
١صفحه

دارا
 قابلیت Cاینچ با مکاهنیسم مولتی جت خشک یا هنیمھ خشک معادل کالس ٤/٣و ٢/١مناقصھ خرید کنتور�ا
 آب در اقطار 
قرائت از راه دور 

٣/٩٢: شماره مناقصھ 
:موضوع مناقصھ-١

با هنسبت Cشرکت آب و فاضالب استان ایالم در هنظر دارد تعداد
 کنتور مولتی جت خشک یا هنیمھ خشک معادل کالس 
=١۶٠١/Q٣Q قابلیت قرائت از راه دور بھ قطر 
اینچ مورد هنیاز خود را مطابق با شرایط  و مشخصات زیر ٤/٣و ٢/١دارا

دارد اعالم میموکدا . ید کنندگان داخلی واجد شرایط خریدار
 هنماید از محل اعتبارات جار
 از طریق مناقصھ عمومی از تول
. یع و فروشزمناقصھ گر باید تولید کننده کنتور باشد هنھ عامل تو

)دستگاه(تعداد شرح کاالردیف

١

با هنسبتCکنتور آب مولتی جت خشک یا هنیمھ خشک معادل کالس

=١۶٠١/Q٣Q ١٥اینچ  ٢/١بھ قطرDN١٠.٠٠٠

٢

با هنسبتCکنتور آب مولتی جت خشک یا هنیمھ خشک معادل کالس

=١۶٠١/Q٣Q ٢٠اینچ ٤/٣بھ قطرDN٥٠٠

هنموهنھ �ا
 . را ارائھ هنماید Cشرکت کنندگان در مناقصھ بایستی در �ر قطر حداقل سھ هنموهنھ از کنتور�ا
 معادل کالس 

. ارسالی پس از بررسی و تست در آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب استان ایالم هنزد خریدار باقیماهنده و قابل استرداد هنمی باشد

�مچنین هنموهنھ �ا
 مربوط بھ برهنده مناقصھ بعنوان هنموهنھ شا�د تلقی و �ر گوهنھ تغییر در مشخصات و ویژگیھا
 کاال
 تحویلی 

. در طول قرارداد مجاز هنمی باشد ...) مکاهنیسم وشور سازهنده،کتغییر در هنوع جنس ، شرکت سازهنده،ماهنند(ت بھ هنموهنھ شا�د هنسب

.عالوه بر آن مستندات الزم جھت موارد زیر را هنیز در قالب جداولی کھ در ادامھ خوا�د آمد ارائھ کنند

عبور
 حداقل ب داخلی و خارجی بوده بگوهنھ ا
 کھ آببدهنھ کنتور از جنس برهنجی و دارا
 پوشش بھداشتی مناس-١-١

.بھداشتی پوشش شده باشدکنتور باید با پوشش د�نده مناسب،مقاوم وبدهنھ داخلیسطح تماس با فلزبرهنج را داشتھ باشدو

ارائھ مدار¾ و مستندات از مراجع ذیصالح برا
 بھداشتی بودن کلیھ قطعات کنتور کھ مستقیما با آب اشامیدهنی در -٢-١

.تماس �ستند الزامی است

.ارائھ گزارش هنتایج آزمون تعیین ترکیب شیمیایی بدهنھ برهنجی از مراجع ذیصالح داخلی الزامی است-٣-١

.است الزامییا خارجیاز مراجع ذیصالح داخلیقطعات پلیمر
ارائھ گزارش هنتایج آزمون تعیین ترکیب شیمیایی-٤-١

.قطعات در تماس با آب الزامی است یک ازعدم آزاد ساز
 سرب از�یچارائھ گوا�ی معتبر در-٥-١

از مراجع ذیصالح داخلی یا بین المللی ٢٠٠٥ویرایش ٤٠٦٤ISOارائھ مستندات مبنی بر اهنطباق کنتور با استاهندارد -٦-١

.و یا آخرین استاهندارد اعالم شده از طرف سازمان ملی استاهندارد ایران الزامی است 

و یا آخرین ٢٠٠٥ویرایش ISO ٤٠٦٤ارائھ مدار¾ و مستندات مربوط بھ ابعاد کنتور و اهنطباق آن با استاهندارد -٧-١

