ﺑﺳﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﻲ

آﮔﮭﻲ ﻓراﺧوان ارزﯾﺎﺑﻲ ﻛﯾﻔﻲ ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﮔران )ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﺷﻣﺎره (۹۳/۱۳۹-SH
ﺑﺎ ﻣوﺿوع :ﺧرﯾد ﺗﺟﮭﯾزات ،ﺣﻣل ،ﻧﺻب ،راه اﻧدازي و آﻣوزش ﺳﯾﺳﺗم  SCADAو ) (BMSﺧط  ۱ﻗطﺎر
ﺷﮭري ﺷﯾراز
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗطﺎر ﺷﮭري ﺷﯾراز و ﺣوﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﻲ از ﺷﮭرداري ﺷﯾراز در ﻧظر دارد ﺧرﯾد ﺗﺟﮭﯾزات ،ﺣﻣل ،ﻧﺻب ،راه
اﻧدازي و آﻣوزش ﺳﯾﺳﺗم  SCADAو ) (BMSﺧط  ۱ﻗطﺎر ﺷﮭري را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﻋﺗﺑﺎرات طرح ھﺎي ﺗﻣﻠك داراﺋﻲ
ﺳرﻣﺎﯾﮫاي و ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﻗﺎﻧون ﺑرﮔزاري ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت از طرﯾق ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﻋﻣوﻣﻲ دو ﻣرﺣﻠﮫ اي ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﻛﺎر واﺟد ﺻﻼﺣﯾت و
ﺷراﯾط واﮔذار ﻧﻣﺎﯾد.ﺑدﯾن ﻣﻧظور از ﺷرﻛت ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ داراي ﮔواھﻲ ﺻﻼﺣﯾت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي
ﻛﺷور ﻣﻲﺑﺎﺷﻧد ،دﻋوت ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﻲ آﯾد ﺗﺎ ظرف ﻣدت  ۵روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺷﺎر آﮔﮭﻲ ﻧوﺑت دوم ﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﻧﺎﻣﮫ و
ﺗﺻوﯾر ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﻣورد ﻧظر در ﺳﺎﻋﺎت اداري و اﯾﺎم ﻏﯾر ﺗﻌطﯾل ﺑﮫ دﻓﺗرﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﺷﺎور ﻣوﻧﻧﻛو اﯾران ﺑﮫ
ﻧﺷﺎﻧﻲ :ﺗﮭران -ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر -ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﯾدان وﻧك -ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻋطﺎر -ﭘﻼك  -۱۲ﺗﻠﻔن ۲۶ :و ۰۲۱-۸۱۹۶۸۰۳۶
ﻣراﺟﻌﮫ و ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ  ۵۰۰/۰۰۰/-﷼ وﺟﮫ ﻧﻘد ﺑﮫ ﺷرﻛت ﻣوﻧﻧﻛو اﯾران )ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﺷﺎور( و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ درﯾﺎﻓت اﺳﻧﺎد ارزﯾﺎﺑﻲ ﻛﯾﻔﻲ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﮔران ﺑﺎﯾﺳﺗﻲ ﭘس از ﺗﻛﻣﯾل اﺳﻧﺎد ﺑﮫ ھﻣراه ﺳﺎﯾر ﻣدارك
درﺧواﺳﺗﻲ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۹۴/۰۳/۲اﺳﻧﺎد و ﻣدارك را ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﻲ ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎ درﯾﺎﻓت رﺳﯾد ﺗﺣوﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻛﻠﻲ ﭘروژه:
- ۱ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ :ﺧرﯾد ﺗﺟﮭﯾزات ،ﺣﻣل ،ﻧﺻب ،راه اﻧدازي و آﻣوزش ﺳﯾﺳﺗم  SCADAو ) (BMSﺧط  ۱ﻗطﺎر
ﺷﮭري ﺷﯾراز و ﺣوﻣﮫ
- ۲ﻣﺣل اﺟراي ﭘروژه :ﺷﯾراز -ﻣﺳﯾر ﺧط ﯾك
- ۳ﻣدت اﺟراي ﭘروژه ۱۲ :ﻣﺎه
- ۴ﻣﺑﻠﻎ ﺗﺿﻣﯾن ﺷرﻛت در ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﺑراﺑر  ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/-﷼ ﻣﻲﺑﺎﺷد ﻛﮫ در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اراﺋﮫ آن ﺿرورت
ﻧدارد .ﺿﻣﺎﻧت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗطﺎر ﺷﮭري ﺷﯾراز و ﺣوﻣﮫ اﺧذ ﻣﻲﮔردد.
