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مدارک مًرد ویاز جُت ارسال تعىًان اسىاد مىاقصٍ :
ً )1بهِ اػالم آهبدگی ضشوت دس هٌبلصِ
 )2اسبسٌبهِ
 )3آگْی ثجت ضشوت
 )4آگْی آخشیي تغییشات ّیبت هذیشُ
 )5گَاّی حسي اًجبم وبس اص وبسفشهبیبى لجلی
 )6پشسطٌبهِ تىویل ضذُ اسصیبثی هٌبثغ ٍصاست ًفت (هَجَد دس ٍة سبیت ضشوت )
 )7گَاّی هَلت ثجت ًبم دس ًظبم هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ
 )8سًٍَضت اّن لشاسدادّبی هشتجظ ثب هَضَع هٌبلصِ دس  5سبل گزضتِ
ً )9ظبهٌبِّ ّبی هذیشیتی ٍ ویفیت( HSE & Qcدس صَست هَجَد ثَدى)
 )10سصٍهِ ٍوبتبلَي ضشوت ٍ سبیش هَاسد
قاتل تًجٍ کلیٍ مىاقصٍ گران يتامیه کىىدگان گرامی
خَاّطوٌذ است جْت تسشیغ دس اًجبم اهَس ٍ جلَگیشی اص ثشٍص اضتجبّبت احتوبلی دس سًٍذ اسصیبثی هٌبلصِ گشاى  ،ضوي هغبلؼِ
دلیك ٍ تىویل هذاسن هَجَد ثِ ًىبت صیش دلت ثیطتشی فشهبئیذ :


ولیِ اسٌبد ٍ هذاسن اسسبلی پیص اص اسىي حتوبً ثبیذ تَسظ آى ضشوت تبئیذ ٍ هوَْس گشدد  .ضوٌبً اص آًجب وِ فمظ
هذاسن ٍهستٌذات الىتشًٍیىی (اسسبلی هغبثك ایي آییي ًبهِ ) هالن اسصیبثی ّستٌذ  ،الصم است اص حیث ویفیت ثصشی ٍ
خَاًب ثَدى تصبٍیش تْیِ ضذُ  ،هٌبلصِ گشاى هحتشم ثبصثیٌی ًٍگشش الصم سا لجل ٍثؼذ اص تْیِ اسىي داضتِ ثبضٌذ .



فشٍضٌذُ  /سبصًذُ هیجبیست پبوبت خَد سا تب لجل اص سبػت  24تبسیخ همشس دس سشسسیذ تؼییي ضذُ تحَیل اداسُ پست
ًوَدُ ٍ سسیذ پستی سا ثب روش ضوبسُ تمبضبی هٌبلصِ(الضاهی ) ثِ ایي اهَس فبوس ًوبیذ ٍ ثب دسیبفت تبئیذیِ فبوس اص
ٍصَل آى هغوئي گشدد.



هٌبلصِ گشاى هحتشم لغفبً اص اسسبل هذاسن ٍ هستٌذات تىشاسی ٍ یب ثی استجبط جذاً خَدداسی فشهبیٌذ .



ثذیْی است وِ ثِ هذاسن ًبلص ٍ غیش هٌغجك ثب تَضیحبت دادُ ضذُ دس ایي دفتشچِ ّ ،یچگًَِ تشتیت اثشی دادُ
ًخَاّذ ضذ .



ّوچٌیي ثِ هذاسن ٍهستٌذاتی وِ ثؼذ اص پبیبى هْلت اسسبل اسٌبد اسسبل گشدد (هالن  :تبسیخ هْش ثبجِ پستی پبوت
اسٌبد )ّ ،یچگًَِ تشتیت اثشی دادُ ًخَاّذ ضذ .



پس اص دسیبفت اسٌبد ٍثشسسی صالحیت ضشوتْب تَسظ وویتِ فٌی ثبصسگبًی جْت ضشوت دس هٌبلصِ  ،ثِ ضشوتْبیی وِ
صالحیت آًْب تَسظ وویتِ فٌی ثبصسگبًی تبئیذ گشدیذُ است ً ،بهِ جْت اسسبل پیطٌْبد فٌی اص عشیك فبوس اسسبل
خَاّذ ضذ .لزا خَاّطوٌذ است اص توبس تلفٌی ٍ پیگیشی ٍضؼیت پشًٍذُ دس ایي صهبى جذاً خَدداسی فشهبئیذ .
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دس صَست ثشًذُ ضذى دس هٌبلصِ حذاوثش هیضاى پیص پشداخت  25دسصذ هجلغ لشاسداد دس لجبل ضوبًت ًبهِ ثبًىی
هؼتجشلبثل پشداخت هی ثبضذ.