.الزامی استاز مراجع ذیصالحاستاهندارد اعالم شده از طرف سازمان ملی استاهندارد ایران

ومراجع ذیصالح داخلیاز٤Qتا ١Qاستاهنداردچھار دبیهنتایج تست کنتور درارائھ مدار¾ و مستندات مربوط بھ-٨-١

یا بزرگترQ٣Q/١هنسبت .استو یا آخرین استاهندارد اعالم شده از طرف سازمان ملی استاهندارد ایران الزامیبین المللی 


:باشد بشرح جدول زیر می باشد١٦٠دبی �ا در صورتیکھ این هنسبت مساو
 مقادیربوده و١٦٠مساو

٤٠٦٤ISOمطابق استاهنداردبقیھ دبی �اثابت بوده و٣Qباشد مقادیر١٦٠در صورتیکھ این هنسبت بزرگتر از 

.استاهندارد ایران محاسبھ خوا�د شد ملیاز طرف سازمانو یا آخرین استاهندارد اعالم شده ٢٠٠٥ویرایش 



٢صفحه

توضیحات٢٠DNاینچ ٤/٣کنتور ١٥DNاینچ٢/١کنتور آیتم

١٥.٦٢٥)لیتر بر ساعت(١Qمقدار 

٢٥٤٠)لیتر بر ساعت(٢Qمقدار 

٢٥٠٠٤٠٠٠)لیتر بر ساعت(٣Qمقدار 

٣١٢٥٥٠٠٠)لیتر بر ساعت(٤Qمقدار 

�مراه  ٣Qو مستندات مربوط بھ حداکثر افت فشار هناشی از قرار گرفتن کنتور در مسیر جریان در دبیارائھ مدار¾-٩-١
.اتمسفر١٦اتمسفر و تحمل فشار ) شصت وسھ صدم(٠.٦٣حداکثر) مھره و ماسوره ،واشر و صافی(با ملزومات آن 

عالوه بر هنتایج مربوط بھ آزمایشگاه . الزامی است ) تست خستگی(هنتایج آزمایشات مربوط بھ دوام کنتور ارائھ -١٠-١
معتبر دیگر �م کھ از تاریخ صدور ) با دستگاه هنظارت(کارخاهنھ سازهنده ، باید هنتایج مورد تایید حداقل یک آزمایشگاه 

.آن بیشتر از سھ ماه هنگذشتھ باشد ارائھ شود
.کنتور باید فاقد شیر یکطفھ باشد-١١-١
.تمیز ساز
 و قابل تعویض باشدکنتور باید دارا
 صافی داخلی مناسب ، قابل -١٢-١
.کلیھ ملزوات �مراه شامل مھره و ماسوره و واشر بایستی از لحاظ ابعاد ، وزن و کیفیت مورد تایید این شرکت باشند-١٣-١
.را داشتھ باشد) غیر هنور
(ساماهنھ پالسیبا) AMR(قرائت از راه دور سیستم باید قابلیت اتصال بھ ساماهنھ -١٤-١
.سب برا
 �ر دستگاه کنتور با حداکثر حفاظت از ضربھ خوردگی در حین حمل الزامی استدارا بودن بستھ بند
 منا-١٥-١
ارائھ مستندات در خصوص شرایط کنتور در برابر یخ زدگی �م از لحاظ ترکیدگی و �م از لحاظ حفظ دقت کنتورپس -١٦-١

.از ذوب یخ
.لیتر بر ساعت باشد٦دبی استارت کنتور بایستی کمتر از -١٧-١
.بر رو
 بدهنھ کنتور حک شود" شرکت آب و فاضالب استان ایالمسفارش "سریال ، عبارت عالوه بر شماره -١٨-١
. كد شش رقمي مسلسل تولید مي باشد وسریال بندي كنتور�ا باید شامل سال تولید-١٩-١
موکدا . بر رو
 پلمپ هنیز حک شود�ر کنتور بایستی دارا
 پلمپ مناسب بوده و شماره سریال کنتور عالوه بر بدهنھ-٢٠-١

