادناقص انطاتط سهازهازضصنظاهطاص ض ا  عیپادناقص انطاتط سهازهازضصیسانظان عقازاقطنضزنزایسانظان عقازاقطنضزنزان   ادنئ لیپا اتع(سنازضاننطاذص دا ر نهسازنشپ.اهمچنیطاان   ادنئ لیپا اتع(سنازضاننطاذص دا ر نهسازنشپ.اهمچنیطاا

اا نطادرانطزز. نطادرانطزز. نطان دا ا اضا نطان دا ا اضا

اا ادطتثراتااذسدا اد ضزا جط ادطتثراتااذسدا اد ضزا جطاایسیسزنش طاخاتق ا اضادیزنش طاخاتق ا اضادیاا--33

اازضاصنعپا یپ.زضاصنعپا یپ.اانحنحضنضناانندناخةادطات اتاانخ ا سنضزهادناخةادطات اتاانخ ا سنضزهااایعن یعن تد(تد(اایطیط اهمچن اهمچناانطن رنطن ر،ادس،ادسنن،انزنض،انزنضنعننعن،اتط اد اض،اتط اد اضررنننخطننخطناانند رصصازضا  ظهاهاد رصصازضا  ظهاهااایط هانیط هانزنش طا زنش طا اا--44

اازنضنات زماشرصیپا ق قرزنضنات زماشرصیپا ق قراا--55

اانطن رنطن رننااررنشرادا ق قنشرادا ق قاای ی ت ا هت ا هاارر اد انذ صاداشناخ ااده اد انذ صاداشناخ اادهاانیطنیطآآاا1616 نةاادازها نةاادازهااارر ااشناخ اده ااشناخ ادهنننضننضناا--66

ااصا ثامادداظاندضاصا ثامادداظاندضاااررشط پا ا سادهشط پا ا سادهاانندصسقاا سانق صازدصسقاا سانق صازاانطنط اتص  اتص نننضننضناا--77

    تاشس.تاشس.درادرااارٍس رٍس   180180دس انع ثاضاییون(ازانظاتاضندانضنن اییون(ازادالرات ادس ادس انع ثاضاییون(ازانظاتاضندانضنن اییون(ازادالرات ادس ااااا  ::هذت اػتثار پیشٌْادهذت اػتثار پیشٌْاد  ٍ( ٍ( 

  هْلت ٍ ًشاًي دریافت اسٌاد ارسیاتي کیفي: هْلت ٍ ًشاًي دریافت اسٌاد ارسیاتي کیفي:   سهاى،سهاى،  ((سس

زتیطادح ط ا اضنط هاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپ خ ازاا اتا یساد  ساترطانلرعن اتکراضنیطناااازتیطادح ط ا اضنط هاخادا  اتسنض ا انلک ط  یکراز لپ خ ازاا اتا یساد  ساترطانلرعن اتکراضنیطناااااا13551355//0505//1111د ضخاد ضخااا11//140535140535تااعنانپات انتالغی اشماضهاتااعنانپات انتالغی اشماضهااا--11

نرطنماد فرمادرراااانرطنماد فرمادرراااااادناقصر ادناقصر افاقساندضانانلک ط  یکرا زنضنناد(طنط ا،ا هی افاقساندضانانلک ط  یکرا زنضنناد(طنط ا،ا هی انخنازانخنازاااندضانانلک ط  یکرانخنازایا پاهانا باا ا جاا اعس ایصنطشا ندافیعنکرا ندضانانلک ط  یکرانخنازایا پاهانا باا ا جاا اعس ایصنطشا ندافیعنکرا 

نظاططنر اانظاططنر اااادناقص ،دناقص ،اازضاد عسادقطضازضانخناززضاد عسادقطضازضانخناز،ا،ا پرا ما  ناد اشط پازضافطآننسانضخا ا اض پرا ما  ناد اشط پازضافطآننسانضخا ا اضت اهمطنهات اهمطنهاتاشنساتمادرانخنازایا پاهانا باا  جااضناتااندضاءانلک ط  یکراتاشنساتمادرانخنازایا پاهانا باا  جااضناتااندضاءانلک ط  یکرا

اا..دعص ضاذ نهسات زدعص ضاذ نهسات زاا ت اخعانصلا ما  ناد ا ت اخعانصلا ما  ناد اییشانی  اییشانی  ااانعنضانظایصنطشا نر افیعنکرانخنازنعنضانظایصنطشا نر افیعنکرانخنازاادناقص دناقص ض اض ازضاغیطانننص زضاغیطانننص اا..خین ماخادا  اخ ازاتاضنصنضنا ماننسخین ماخادا  اخ ازاتاضنصنضنا ماننس

اانر انر انخنازا ادعیاضهاا اخسن لانضظناترا ییرراانظاططانخنازا ادعیاضهاا اخسن لانضظناترا ییرراانظاططااانافپنافپ نثپات ازض نثپات ازضاان لن ل  تپا  تپاااررنظااظدامازضجاآن(نظااظدامازضجاآن(ااض ظض ظاا0101اات ن نسات ادس ت ن نسات ادس اارردداانرنردناقص انطنما نخساشطندناقص انطنما نخساشطناای ی  ه هاا--22

 تااضعانرپاا تااضعانرپاا اندضاناآماهاا اندضاناآماهااااططتکمیل،اد(تکمیل،اد(اا مط مطاا،،نخنازنخنازاانافپنافپد(هپازضد(هپازضااننیسانظان قضایسانظان قضاااض ظض ظاا0101ز لپا خ ازاانقسن ا ا سن ثطافطفاد(هپاز لپا خ ازاانقسن ا ا سن ثطافطفاد(هپاااکرکرییخادا  اتسنض ا انلک ط  خادا  اتسنض ا انلک ط  

 ا ا ا انی  ازضاخادا  اتسنضنی  ازضاخادا  اتسنضاایشیشنخنازاینخنازایاان ن  انلصاقادن نسن ادطت ط ات اهمطنهاخانطانخناز،ادسنضکا ان نهیناد اهاناش طاشسهازضاآن(را نثپات اتغص انلصاقادن نسن ادطت ط ات اهمطنهاخانطانخناز،ادسنضکا ان نهیناد اهاناش طاشسهازضاآن(را نثپات اتغصدیازاتنساف قاادیازاتنساف قاا

 ا اااHHTTTTPP::////IIEETTSS..MMPPOORRGG..IIRR،ا،اWWWWWW..SSHHAANNAA..IIRRااهراناهراناااآن(رراتر اخرانپاااآن(رراتر اخرانپااااانرپانرپا.اهمچنیطادناقص انطنمادررات ن نرساخ(رپاض ااا.اهمچنیطادناقص انطنمادررات ن نرساخ(رپاض اااننسننسز لپانقسن ا ماز لپانقسن ا مااایکریکرنلک ط  نلک ط  

WWWWWW..IIOOTTCCOO..IIRRاااااااااااادطنخع ا ماننس.دطنخع ا ماننس.اا

 .  تَدخَاّذ  آییي ًاهِ ّای اجزایي آى هختارهطاتق قاًَى تزگشاری هٌاقصات ٍ هٌاقصِ گشار در قثَل ٍ یا رد هذارک هٌاقصِ گزاى در توام هزاحل  :تذکز 

اا

                                      رٍاتط ػوَهي                                                                                                       


