
12/91:شماره مناقصه

:پوشش دار بشرح زیرچدن داکتیللوله خرید عبارتست از:مناقصهموضوع-1

واحدمقدار/ تعدادشرح کاالردیف

1
اتمسفرداراي پوشش 16میلیمتر و فشار کار 400لوله چدن داکتیل تایتون به قطر 

)نبیتوم(قیريداخلی سیمان ضد سولفات و پوشش خارجی از نوع رنگ
متر1700

2
مخصوص EPDMاز جنس اتمسفر16و فشار کار میلیمتر400واشر الستیکی به قطر 

لوله هاي فوق
حلقه350

) ضخامت ، وزن ، طول و غیره ( تولید شده و از نظر کلیه مشخصات ٢٠٠٩-٢۵٣١-ISOاستاندارد ایست مطابقیبملوله هاي فوق-1-1
رنگنوعو پوشش خارجی ازISO-۴١٧٩اخلی لوله ها از نوع سیمان ضد سولفات و مطابق استاندارد پوشش د.مطابق استاندارد فوق باشند

.باشداستاندارد مربوطهو طبق)بیتومن(قیري 
.اتمسفر را داشته باشند16لوله بایستی تحمل فشار حداقل -2-1
.ت باشندو بصورت نر و ماده و به شکل سر ساکاتصاالت بایستی از نوع فشاري -3-1
نام سازنده ، :حتی االمکان شاملشده واین عالمت گذاري)مارك زنی(عالمت گذاريبایستی به شکل مناسبیلوله ها کلیه -4-1

.به روشنی و بصورت خوانا باشد....، قطر اسمی و داخلی وجنس لوله استاندارد تولید ، تاریخ تولید، 
بوده و کلیه لوله هاي ) آزمون نشتی لوله و اتصاالت(ایشگاههاي مجهز بمنظور انجام آزمایشات الزم تولید کننده  بایستی داراي آزم-5-1

کلیه نتایج بدیهی است.گیردقرار) هیدرو استاتیک(قبل انجام پوشش هاي الزم مورد آزمون ٢۵٣١-ISOمطایق استاندارد تولیدي
تحویل که در محل کارخانه انجام گردیده است می بایست با مهر و امضا واحد آزمایشگاهی تست هاي انجام شده بر روي محصوالت آماده 

.کنترل کیفیت کارخانه ارائه گردد 
.دنباشداراگیرند لذا باید کامال بهداشتی بوده و مجوز الزم از مراجع ذیصالح را که آب شرب مورد استفاده قرار میلوله هاي فوق در شب-6-1
.)نخواهد بودقبولعاملین توزیع و فروش قابل پیشنهاد (ایستی خود تولید کننده باشد پیشنهاد دهنده حتما ب-7-1
. به خریدار ارائه نماید) زمین و اقلیم(فروشنده موظف است پس از عقد قرارداد دستورالعمل نصب لوله ها را در شرایط مختلف -8-1
از جمله هزینه هاي مربوط به انجام  بازرسی فنی ، بارگیري ، حمل و (سري قیمت هاي پیشنهادي در برگیرنده کلیه هزینه هاي باال-9-1

و سود پیشنهاد دهنده، قیمت کاال و کلیه کسور قانونی که حسب قوانین مربوطه مشمول می شود، بوده و کارفرما هیچ گونه پرداختی .....)  
.پرداخت نخواهد کردافزایش قیمت هر کدام از موارد فوقحتی در صورت به غیر از آنچه که توسط پیشنهاد دهنده ارائه میشود،

مناقصه گزار حق تغییر، اصالح و تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهادها براي خود محفوظ می -10-1
ي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده دارد و اگر چنین موردي پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابالغ می شود و در صورتی که پیشنهاد

از آنجا که ممکن است تجدید نظر با اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر . باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنماید
ا با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها ر. مقادیر یا قیمت ها باشد

.به تعویق اندازد بنحوي که آنان فرصت کافی براي اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند



:شرایط تحویل -2
، جهت ه نظارتفروشنده می بایست طبق برنامه زمانبندي ارائه شده و نیز اولویت نیاز اعالم شده از طرف کارفرما ضمن هماهنگی با دستگا