.سیم و سرب مورد تایید هنمی باشدریح می گردد کھ پلمپتص
فروشنده موظف بھ ارائھ دستورالعملھا
 فارسی اجرا ، هنصب و هنگھدار
 کنتور در شرایط و اقلیمھا
 مختلف می -٢١-١

ارائھ هنقشھ و جزئیات مربوطھ �مراه دستورالعملھا ضرور
 است و اسناد عالوه بر هنسخھ کاغذ
 باید بصورت . باشد

تحویل ) Dwg(و ترسیمی ) gpg(و تصویر
 ) Doc & txt(قابل ویرایش در فرمتھا
 متنی فایلھا
 کامپیوتر

.خریدار گردد
بنا بھ تشخیص دستگاه هنظارت کارفرما �رکدام (کلیھ قطعات کنتور بھ مدت سھ سال یا سھ �زار متر مکعب کارکرد -٢٢-١

.شرط گرددمشمول گاراهنتی و تعویض بی قید و) کھ دیرتر محقق شود
. تا د�م لیتر را داشتھ باشدهنمایشگر کنتور باید حداقل پنج رقم صحیح داشتھ و قابلیت هنمایش حجم اهندازه گیر
 شده-٢٣-١

:درج موارد زیر بر رو
 صفحھ کنتور الزامی است 

Q٣Q/١و یا هنسبت Rمقدار -

و واحد آن٣Qمقدار -

دما
 کار
 کنتور-

و فشار کار
 کنتور٣Qمقدار افت فشار در دبی -

. �مچنین مشخصات مرکز اخذ گوا�ینامھ اهنطباق بر استاهندارد و سال اخذ



٣صفحه

مدت و محل تحویل کاال� موضوع مناقصھ-٢

اداره مرکز
 شرکت آب و -) ع(مخازن امام علی اهنبار-چالیمارخیابان-ایالمواقع درمحل تحویل کاال اهنبار خریدار-١-٢
بدیھی است از این بابت پرداخت . و در قیمت پیشنھاد
 بایستی اینگوهنھ �زینھ �ا پیش بینی گرددفاضالب استان ایالم می باشد 

.جداگاهنھ ا
 اهنجام هنخوا�د شد
خوا�د بود ، بدین ماه شمسی می باشد و شرایط تحویل بصورت درصد
 ، تابع پیشرفت زماهنی ٥تحویل کاال حداکثر مدت -٢-٢

) . از �ر قطر(درصد تعداد کنتور�ا
 موضوع قرارداد را تحویل هنماید ٢٠دل ادر �ر ماه حداقل معترتیب فروشنده موظف است 
.تاخیر در تحویل مشمول جریمھ مندرج در متن قرارداد خوا�د بود 

شرایط خصوصی شرکت در مناقصھ-٣
ور�ا
 در خواستی را حداکثر تا دو �فتھ پس از اهنعقاد قرارداد آغاز هنموده و در �ر ماه فروشنده متعھد خوا�د بود تحویل کنت-١-٣

.کل تعداد تعھد شده را تحویل خریدار هنمایددرصد٢٠معادلحداقل
.کاال�ا
 ارسالی بایستی از لحاظ مشخصات فنی مطابق استاهندارد�ا
 مربوطھ  باشد و بھ تائید دستگاه هنظارت خریدار برسد-٢-٣

مرجوع گردیده و فروشنده موظف است بدون  �یچگوهنھ ادعا و اعتراضی  آهنھا را تحویل ،در صورت عدم تائید دستگاه هنظارت
بدیھی است . گرفتھ و بھ �زینھ خود آهنھا را حمل هنموده و هنسبت بھ جایگزینی آهنھا با هنوع مرغوب و مورد تائید خریدار اقدام هنماید 

یک توسط سطحعالوه بر هنظارت و بازرسی.وص تحت �ر عنواهنی بھ فروشنده پرداخت هنخوا�د�یچگوهنھ وجھ اضافی در این خص
شرکت آب و فاضالب تست �ا
 راهندوم بر رو
 �ر سر
 از کنتور�ا
 تحویل شده بھ اهنبار خود را بازرس فنی منتخب خریدار،

داد کھ در صورت اعالم خرابی بیش از هنیز در صورت صالحدید در کارگاه تست خود یا توسط بازرس دیگر
 اهنجام خوا�د
درصد کنتور�ا در تست ثاهنویھ فروشنده متعھد خوا�د بود کل بار مربوط بھ آن سر
 تحویل شده را مرجوع و با هنموهنھ سالم ٢

