
 

 

 

 

 

 1401/ 01مناقصهتجدید  مشخصات 
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 CK15(C15E)=1.1141  آلیاژی  میلگرد شرکت گسترش صنایع ریلی ایران در نظر دارد نسبت به تامین  

 .بین المللی اقدام نماید  یامعتبر داخلی    تولید کنندگاناز یکی از  متری،    6های  در شاخه  23سایز    

 موضوع مناقصه:   (1

  زیسا  CK15(C15E)=1.1141  آلیاژی  لگرد یم  کیلوگرم)سیصد و هشتاد و چهار هزار(   000/384خرید 

 32000طی یک سال ماهانه    ی متر  6  یدر شاخه ها   ذیلمشخصات  و    En10084مطابق استاندارد    23

   کیلوگرم

 ( 1)جدول شماره میلگرد مورد نیاز فنی جدول درجه بندی و مشخصات                

 N/mm² 400حداقل استحکام کششی به 

 22 حداقل درصد ازدیاد طول نسبی در شکست 

 N/mm² 240به  تسلیم حداقل استحکام 

 

 محل تحویل کاال :

شننرکت گسننترش    رانیشننرکت پما ا یقراملک روبرو یمنطقه صنننعت زیتبر"کاال   لتحوی محل آدرس

 باشد. یم  "رانیا  یلیر عیصنا

، بر عهند   کناال  لینتنا محنل تحو  نی، حمنل از محنل تنامیریاقندامنات الزم تهنت بنارگ  هینانجنام کل •

که هر بندیل    بود میلگردها بصنورت بندیل  بسنته بندی  می بایسنت . ضنمناًباشند یفروشنند  م

 بر اساس برگ باسکول معتبر تحویل گرفته خواهد شد.  هر محموله  دارای اتیکت وزن باشد و

 تضمین شرکت در مناقصه: (2

می باشد که   ریال (   میلیون   دو میلیارد و پانصد ریال )  000/000/500/2مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  

 از صورتهای ذیل همرا  اسناد مناقصه در پاکت الف تسلیم کارفرما شود.  ی باید به یک

ضانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادر  از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز  •

 فعالیت از سوی بانک مرکزی تمهوری اسالمی ایران هستند. 

 اطالعات مورد نیاز جهت اخذ ضمانتنامه بانکی                     

 اصل فیش واریز وته نقد به حساب سپرد  بانکی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران  •

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



       IR 230180000000000510050800توته : شمار  حساب وته نقد شرکت گسترش صنایع ریلی ایران  

 بانکی متعلق به متقاضیان شرکت در مناقصه   شد   چک تضمین  •

ما  دیگر نیز   هپیشنهادها بود  و برای س  افتتاحمدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ما  پس از تاریخ  

 د.قابل تمدید باش

 مهلت دریافت اسناد مناقصه:  (1

از   را  مناقصه  به  اسناد مربوط  توانند  دریافت   11/1401/ 25لغایت مورخ    زمان چاپ آگهیمتقاضیان می 

 نمایند.

 آدرس دریافت و ارائه اسناد مناقصه:  (2

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

 09128480539و   041-32900700تلفن تماس 

 مهلت تسلیم اسناد مناقصه:  (3

 می باشد. 08/12/1401مورخ  14:00آخرین مهلت ارائه پاکت ها ساعت 

 زمان افتتاح پاکت ها:  (4

 می باشد. 08/12/1401مورخ  روز  15:00مناقصه ساعت  یجلسه افتتاح پاکت ها 

 یل و ارسال پیشنهاد ها: متک (3

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

به صورت سربسته و الک و مهر شد  به آدرس   )پیشنهاد قیمت(   "ج"( و  و مدارک شرکت)اسناد    "ب"مناقصه(  

 ( تسلیم نمایند. 6اعالمی در بند )

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

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

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

 تصویر اساسنامه  (1

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

 اسه ملی شرکت شن (3



 رزومه کامل شرکت  (4

 تجربه، سابقه اترایی  (5

 اسناد کنترل کیفی محصول (6

 ممهور به مهر شرکت   و پیش نویس قرارداد  اسناد مناقصه  (7

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

 ( تکمیل شد  باشد 2شمار     تدولقیمت که باید طبق فرم مربوط در اسناد مناقصه)  برگ پیشنهاد    

 ابهام در اسناد مناقصه: (4

مناقصه   خصوص  در  سوال  یا  ابهام  وتود  شمار  درصورت  با  مناقصه  مدارک  و  اسناد  دریافت  از  پس 

 تماس حاصل فرمایید.  (کاو   )آقای  09142597678

 فرآیند ارجاع کار:استرداد تضمین شرکت در   (5

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

 :هزینه آگهی (6

 تمامی هزینه های مربوط به درج آگهی در روزنامه بر عهد  برند  مناقصه می باشد.

 

 تعدیل مبلغ قرارداد:  (7

سامانه سنا فروش    کاهش نرخ یورو طبق متوسط قیمت ماهانهافزایش یا    ی کهدر طول قرارداد در صورت 

(Sana  بیش از )درصد باشد به شرط رعایت زمانبندی تحویل کاال طبق قرارداد برای آن بخش از   10

محموله تعدیل به همان نسبت تعلق خواهد گرفت مبنای اولیه محاسبه نرخ یورو، زمان انعقاد قرارداد  

 می باشد.

 نرخ ارز + قیمت قرارداد =قیمت تدیددرصد افزایش  

 

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

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 فرم پیشنهاد قیمت

 

 

 



 فرم پیشنهاد قیمت 

 پاکت )ج( 

بررسی و آگاهی کامل و پذیرش   از  اترا و مسولیت درمورد مطالب و مندرتات امضاء کنند  زیر پس  تعهد 

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

قرارداد   به  مربوط  مناقصه  اسناد  هزار(    صد ی)س  384000  د یخرو  چهار  و  هشتاد  آلیاژی   لگردیم  لوگرم کیو 

CK15(C15E)=1.1141  استاندارد    مطابق   یمتر  6  یدر شاخه ها   23  زیساEn10084    مشخصات فنی و

 و با اطالع کامل از تمیع شرایط و عوامل موتود از لحاظ انجام کارهای (  1)تدول شمار   مندرج در مناقصه  

 مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

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

 ( 2)تدول شمار 

 بهای کل )ریال(  )ریال(  واحد  یبها مقدار/تعداد شرح ردیف

 CK15(C15E)=1.1141آلیاژی  لگردیم 1

مطابق   یمتر 6 ی در شاخه ها 23 زیسا 

 En10084استاندارد 

384000 

 کیلوگرم

  

 

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

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

( Sanaسامانه سنا )فروش    در طول قرارداد در صورت افزایش یا کاهش نرخ یورو طبق متوسط قیمت ماهانه  *  

محموله تعدیل به درصد باشد به شرط رعایت زمانبندی تحویل کاال طبق قرارداد برای آن بخش از    10بیش از 

 همان نسبت تعلق خواهد گرفت مبنای اولیه محاسبه نرخ یورو، زمان انعقاد قرارداد می باشد.

 درصد افزایش نرخ ارز + قیمت قرارداد =قیمت تدید

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

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

ودیعه مناقصه   ضمانتنامهدرصورت استنکاف اینجانب/اینجانبان از امضای قرارداد خریدار حق دارد مبلغ   -4

 ضبط نماید .   را که اینجانب/اینجانبان تسلیم نمود  ام بدون هیچ تشریفات قضایی به نفع خود

 ما  از تاریخ مناقصه معتبر خواهد بود.  3این پیشنهاد به مدت  -5

 

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