استقرار بازرس فنی منتخب کارفرما ، شروع به تولید نموده و پس از آماده شدن هر قسمت قابل تحویل از کاالي موضوع مناقصه، پس از 
، لوله هاي تولید شده را به آدرس هاي مورد نظر منتخب الصاق برچسپ و یا مهر تاییدیه بازرسی برروي محصوالت، توسط بازرس فنی

نمایدارسال
و حملبارگیريبسته بندي ،-3

.که در حین بارگیري و حمل صدمه اي به آنها وارد نشودلوله ها را بنحوي بسته بندي نماید فروشنده موظف است
اند شدهها طراحی دار که براي جلوگیري از خسارت به لولههاي پهن پوششها باید بوسیله تجهیزات قوي و مناسب مانند جرثقیل، تسمهلوله

ها براي تماس کامل با بدنه لوله گاهاین تکیه. هایی با پوشش مناسب حمل شوندگاهها باید روي تکیه، لولهدر حمل با کامیون.حمل شوند
.پوشش شوندشود باید کامالًتسمه، زنجیر، کابل یا سایر تجهیزاتی که براي بستن بار استفاده می. انحنا باشندباید داراي

ه نامه محصول بیم-4
و بیمه تضمین کیفیت محصول با سقف سال تحت پوشش بیمه مسئولیت 5بمدت حداقل  تاریخ عقد قرارداداز کاالهاي مورد معامله بایستی

. میلیون ریال غرامت به ازاء هر مورد اتفاق باشد100حداقل 
دوره تضمین کاال-5

به سال خدمات پس از فروش 5تضمین و بمدت از تاریخ بهره برداري یکسال بمدتراموضوع قراردادکاالهايفروشنده موظف است 
در دوره تضمین معایب و نواقصی در کاال مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات موضوع قرارداد و یا به هر گاه . ائه نماید رخریدار ا

فروشنده بایستی معایب را به هزینه خود رفع یا , ي و حمل باشدبارگیر, تولید کار بردن مواد نامرغوب و یا عدم رعایت اصول فنی در 
مدتکند و فروشنده باید حداکثر ظرفکتبا به فروشنده ابالغ می , براي این منظور دستگاه نظارت مراتب را با ذکر معایب. جایگزین نماید

دفع یا , گردددتی که توسط دستگاه نظارت تعیین می شروع به رفع معایب مذکور نموده و آنها را طی م, از ابالغ مراتبپسروز15
خریدار حق دارد آن معایب را راسا و یا به هر ترتیبی که , هرگاه فروشنده در انجام این تعهدات قصور ورزد یا مسامحه کند. جایگزین نماید

ام تشریفات قضایی و اداري از محل تضمین انجام بدون انج, )به عنوان باالسري(درصد 15رفع کند و هزینه آن را به اضافه , مقتضی بداند
نسبت به میزان هزینه هاي بعمل آمده نخواهد یفروشنده حق هیچگونه اعتراضدر اینصورت.تعهدات و یا سایر مطالبات وي برداشت نماید

توسط , ي موضوع قرارداد باشدهمچنین هر گونه خسارت و یا تاخیر در اجراي پروژه که ناشی از تبعات عدم کیفیت و نواقص کاال.داشت
.صورت حساب فروشنده کسر می شودازکارشناس خریدار برآورد و

مدت و محل تحویل کاال-6
خریداررانبابهماه از تاریخ ابالغ قرارداد2موضوع این قرارداد را طبق برنامه زمانبندي ظرف مدت کاالهاي فروشنده متعهد می گردد 

را پرداختتحویل و کلیه هزینه هاي مربوط به بارگیري و حمل تا انبار خریدار) ع(مخزن امام علی –چالیمارواربلانتهاي-ایالمواقع در
.محل دقیق جغرافیایی تخلیه لوله ها با هماهنگی قبلی به نماینده فروشنده اعالم خواهد شدبدیهی است. نماید

:تبصره
سناد زیر را به خریدار تسلیم نماید؛اهر محموله ازکاالتحویلهمراه فروشنده باید 

.کاال از انبار که باید با محموله ارسالی مطابقت داشته باشدخروج حواله*   
.گواهی آزمایش هاي کارخانه اي صادره توسط کارخانه سازنده منظم به گزارش و تائید بازرس فنی منتخب خریدار*  



