
                       تامین مواد اولیهتک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد اولیه فوالدی به شرح   شرکت گسترش صنایع ریلی ایران در نظر دارد تامین

واجدین شرایط دعوت   از به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.  را جدول ذیل

بعمل می آید برای دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر با تلفن تماس :    

 واحد دبیرخانه تماس حاصل نمایید.   09128480539 – 04132900700

  06/11/1401  مورخ  16:00تا ساعت  از تاریخ چاپ آگهی  :  دریافت اسناد مناقصهزمان  

پیشنهاد ارائه  تبریز منطقه   16/11/1401  مورخ  14:00تا ساعت    :مهلت  به آدرس: 

ایرانی صنعتی قراملک روبروی شرکت پمپ واحد    ران، شرکت گسترش صنایع ریلی 

 دبیرخانه  

  16/11/1401 مورخ  15:00ساعت : زمان بازگشایی پاکت ها

مقرر در    زمانبه پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از  

 فراخوان ، واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 کیلوگرم  384000 23سایز  CK15(C15E)=1.1141 میلگرد آلیاژی  1مناقصه شماره 

 کیلوگرم  48000 تسمه های فوالدی  2مناقصه شماره 

 درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.( )هزینه 
 



 

 

 

 

 

 مشخصات مناقصه

 تسمه های فوالدی

 

 

 
 



از یکی از ،    متری  6به طول    فوالدی  های   تسمهشرکت گسترش صنایع ریلی ایران در نظر دارد نسبت به تامین  

 .بین المللی اقدام نماید  یامعتبر داخلی    تولید کنندگان 

 موضوع مناقصه:   (1

  ذیلمشخصات  و    En10025استاندارد  مطابق    تسمه فوالدی خرید  

 ( 1)جدول شماره 

 تعداد )شاخه(  جنس ابعاد تسمه   شرح کاال  ردیف

1  
 

 متر 6تسمه فوالدی به طول 

45*130 S275JR   کد

1.0044   

 یا

S355JR   کد

1.0045 

60 

2 50*50 30 

3 20*160 40 

4 15*150 210 

 

 محل تحویل کاال : (2

کاال   • تحویل  محل  صنعتی  "آدرس  منطقه  شرکت تبریز  ایران  پمپ  شرکت  روبروی  قراملک 

 می باشد.  "گسترش صنایع ریلی ایران

انجام کلیه اقدامات الزم جهت بارگیری ، حمل از محل تامین تا محل تحویل کاال، بر عهده  •

 فروشنده می باشد. 

 تضمین شرکت در مناقصه: (3

می باشد که باید به   ریال (   میلیون  و پنجاه   چهارصد ریال )   000/000/450مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  

 از صورتهای ذیل همراه اسناد مناقصه در پاکت الف تسلیم کارفرما شود.  ییک

ضانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز  •

 فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 

 یجهت اخذ ضمانتنامه بانک  ازیطالعات مورد نا

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران  •

       IR 230180000000000510050800توجه : شماره حساب وجه نقد شرکت گسترش صنایع ریلی ایران  

 20722، شماره ثبت : 10100691253، شناسه ملی:   411166139351، کد اقتصادی :  5197711112کد پستی: 



 بانکی متعلق به متقاضیان شرکت در مناقصه   شده  چک تضمین  •

ماه دیگر نیز   ه پیشنهاد ها بوده و برای س  افتتاحمدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ  

 د.قابل تمدید باش

 مهلت دریافت اسناد مناقصه:  (4

از   را  به مناقصه  اسناد مربوط  توانند  دریافت   11/1401/ 06لغایت مورخ    زمان چاپ آگهیمتقاضیان می 

 نمایند.

 آدرس دریافت و ارائه اسناد مناقصه:  (5

تبریز منطقه صنعتی قراملک روبه روی شرکت پمپ ایران شرکت گسترش صنایع ریلی ایران واحد دبیرخانه 

 09128480539و   041-32900700تلفن تماس 

 مهلت تسلیم اسناد مناقصه:  (6

 می باشد. 16/11/1401مورخ  14:00آخرین مهلت ارائه پاکت ها ساعت 

 زمان افتتاح پاکت ها:  (7

 می باشد. 16/11/1401چهارشنبه مورخ روز  15:00مناقصه ساعت  یجلسه افتتاح پاکت ها 

 یل و ارسال پیشنهاد ها: متک (8

تضمین )  "الف"داوطلبان شرکت در مناقصه می بایست پیشنهاد خود را در قالب پاکت های جداگانه  

به صورت سر بسته و الک و   )پیشنهاد قیمت(   "ج"( و  و مدارک شرکتاسناد  )  "ب"   (شرکت در مناقصه 

 ( تسلیم نمایند.6مهر شده به آدرس اعالمی در بند )