ضمنا کلیھ �زینھ �ا
 مربوط بھ اهنجام بازرسی �ا
 فنی سطح یک توسط بازرس فنی منتخب خریدار در مدت . جایگزین هنماید 
.ا
 قرارداد  بعھده فروشنده می باشداجر

سھ (در مدت گاراهنتی )یکھ عیب مربوط بھ عملکرد کنتور باشدتدر صور(فروشنده متعھد می گردد در صورت وجود عیب -٣-٣
هنو با بنا بھ تشخیص دستگاه هنظارت کارفرما اقدام بھ جایگزینی کنتور با کنتور ) متر مکعب �ر کدام کھ بیشتر باشدسال یا سھ �زار 

یا و کلیھ �زینھ �ا
 مرتبط شامل دستمزد تعویض،ارسال بھ کارخاهنھ ،خسارت احتمالی وارده بھ مشتر¾مشخصات مشابھ هنماید
ضرر و را بھ عنوان ...) هنظیر �در رفت ظا�ر
 و(اشخاص ثالث و �زینھ �ا
 تحمیل شده بھ شرکت آب و فاضالب استان ایالم 

.رما پرداخت هنمایدزیان هناشی از عیب مذکور بھ کارف
قیمتھا
 پیشنھاد
 تا پایان قرارداد بصورت ثابت و مقطوع خوا�د بود و �یچگوهنھ وجھ اضافی تحت �ر عنوان پرداخت -٤-٣

.هنخوا�د شد
و مسئولیت �ر گوهنھ تاخیر بعھده و
 می �یچگوهنھ تاخیر
 از سو
 فروشنده پذیرفتھ هنیستدر اجرا
 تعھدات این مناقصھ-٥-٣

یکھ فروشنده در اهنجام تعھدات موضوع این مناقصھ بنا بھ تشخیص دستگاه هنظارت خریدار کال یا بعضا قصور در صورت.باشد 
درصد از بھا
 ١٠بھ خریدار تاخیر هنماید مکلف بھ پرداخت جریمھ برا
 �ر ماه معادل مناقصھ ورزیده یا در تحویل اقالم موضوع

احتساب  بدیھی است.فروشنده حق �یچگوهنھ  اعتراضی را هنخوا�د داشتخوا�د  بود و مقادیر
 کھ مشمول قصور یا تاخیر می شود 
. جریمھ تاخیر تا ایفا
 کامل تعھدات فروشنده ادامھ خوا�د داشت و مشمول �یچگوهنھ محدودیتی هنخوا�د بود 

م تجار
 و سایر حقوق مربوطھ کھ فروشنده برا
 کلیھ دعاو
 و اختالفات احتمالی مربوط بھ هنقص مقررات حقوقی و ثبت عالئ-٦-٣
مورد استفاده است از خریدار رفع مسئولیت هنموده و مسئولیت این موارد بعھده فروشنده خوا�د بود و �مچنین فروشنده هنسبت بھ کلیھ 

.می هنمایددعاو
 و مطالبات و اختالفات و خسارات و �زینھ �ا
 مربوط بھ این قبیل موارد جبران خسارتھا
 خریدار را تعھد وتقبل
.�یچگوهنھ تعدیل مالی شامل افزایش قیمت مواد اولیھ و سایر موارد �نگام اجرا
 قرارداد بھ این قرارداد تعلق هنخوا�د گرفت -٧-٣
حق تفکیک معاملھ برا
 خریدار محفوظ بوده و خریدار بستھ بھ هنتایج ارزیابی اهنجام شده می تواهند کاال�ا
 موضوع مناقصھ -٨-٣

.رکت کننده خریدار
 هنمایدرا از چند ش
شرایط عمومی شرکت در مناقصھ-٤
می شود و �مچنین  پرداخت بھ هنحو
 مشمول آناین مناقصھکھ سایر کسوراتیو کلیھ کسورات  قاهنوهنی هنظیر مالیات، بیمھ، -١-٤