تاخیرات–7
در صورتیکه فروشنده به هر . قرارداد را مطابق برنامه زمانبندي به طور کامل تحویل خریدار نمایدموضوعکاالهايفروشنده موظف است

خریدار مختار خواهد بود به ازاي هر هفته تاخیر معادل یک در هزار بهاي آن قسمت , دلیل در اجراي تعهدات خود تاخیر غیر مجاز نماید
کل مبلغ جریمه تاخیر بعنوان خسارت تاخیر نباید .ز محل مطالبات فروشنده برداشت نمایداز کاالیی که در تحویل آن تاخیر شده است را ا

هايرا یک طرفه فسخ و نسبت به ضبط کلیه تضمیندر غیر اینصورت خریدار مجاز است قراردادصد مبلغ کل قرارداد تجاوز نماید در10از 
.فروشنده اقدام نماید

شرایط و نحوه بازرسی -8
جهت حضور و استقرار بازرس و یا بازرسین در محل تولید فراهم ...) شامل اقامت و (موظف است کلیه امکانات و تسهیالت الزم فروشنده 

نموده و دستگاه نظارت می تواند ضمن استقرار بازرس مقیم در محل کارخانه، از فرایند تولید بصورت سرزده و بدون اطالع قبلی در تمام 
بدیهی است در صورت هر گونه ممانعت یا تاخیر از ورود بازرسان یا دستگاه . ازدید و روال بازرسی را اعمال نماید طول ساعت شبانه روز ب

ضمنا کلیه هزینه هاي مربوط به انجام بازرسیهاي فنی بعهده .  نظارت از طرف فروشنده در هر مقطع پروژه کم لن یکن تلقی می گردد 
.فروشنده می باشد 

فسخ قرارداد-9
خریدار می تواند قرارداد را فسخ نماید؛, در هریک از حاالت زیر

ر صورتیکه فروشنده در ازاي هر یک از تعهدات خود یا شرایط قرارداد قصور کرده و خریدار کتبا موضوع را به فروشنده اطالع د-1-9
.ر نکنداقدامی براي رفع قصو, روز از تاریخ دریافت اخطار15فروشنده ظرف مدت , داده باشد

.انحالل شرکت فروشنده-2-9
.در صورتیکه فروشنده بدون تائید خریدار قرارداد را به دیگري منتقل نماید-3-9
.نمایدغیر مجازدر صورتیکه فروشنده در انجام تعهدات خود بیش از مدت یک چهارم مدت قرارداد تاخیر-4-9
.به گونه اي که موجب توقف یا کندي کار شود, فروشنده از سوي محاکم قضائیآالت یا اموال ورشکستگی فروشنده یا توقیف ماشین -5-9
.تاخیر در ارائه برنامه زمانبندي تفصیلی تحویل لوله ها به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده براي تسلیم آن-6-9
.عدم شروع کار پس از ابالغ از سوي خریدار-7-9
. خریدار حق خواهد داشت نسبت به ضبط کلیه تضمین هاي فروشنده اقدام کند, در صورت فسخ قرارداد در هر یک از حاالت باال-8-9



هاي چدنیمناقصه خرید لوله عمومیشرایط

پاکتهاي پیشنهاد قیمت در وجه شرکت آب ماه از تاریخ افتتاح 3اعتبار میلیون ریال با مدت40ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ -1
).چک بانکی یا حساب جاري قابل قبول نمی باشد(و فاضالب استان ایالم بابت تضمین شرکت در مناقصه

.ترتیب اثرداده نخواهد شدمطلقا، مبهم ، مخدوش و یا ناقص، مدت دار یا فاقد ضمانت نامه یا کسري سپردهمشروطبه پیشنهادات،-2
گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد و هیچگونه تعهدي در مورد پذیرش حداقل قیمت  نخواهد داشت و مناقصه-3

.در صورت لزوم می تواند مناقصه را باطل کند 
ت به عقدروز پس از اعالم کتبی از سوي مناقصه گذار به شرکت مراجعه و نسب7برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت -4

) درصورت احراز شرایط (قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي به نفع شرکت ضبط و با برنده دوم مناقصه
در صورت انصراف برنده دوم ازعقد قرارداد ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي نیز به نفع شرکت ضبط و مناقصه ،قرارداد منعقد خواهد شد

