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 امور عشاير استان گلستان اداره كل

 (كالله و مراوه تپهشهرستان  -وات ساعت 333انرژي خورشيدي قابل حمل به ظرفيت خريد پکيج ) تامين كاال مناقصه : موضوع

ر نظتر دارد ا  ملتل اعترتارا     د امور عشاير استان گلستتان  کل اداره ، کالله و مراوه تپهبا نظر مساعد فرمانداری شهرستان  نظر به اينكهبا سالم        

تتامی   را ا  طريق انجام مناقصه به شهرستان  ذيلق عشاير و واگذاری آن به خريد پكیج انرژی خورشیدی اقدام به ار ش افزوده سهم عشاير شهرستان

اکثر تتا تتاري     حتد  هادی ختود را مجرب و واجد شرايط واگذار نمايد. لذا در صور  تمايل و آمادگي ال م  شايسته است آخري  نتر  پیشتن   کنندگان

 ذيل همی  دعو  نامه اعالم نمائید. 31/20/3022

 بديهي است به پیشنهاداتي که بعد ا  تاري  فوق ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 موضوع مناقصه :-1
 .وا  ساعت 022ظرفیت  انرژی خورشیدی هر يک بهپكیج  عدد پنجبیست و خريد 

 : شخصات و مقادير كارشرح مختصري از م-3
  : شامل موارد ذيل (A9042 مدل)مشابه سونر وا  ساعت  022پكیج انرژی خورشیدی به ظرفیت 

 .(معتدل و مرطوب) متناسب با شرايط آب و هوايي منطقه مورد نیا وا  ،  02پنل خورشیدی  -

 .ولت 002/30/0وا   022،  نیا استاندارد مورد  با اينورتر -

  .آلمان TUV يااروپا  CE دارای استانداردها ولت 30پر ساعت آم 00ی باطر -

 .و متناسب با سیستم درخواستي IP 68 دارای استاندارد شاررژ کنترلر با کیفیت بسیار باال و -

 .در للظه استار  اولیه برابر ظرفیت اسمي ، 0توانايي تلمل بار استار  اولیه تا  -

 .کلید قطع و وصل اصلي برق -

 .ر میزان شارژ باترینشانگ -

 .نشانگر وضعیت پنل خورشیدی -

 .مقاوم در برابر باران برای جلوگیری ا  نفوذ رطوبت ولت 002و  30،  0خروجي  -

 باتری و ساير تجهیزا  در جعره )باکس( فلزی قابل حمل تعریه و طراحي گردد. -

 متر. 0ل با سیم و اتصاال  مرترط به متراژ حداق LEDدارای چهار عدد المپ  -

: محل اجراي كار-2  

صتور    به شهرستان گنرد کاووس بلوار هفده شهريور غربي خیابان نامجو اداره کل امور عشاير استان گلستتان ارسال کاال مناطق عشايری شهرستان و 

 پذيرد. مي

   : مبلغ برآورد اوليه كار-4
ريال میلیون دويست و پنجاهو  يک میلیارد  

 : مدت اجراي كار-3
 ا  تاري  انعقاد قرارداد شمسي اهم يک

 : تامين كنندهتعهدات و تائيدات -6
 .(استعمراني غیرطرح های  مشمول) .مي باشد مناقصهبعهده برنده ...  کلیه کسورا  قانوني شامل بیمه و مالیا  و -
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 ا  سوی کارفرما قابل پرداخت است. ، مالیا  بر ار ش افزوده معترر ار ش افزوده در صور  ارايه گواهي ثرت نام موديان مالیاتي -

  مي باشد. مناقصهبعهده برنده  پرسنلهزينه  ذهاب و کلیه اياب و -

 بعهده برنده مناقصه میراشد.مورد نیا  و ...  ، تجهیزا  ، لوا م کلیه ماشی  آال تامی   -

 الزامي است. پیش فاکتور و ارسالدر فرم پیشنهاد قیمت  تعیی  ظرفیت اسمي پكیج مورد پیشنهاد ا  سوی تامی  کننده -

ا  سوی تامی  کننده الزامي است و جز اسناد شرکت در مناقصه مي  و استانداردها ، دستورالعمل بهره برداری )کاتالوگ( مشخصا  فني پكیجارسال  -

 باشد.