- ۵ﺷراﯾط ﺷرﻛت در ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ :داﺷﺗن ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ طرح و ﺳﺎﺧت ) (EPCاﺗوﻣﺎﺳﯾون ﺻﻧﻌﺗﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي ﻛﺷور و ﯾﺎ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﻛﺎري ﭘﺎﯾﮫ ﯾك ﺻﻧﻌت و ﻣﻌدن ھﻣراه ﺑﺎ ﯾك ﺷرﻛت ﻣﺷﺎور ھﻣﻛﺎر داراي
ﺣداﻗل ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﻣﺷﺎوره ﭘﺎﯾﮫ  ۳در زﻣﯾﻧﮫ دﯾﺳﭘﺎﭼﯾﻧﮓ و ﻣﺧﺎﺑرات و ﻧﯾرو ﯾﺎ ﺷرﻛتھﺎﯾﻲ ﻛﮫ داراي
ﺣداﻗل ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﻛﺎري ﭘﺎﯾﮫ  ۲ارﺗﺑﺎطﺎت ھﻣراه ﺑﺎ ﯾك ﺷرﻛت ﻣﺷﺎور ھﻣﻛﺎر داراي ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﺻﻼﺣﯾت
ﻣﺷﺎوره ﭘﺎﯾﮫ  ۳در زﻣﯾﻧﮫ دﯾﺳﭘﺎﭼﯾﻧﮓ و ﻣﺧﺎﺑرات و ﻧﯾرو و ﯾﺎ ﻣﺷﺎوره ﭘﺎﯾﮫ  ۱ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺑرق و ﻣﻛﺎﻧﯾك
ﺗﺑﺻره :در ﺻورت ﻋدم اﺣراز ﺷراﯾط ﻻزم در اﯾن ﺑﺧش ،ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﮔر در ﻣرﺣﻠﮫ ارزﯾﺎﺑﻲ ﻛﯾﻔﻲ ﻣردود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
و اﺳﻧﺎد اراﺋﮫ ﺷده ارزﯾﺎﺑﻲ ﻧﺧواھد ﺷد.
- ۶ﻛﺎرﻓرﻣﺎ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻗطﺎر ﺷﮭري ﺷﯾراز و ﺣوﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﻲ ﺷﯾراز -ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺧﺑرﻧﮕﺎر -ﻧﺑش ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺷﮭﯾد آوﯾﻧﻲ ﺗﻠﻔن
 -۰۷۱-۳۶۲۹۲۱۱۱-۱۵ﻓﺎﻛس۰۷۱-۳۶۲۷۲۰۹۲ :
- ۷ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﺷﺎور :ﺷرﻛت ﻣﮭﻧدﺳﯾن ﻣﺷﺎور ﻣوﻧﻧﻛو اﯾران ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﻲ ﭘﯾش ﮔﻔﺗﮫ در ﻣﺗن آﮔﮭﻲ
- ۸ھزﯾﻧﮫ دو ﻧوﺑت اﻧﺗﺷﺎر آﮔﮭﻲ ﺑﮫ ﻋﮭده ﺑرﻧده ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ﻣﻲﺑﺎﺷد.
رواﺑط ﻋﻣوﻣﻲ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠل
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗطﺎر ﺷﮭري ﺷﯾراز و ﺣوﻣﮫ