.دید خواهد شد تج
.آزاد نخواهد شد ) در صورت وجود( تا زمانیکه با برنده اول مناقصه قرارداد منعقد نشده است ضمانت نامه برنده دوم -5
درصد کل قیمت قرارداد بابت تضمین 10برنده مناقصه موظف است هنگام عقد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ -6

.حویل خریدار نماید ضمانت نامه مذکور تا پایان انجام کلیه تعهدات نزد خریدار نگهداري خواهد شدحسن انجام تعهدات ت
.جز ضمانت نامه شرکت در مناقصه قابل استرداد نمیباشد ه مدارك تحویل شده ب-7
.دنباشي پیشنهاد قیمتپیشنهادات بایستی داراي تاریخ اعتبار به مدت سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکتها-8
به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء نمایندگان و کارکنان دولت در معامالت در این قراردادفروشنده-9

.اقرار می نماید1337دولتی و کشوري مصوب دي ماه 
در قبال تسلیم ضمانت نامه , ش پرداختمبلغ قرارداد به عنوان پیکلدرصد25تا کارفرما در صورت درخواست فروشنده حداکثر-10

به مبلغ پیش پرداخت متناسبا از صورت حساب هاي فروشنده کسر و . نماید به فروشنده پرداخت می, بانکی معتبر و قابل قبول خریدار
.تدریج مستهلک خواهد شد

افزایش یا کاهش بدون تغییر در قیمت واحد آنهادرصد کل مبلغ قرارداد25میزان را تا موضوع قراردادخریدار مجاز است کاالهاي -11
.دهد

چاپهمچنین  هزینهونحوي مشمول این مناقصه می شودکهسایر کسوراتی عوارض و-بیمه–قانونی از جمله مالیاتکلیه کسورات -12
بایستی در قیمتهاي پیشنهادي خود و فروشنده به عهده فروشنده خواهد بودو هزینه انجام بازرسی هاي فنیدر دو نوبتآگهی مناقصه

.اینگونه هزینه ها را پیش بینی نماید
پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضا نموده و به-13

پیشنهاد . مهر و امضا نشده باشد"صه، بعضی از اوراق غیر تعهد آور، سهواچنانچه با تشخیص کمیسیون مناق. دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید
.در غیر اینصورت، آن پیشنهاد، ناقص و مردود خواهد بود. دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضا خواهد کرد

و تسلیم آنها کتبا از سوي دستگاه مناقصه هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر-14
.گزار اعالم و جزو اسناد و مدارك پیمان منظور خواهد شد

مناقصه به روش سه پاکتی انجام می شود، لذا داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سر بسته الك و مهر شده -15
بر روي .و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمایدبشرح زیرتنظیم می باشد، "ج"و "ب"و "الف"که محتوي سه پاکت جداگانه 



موضوع مناقصه،شماره مناقصه ، و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ نام ونشانی پیشنهاد دهنده ،پاکت فوق الذکر باید
.گزار تسلیم گرددرسید حاوي ساعت و تاریخ وصول، به دستگاه مناقصه

در وجه شرکت آب و فاضالب پاکتهاي پیشنهاد قیمتگشایشماه از تاریخ 3بانکی با مدت اعتبار معتبرضمانت نامهمحتوي :پاکت الف
.استان ایالم
:می باشدشامل مدارك زیر:پاکت ب

.ضا مجاز مندرج در اساسنامه پیشنهاد دهنده رسیده باشدکه باید کلیه صفحات آن به مهر و امضا صاحبان امکلیه اسناد و مدارك مناقصه-1
. کپی آگهی روزنامه رسمی مربوط به آخرین تغییرات شرکت -2
....ومشتریانرضایت نامه هايپروانه کاربرد استاندارد،سوابق کاري ، پروانه تولید،نقشه ها ،مشخصات فنی ،کاتالوگها ، -3

:پاکت ج
:قرار داده شود عبارتند از"ج"در پاکت اسناد و مدارکی که باید

هزینه هاي پوشش و بارگیري و با احتساب قیمت کل ،قیمت واحدمقدار کاال ،/ تعدادبصورت جدول تفکیکی شاملبرگ پیشنهاد قیمت
.مالیات بر ارزش افزوده% 5و همچنین حمل