 قرارداده شود عبارتند از:  "الف"مدارک و اسنادی که باید در پاکت  •

 تهیه و در پاکت الف قرارداده شود.  2تضمین شرکت در مناقصه طبق بند 

 شود عبارتند از:  قرارداده  " ب"پاکت مدارک و اسنادی که باید در   •

 تصویر اساسنامه  (1

 تصویر آخرین تغییرات شرکت، مندرج در روزنامه رسمی کشور  (2

 شناسه ملی شرکت  (3

 رزومه کامل شرکت  (4

 تجربه، سابقه اجرایی  (5



 اسناد کنترل کیفی محصول (6

 اسناد مناقصه ممهور به مهر شرکت  (7

 قرارداده شود عبارتند از:  " ج"مدارک و اسنادی که باید در پاکت  •

 ( تکمیل شده باشد1قیمت که باید طبق فرم مربوط در اسناد مناقصه) فرم شماره برگ پیشنهاد    

 ابهام در اسناد مناقصه: (9

مناقصه   خصوص  در  سوال  یا  ابهام  وجود  شماره درصورت  با  مناقصه  مدارک  و  اسناد  دریافت  از  پس 

 تماس حاصل فرمایید.  (زاد اسماعیل  )آقای  09144131338

 استرداد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  (10

 پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی، بالفاصله مسترد می شود. 

 : هزینه آگهی  (11

 تمامی هزینه های مربوط به درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 :نحوه پرداخت  (13     

تحویل ، تائید کمی و کیفی و صدور قبوض انبار توسط کارشناسان  پس از    را  کل محموله بهایخریدار مبلغ    -13-1

 نمود.  پرداخت خواهد فروشنده توسط و ارائه صورتحساب  خریدار و کسر کسور قانونی مربوطه مذکور 

انبار خریدارهف  2کل محموله را حداکثر ظرف  نماید  فروشنده تعهد می -13-2 ابالغ کتبی خریدار در  از  به    ته پس 

تحویل نماید در غیر این صورت ضمن ضبط ضمانتنامه شرکت در مناقصه    صورت بندیل بندی و با برگ باسکول معتبر 

 .  خسارت ناشی از تکرار مناقصه از فروشنده در یافت خواهد شد و شرکت در لیست سیاه خریدار قرار می گیرد

و مقررات موضوعه    نیبر ارزش افزوده مطابق قوان  اتیبه عهده فروشنده بوده و مال  موضوع مناقصه   کسور متعلقه به  ه یکل

 . به فروشنده پرداخت خواهد شد 

 جنس و ابعاد بسته ها دقیقاً مطابق درخواست و بدون تاب و پیچ خوردگی و وضعیت ظاهری مناسب باشد.

صورت موضوع    ی در  اقالم  از مناقصهکه  مع  ا ینظر جنس    ،  مورد  برحسب  و    وب یساخت  فن  ا یبوده  و    ی با مشخصات 

.کلیه هزینه های  د یحق دارد که نسبت به رد آنها اقدام نما  دار یمورد توافق مطابقت نداشته باشند خر  یاستانداردها

 مربوط به عودت کاالی معیوب برعهده فروشنده می باشد.

هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و  دریافت اسناد مناقصه و یا امضای آن  

 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است. 

 

 



 

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 

 

 



 فرم پیشنهاد قیمت 

 پاکت )ج( 

تعهد اجرا و مسولیت درمورد مطالب و مندرجات امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش  

به طور کلی قبول تمامی   دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، مشخصات فنی موضوع مناقصه،

 و مشخصات  En10025مطابق استاندارد    تسمه فوالدیخرید  مدارک و اسناد مناقصه مربوط به قرارداد  

و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه   1جدول شماره  

 پیشنهاد می نمایم که: 

 س شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان به مبلغ : عملیات موضوع مناقصه فوق براساانجام  -1

تعداد   جنس ابعاد تسمه   شرح کاال  ردیف

 )شاخه(

 وزن حدودی 

 )کیلوگرم( 

 واحد  یبها

 )ریال( 

 بهای کل )ریال( 

1  

تسمه فوالدی به 

متر   6طول 

مطابق استاندارد  

En10025 

45*130 S275JR  
   1.0044کد 

 یا

S355JR  
 1.0045کد 

60    

2 50*50 30    

3 20*160 40    

4 15*150 210    

  جمع کل  
 

 .............................. ریال .............................................................................................................................به عدد:  

 ...................................................................ریال به حروف : .....................................................................................

 پیشنهاد محسوب می شود.  ء الینفک اینتایید می نمایم کلیه اسناد و مدارک مناقصه جز -2

 از پیشنهاد ها ندارد.  الزامی برای واگذاری کار به هریکاطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار   -3

ودیعه مناقصه را که   ضمانتنامهاینجانب/اینجانبان از امضای قرارداد خریدار حق دارد  درصورت استنکاف   -4

 اینجانب/اینجانبان تسلیم نموده ام بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع خود ضبط نماید .

 ماه از تاریخ مناقصه معتبر خواهد بود.  1این پیشنهاد به مدت  -5

 

 

 ............................                            مهر و امضاء تعهد آور ...................................... تاریخ :  


	آگهی فراخوان عمومی
	مناقصه خرید تسمه فولادی