.بودعھده فروشنده خوا�دسطح یک ب�زینھ چاپ آگھی مناقصھ در دو هنوبت و �زینھ اهنجام بازرسی �ا
 فنی
بھ پیشنھادات، مشروط، مبھم ، مخدوش و یا هناقص، مدت دار یا فاقد ضماهنت هنامھ یا کسر
 سپرده  و �مچنین قیمتھا
 خارج -٢-٤

.از عرف مطلقا ترتیب اثرداده هنخوا�د شد
تاریخ ابالغ بھ شرکت در صورت قبول پیشنھاد و ابالغ آن بھ پیشنھاد د�نده ، برهنده بایستی حداکثر ظرف مدت یکھفتھ از -٢-٤

ضبط و در و
 بھ هنفع شرکتمراجعھ و هنسبت بھ عقد قرارداد اقدام هنماید در غیر این صورت ضماهنت هنامھ شرکت در مناقصھ
صورت صالحدید با هنفر دوم  قرارداد منعقد خوا�د شد در صورت اهنصراف برهنده دوم ازعقد قرارداد ضماهنت هنامھ شرکت در 

.مناقصھ تجدید خوا�د شد مناقصھ و
 هنیز  ضبط و 
.تا زماهنیکھ با برهنده اول مناقصھ قرارداد منعقد هنشده است ضماهنت هنامھ  هنفر دوم در صورت احراز آزاد هنخوا�د شد -٤-٤
درصد کل قیمت قرارداد بابت تضمین ١٠برهنده مناقصھ موظف است �نگام عقد قرارداد یک فقره ضماهنت هنامھ باهنکی بھ مبلغ -٥-٤

.خوا�د شدم تعھدات تحویل خریدار هنماید ضماهنت هنامھ مذکور تا پایان اهنجام کلیھ تعھدات هنزد خریدار هنگھدار
حسن اهنجا



٤صفحه

.مدار¾ تحویل شده بھ جز ضماهنت هنامھ شرکت در مناقصھ قابل استرداد هنمی باشد -٦-٤
کتبی خریدار مبنی بر قبول آن کھ سھ ماه از امضا کننده پیشنھاد اطالع دارد کھ این پیشنھاد و تعھدات هناشی از آن با تایید-٧-٤

در حالت یک قرارداد فیمابین محسوب می گردد و پیشنھاد د�نده متعھد بھ عقد قرارداد و اهنجام تعھدات تاریخ تسلیم معتبر خوا�د بود 
.مربوطھ میباشد

وزراء ، هنمایندگان و کارکنان دولت در در این مناقصھ فروشنده بھ عدم شمول ممنوعیت موضوع قاهنون راجع بھ منع مداخلھ-٨-٤
.اقرار می هنماید١٣٣٧معامالت دولتی و کشور
 مصوب د
 ماه 

.بدون تغییر در قیمت واحد آهنھا افزایش یا کا�ش د�ددرصد کل مبلغ قرارداد٢٥خریدار مجاز است کاال�ا
 مورد معاملھ را تا میزان -٩-٤
.ت بعھده فروشنده می باشد�زینھ چاپ آگھی مناقصھ در دو هنوب-١٠-٤
.�یچگوهنھ پیش پرداختی از بابت قرارداد بھ هنفر برهنده پرداخت هنخوا�د شد-١١-٤
هنحوه دریافت و مھلت تحویل اسناد مناقصھ-٥
بھ سایت اینترهنتی شرکت آب و ٨/٢/٩٢مورخ یکشنبھکلیھ افراد حقیقی و حقوقی بھ منظور در یافت اسناد مناقصھ تا روز-١-٥

.مراجعھ هنمایندilam.ir-www.abfaفاضالب استان ایالم بھ هنشاهنی 
ده  بر با ذکر کامل هنام و شماره مناقصھ و شرکت پیشنھاد د�ن١٦/٢/٩٢مورخ شنبھدوپیشنھادات مربوطھ بایستی حداکثر تا پایان وقت ادار
 روز  -٢-٥

تحویل و رسید شرکت آب و فاضالب استان ایالم -میدان دفاع مقدس–بلوار داهنشجو-ایالم: رو
 پاکت پیشنھاد
  بھ دبیرخاهنھ اداره مرکز
 خریدار بھ هنشاهنی 
.بھ پیشنھاداتی کھ بعد از موعد مذکور تحویل گردهند مطلقا ترتیب اثر داده هنخوا�د شد.دریافت شود