و "الف"پاکت ،باز نخواهد شد و در همان جلسه گشایشپیشنهاد دهنده"ج"پاکت , "ب"و "الف"در صورت کامل نبودن پاکت -16
.به پیشنهاد دهنده مسترد میگردد"ب"

پس از اعالم قیمت پیشنهاد . اقدام خواهد کرد"ج"نسبت به گشایش پاکت هاي "ب"و "الف"کمیسیون مناقصه پس از تایید -17
وتهیه جدول مقایسه از بین پیشنهادهایی که از نظر رعایت کلیه دهندگان حائز شرایط،کمیسیون مذکور ضمن بررسی و ارزیابی پیشنهادات

شرایط مناقصه مناسب و قابل قبول بوده و از لحاظ قیمت کل خارج از اعتدال نباشد و پس از دریافت ارزیابی فنی و تخصصی شرکت هاي 
.پیشنهاد دهنده توسط مشاور، برنده مناقصه انتخاب می نماید

براي تعیین برنده . در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شودو بدون خط خوردگیبه عدد و حروفبایستیبراي کل کارپیشنهاد قیمت مبلغ-18
.مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود و پیشنهادي که قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است

ایالم بلوار دانشجو میدان :  به آدرس18/6/91شنبه مورخ ثر تا پایان وقت اداري روزمتقاضیان به منظور دریافت اسناد مناقصه حداک-19
.اداره بازرگانی مراجعه نمایند–شرکت آب و فاضالب استان ایالم–دفاع مقدس

ي هر پاکت به دبیرخانه با ذکرکامل نام و شماره مناقصه بررو28/6/91مورخشنبهسهروز13ساعت پیشنهادات مربوطه بایستی حداکثرتا -20
به پیشنهاداتی که  بعد از .میدان دفاع مقدس تحویل و رسید دریافت دارند–بلواردانشجو-شرکت آب و فاضالب استان ایالم به آدرس ایالم

حل دفتر در م29/6/91شنبه مورخ چهارصبح روز10پیشنهادات راس ساعت .د شدهموعد فوق تحویل گردند مطلقا ترتیب اثر داده نخوا
. حضور نماینده پیشنهاد دهنده با معرفی نامه کتبی در جلسه مناقصه آزاد است .دی و برنده مناقصه اعالم خواهد شمدیر عامل شرکت بازگشای

.پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدي بالفاصله مسترد میشود-21
. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را بصورت جداگانه محاسبه و منظور نماید% 5مت هاي پیشنهادي خود فروشنده موظف است در قی-22

و عوارض بر ارزش افزوده  به منزله محاسبه و منظور نمودن آن در قیمت هاي پیشنهادي بوده و  مالیات% 5بدیهی است  عدم  درج 
.پرداخت هاي خود هیچگونه وجه اضافی از این بابت پرداخت نخواهد کردمسئولیت آن بعهده فروشنده  می باشد و این شرکت در 



شرکت آب وفاضالب استان ایالم

12/91فرم پیشنهاد قیمت مربوط مناقصه شماره 

ازاداره ثبت ............................................................به شماره ثبت................................................موسسه/به نمایندگی از شرکت........................................اینجانب
.....................................................................................................................................................................به نشانی ...................................................ومالکیت صنعتی شهرشرکتها

باقبول شرایط فوق وبا تعهد به رعایت کلیه شرایط مناقصه جهت انعقاد ........................................شماره فاکس.......................................شماره تلفن

:د با مبالغ پیشنهادي ذیل اعالم آمادگی می نمایمقرار دا

قیمت کلقیمت واحدتعدادشرح کاالردیف

16میلیمتر و فشار کار 400چدن داکتیل به قطر لوله1
اتمسفر داراي پوشش داخلی سیمان ضد سولفات و 

)بیتومن(قیري پوشش خارجی رنگ

متر1700

2
میلیمتر و 400قطر به EPDMواشر الستیکی از جنس 

اتمسفر مخصوص لوله هاي فوق16فشار کار 
حلقه350

:جمع کل مبلغ به حروف

:مهروامضاي مجاز تعهد آور فروشنده
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