دس صَست ػمذ لشاسداد حذالل  %10هجلغ لشاسداد /سفبسش ضوبًتٌبهِ هؼتجش ثبًىی ثؼٌَاى تضویي اًجبم تؼْذات اص
فشٍضٌذُ /سبصًذُ اخز هیگشددٍ فشٍضٌذُ /سبصًذُ ٍلضم ٍهَظف ثِ اسائِ آى هی ثبضذ .



ًظش ثِ ایٌىِ ضش وت پبالیص ًفت الٍاى ٍجِ الالم خشیذاسی ضذُ سا ثصَست سیبلی پشداخت خَاّذ ًوَد  ،لزا اسسبل
پیطٌْبدات اسصی خَدداسی ًوبئیذ .



اسائِ سَاثك ٍاسٌبد ضشوت دس هٌبلصِ ّیچ گًَِ حمی سا ثشای هتمبضیبى ایجبد ًخَاّذ وشد ٍ اسٌبد ٍهذاسن ٍاصلِ
هستشد ًخَاّذ ضذ .



هالن اسصیبثی ضشوتْب جْت حضَس دس هٌبلصِ ولیِ اسٌبد ٍ هستٌذات اسسبلی ثؼٌَاى اسٌبد هٌبلصِ هی ثبضذ .



اسسبل هذاسن ٍاسٌبد اسصیبثی ثِ هٌضلِ پزیشش ولیِ ضشایظ هٌذسج دس ایي دفتشجِ هی ثبضذ .

ريش ارسال اسىاد مىاقصٍ :
 .1هغبلؼِ دفتشچِ اسٌبد هٌبلصِ (هَجَد دس ٍة سبیت ضشوت )
 .2تىویل هذاسن  10گبًِ هَسد ًیبص ٍ تىویل ٍاسىي آى ثش سٍی یه حلمِ سی دی ثِ فشهت ( PDFثِ هذاسن ٍاسٌبدی
وِ اص عشیك ّبسدوپی اسسبل ضَد ّیچگًَِ تشتیت اثشی دادُ ًخَاّذ ضذ ) .
 .3ثجت ضوبسُ تمبضبی هشثَعِ ثش سٍی سی دی (چٌبًچِ هٌبلصِ گشی هتمبضی ضشوت دس چٌذ هٌبلصِ ثِ صَست
ّوضهبى هی ثبضذ  ،تٌْب اسائِ یه حلمِ سی دی حبٍی اسٌبد هشثَعِ ٍ ثجت ضوبسُ تمبضبّبی ّش یه اص هٌبلصِ ّب
ثش سٍی آى وبفی هی ثبضذ ) .
 .4اسسبل سی دی اص عشیك پست ٍ فبوس سسیذ ثبجِ پستی ثِ ًوبثش ضشوت پبالیص ًفت الٍاى ( الضاهی است ).
ضبیبى روش است دسج ػجبست " اسٌبد اسصیبثی هٌبلصِ هشثَط ثِ تمبضبی ضوبسُ  .............................ضشوت
پبالیص ًفت الٍاى " ثش سٍی پبوت پستی الضاهیست .
 .5هیضاى سپشدُ ضشوت دس هٌبلصِ 000/-س800س 143سیبل
درصًرت تایید صالحیت مراتة جُت ارسال پیشىُاد فىی تٍ شرکتُا اعالم ي پس از تایید پیشىُاد  ،کتثاٌ درخًاست
پاکت مالی می گردد ي شرکتُا می تایست سپردٌ شرکت درمىاقصٍ تٍ َمراٌ پیشىُاد مالی ( در دي پاکت الف يب
)ارسال ومایىد .
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شرح کاالی مًضًع مىاقصٍRLD-52331-LA

UNIT

QTY

ST

2

DESCRIPTION

کمپرسور پرتاتل هوا تا مشخصات ریل:

MESC NO.

ITEM
01

ظرفیت هوادهی حذاقل  12مترمکعة تر دقیقه (  ، )750 cfmفشار
 9تار  ،کمپرسور از نوع اسکرو ( ، )screwسیستم خنک کننذه موتور
تا آب  ،اتصال موتور ته کمپرسور کوپل مستقیم  ،دارای شاسی چرخذار
جهت حمل و نقل تا سیستم تعلیق مناسة
ST

2

قطعات یذکی دو ساله

02

ST

2

کتاتچه راهنمای نگهذاری و اپراتوری دستگاه

03
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