جلسھ بازگشایی پاکتھا
 و١٧/٢/٩٢مورخ شنبھسھ صبح روز١٠مناقصھ راس ساعت " ب"و " الف"بازگشایی پاکتھا
جلسھ -٣-٥
.باشدحضور شرکت کنندگان در مناقصھ در جلسھ مذکور آزاد میمی باشد و٢١/٢/٩٢مورخ شنبھصبح روز١٠راس ساعت " ج"
وص موضوع مناقصھ می تواهنند با دفتر مدیریت مصرف شرکت کنندگان در مناقصھ جھت کسب اطالعات بیشردر خص-٤-٥

.شرکت تماس حاصل هنمایند
هنحوه ارائھ پیشنھاد قیمت-٦
:کلیھ اوراق ،اسناد و مدار¾ مناقصھ بایستی بھ امضا و مھر پیشنھاد د�نده رسیده و در سھ پاکت جداگاهنھ گذاشتھ و تحویل شود-١-٦

شرکت آب و فاضالب استان لایر در وجھ ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠شرکت در مناقصھ بھ مبلغ باهنکیمحتو
 ضماهنت هنامھ معتبر:پاکت الف 
٠٢٠٠٨٦٦٨٢٩٠٠٨یا فیش واریز
 معادل مبلغ فوق بحساب سیبا خ افتتاح پاکتھا
 پیشنھاد قیمت وتاریازمدت اعتبار سھ ماه ایالم با

کلیھ مستندات ) �رقطرسھ هنموهنھدراز �رمکاهنیسم و (مناقصھ گران عالوه بر ارسال حداقل سھ هنموهنھ از کنتور�ا در �رقطر:پاکت ب
�مراه ) بند بھ بند(بھ ترتیب ، با دقت و بصورت کامل ١خواستھ شده درخصوص محصول خود را مطابق مشخصات مذکور در بند

جھت فروشنده باید توضیحات الزم در خصوص �ر بند را در ستون مربوطھ وارد هنموده و بھ. ارائھ هنمایند توضیحات مستدل
توضیحات تکمیلی پس از صفحھ بند
 کلیھ مدار¾ و مستندات خواستھ شده و درج شماره صفحھ بر رو
 آن ، برا
 �ر بند شماره 

در صورت کم بودن جا در جدول ، «وارد هنماید »صفحھ سند«می گیرد در ستون توضیحات تکمیلی فروشنده را در برصفحھ ا
 کھ 
ی بازرگاهنی کھ در �مچنین جھت اخذ امتیازات آیتمھا
 مندرج در سند ارزیابی فن) . شودتوضیحات در صفحھ سند مربوطھ داده

.ارائھ گردد، الزم است مستندات �ر آیتم بھ صورت کامل ادامھ سند آمده

شرح مختصر مشخصات فنی مورد اهنتظار خریداربند
صفحھدر خصوص کاال� قابل ارائھ) فروشنده(توضیحات مناقصھ گر

سند ٢٠DNاینچ ٤/٣قطر ١٥DNاینچ ٢/١قطر 
هنیمھ خشکخشکهنیمھ خشکخشک

١-١
مدار¾ و مستندات از مراجع ذیصالح برا
 بھداشتی 

هنی در دکلیھ قطعات کنتور کھ مستقیما با آب آشامینبود
تماس �ستند

ارائھ گزارش هنتایج آزمون تعیین ترکیب شیمیایی بدهنھ ٢-١
ذیصالح داخلیبرهنجی از مراجع 

قطعات ارائھ گزارش هنتایج آزمون تعیین ترکیب شیمیایی٣-١
پلیمر
 از مراجع ذیصالح داخلی و یا خارجی

ارائھ گوا�ی معتبر در عدم آزاد ساز
 سرب از �یچیک ٤-١
از قطعات در تماس با آب الزامی است

٥-١
ویرایش سوم ٤٠٦٤ISOاستاهندارداهنطباق با 

از مراجع داخلی و یا خارجی و یا آخرین )٢٠٠٥سال(
ملی استاهندارد ایراناستاهندارداعالم شده ازطرف سازمان 