 و باراندا ی(حمل  ،بیمه  ،هزينه بارگیری امل )ش .مي باشدبه عهده تامی  کننده  خريدار به آدرس مورد نظر پكیج و تلويل حمل تمامي هزينه  -

 هدا  تامی  کننده برنده مي باشد.و آمو ش کارکنان ا  تع )خدما  پس ا  فروش( تامی  تجهیزا  با مد  معی  -

شمستي ا  تتاري     دوره تضمی  به مد  يكستال تامی  کننده متعهد میگردد که معايب و نواقصي را که در دوره تضمی  مشهود گردد برطرف نمايد.  -

 تلويل ملاسره میگردد.

 : تعهدات كارفرما-3
 است. ار ش افزوده سهم عشاير شهرستانخواهد بود. ملل تامی  منابع آن ا  اعترارا   پرداختها توسط کارفرما بصور  نقد -

د. بديهي است بتا توجته بته قیمتت پیشتنهادی      مي باش ريال يک میلیارد و دويست و پنجاه میلیونسقف اعترار جهت انعقاد قرارداد در نوبت جاری  -

 کارفرما تعیی  میگردد. مقتضي وفق نظربرنده به تناسب تعداد 

 قابل پرداخت است.براساس آيی  نامه تضمی  برای شرکت در معامال  دولتي ضمانت نامه معترر پرداخت در قرال  پیشپس ا  انعقاد قرارداد  -

 تايید کارفرما قابل پرداخت است. با اعمال کسورا  متعلقه و پس ا  به انرار مورد نظر امل پكیج هاکپس ا  ارسال  مرلغ قراردادپرداخت  -

 تذكرات :
بديهي است پاست    عیب و نقص و قلم خوردگي باشد.  –خدشه –شرط و هیچگونه ابهام  بدون قید و بايد ا  هرحیث کامل و قیمت پیشنهادبرگه  -

 است. الزاميکتور ممهور شده و رسمي ارسال پیش فا پیشنهاد قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد. ههای رسیده بدون برگ

برنده مناقصه ملزم به اخذ و ارايته ضتمانتنامه حست  انجتام تعهتدا  )ضتمانتنامه       بديهي است پس ا  تشكیل کمیته فني وبررسي پاس  های رسیده  -

و در صور  عتدم امكتان اجترای     امه تضمی  برای معامال  دولتي( قرل ا  انعقاد قرارداد خواهد بودبانكي يا هر نوع تضمی  معترر ديگر مطابق بخشن

 و بدون انجام تشريفا  شرکت کننده دوم برنده خواهد شد. اي  امر انعقاد قرارداد با ايشان کان لم يك  تلقي گرديده

بديهي است پاس   اقدام نمايند. ا  طريق سامانه ستاد ايران ير مدارک مورد نیا و سا پیشنهاد دهندگان قیمت مي بايست نسرت به ارسال ر ومه کاری -

 های رسیده بدون مدارک مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بته   رتا  را کت مراتتب  30/20/3022ی  ابهامي داشته باشد بايد حد اکثر تاپايان وقت ادار استعالمکه نسرت به مفهوم مطالب  شرکت کنندگانهر يک ا   -

 د.ننمايتماس حاصل  233-11100330يا با شماره تلف   اداره عمران اطالع داده

    .الزامي برای واگذاری کار به هر يک ا  پیشنهادها ندارد داره کلا اي  -

 .مختار است در رد يا قرول هر يک ا  پیشنهادها اداره کلاي   -

 رضاعليپوري                                                                                                                                                                                

مديركل امور عشاير استان گلستان                                                                                                                                                                                                                         
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 (وات ساعت 333انرژي خورشيدي به ظرفيت پکيج  خريد) تامين كاال مناقصه پيشنهاد قيمتبرگه 
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   ./به انجام برسانم اضافه بها هرگونه و تعديلهای متعلقه ،ضرايب  هرگونه

 
 ينام ونام خانوادگ                                                                                                  

  امضا و مهر                                                                                                                                                                                            

     