٦-١

آن اهنطباقوکنتورومستندات مربوط بھ ابعادارائھ مدار¾
از ) ٢٠٠٥سال (ویرایش سوم٤٠٦٤ISOبا استاهندارد 

آخرین استاهندارد راجع ذیصالح داخلی وبین المللی ویا م
ایرانطرف سازمان ملی استاهندارد اعالم شده از



٥صفحه

٧-١

ارائھ مدار¾ و مستندات مربوط بھ هنتایج تست کنتوردر 
از مراجع ذیصالح داخلی و بین المللیQ١دبی 

مدار¾ و مستندات مربوط بھ هنتایج تست کنتوردر دبی 
Qاز مراجع ذیصالح داخلی و بین المللی٢

مدار¾ و مستندات مربوط بھ هنتایج تست کنتوردر دبی 
Qاز مراجع ذیصالح داخلی و بین المللی٣

مدار¾ و مستندات مربوط بھ هنتایج تست کنتوردر دبی 
Q۴از مراجع ذیصالح داخلی و بین المللی

٨-١
افت فشار هناشی از بھ حداکثرمدار¾ و مستندات مربوط

آنجریان �مراه با ملزوماتمسیردرقرار گرفتن کنتور
شصت (٠.٦٣حداکثر) مھره، ماسوره، واشر و صافی(

اتمسفر)  وسھ صدم

٩-١

تست (یج آزمایشات مربوط بھ دوام کنتورارائھ هنتا
عالوه بر هنتایج مربوط بھ آزمایشگاه کارخاهنھ ،)خستگی

یا (هنتایج مورد تایید حداقل یک آزمایشگاه سازهنده ، باید
ور آن دمعتبر دیگر �م کھ از تاریخ ص) دستگاه هنظارت

بیشتر از سھ ماه هنگذشتھ باشد ارائھ شود
ارائھ مشخصات کامل ملزومات شامل جنس،ابعاد،وزن١٠-١
دارا بودن قابلیت اتصال بھ ساماهنھ قرائت از راه دور ١١-١

)AMR (ساماهنھ پالسی با)
)غیر هنور

١٢-١
کنتور�ا
 درزقفل شدگی دارا بودن مکاهنیزم جلوگیر
 ا

ارائھ مشخصات فنی مکاهنیزم اهنتقال مبنی بر وهنیزخشک
چھار قطبی بودن مغناطیس کوپلینگ

وزن،مشخصات کامل بستھ بند
 شامل جنس،ضخامت١٣-١
کنتور در برابر یخ ارائھ مستندات در خصوص شرایط ١٤-١

زدگی از لحاظ دقت کنتور پس از آب شدن یخ
در خصوص دبی راه اهنداز
 کنتور ارائھ مستندات مبنی ١٥-١

لیتر بر ساعت باشد٦کھ بایستی کمتر از 
کارکرد،الزم خصات کامل پلپ �ا شامل جنس،هنحوه مش١٦-١

بھ ذکر است پلمپ سیم و سرب مورد تایید هنمی باشد
ارائھ کاتالوگ مشخصات فنی ، هنحوه هنصب و شرایط ١٧-١

هنگھدار
 در اقلیمھا
 مختلف
ارائھ هنموهنھ گاراهنتی تعویض بی قید و شرط برا
 کلیھ ١٨-١

کارکردمکعب�زارمتر٣سال یا ٣مدت قطعات کنتور ب

١٩-١

هنمایشگر کنتوربایدحداقل پنج رقم صحیح داشتھ باشد
 
هنمایشگر کنتور باید قابلیت هنمایش حجم اهندازه گیر

شده تا د�م لیتر را داشتھ باشد
:درج موارد زیر الزامی است

٣Q/١Qویا هنسبت Rمقدار -
و واحد آن٣Qمقدار 

دما
 کار
 کنتور
و فشار کار
 کنتور٣Qمقدار افت فشار در دبی 

اهنطباق بر �مچنین مشخصات مرکز اخذ گوا�ی هنامھ 
استاهندارد و سال اخذ آن
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�مچنین بھ جھت شفاف ساز
 بیشتر موضوع و ایجاد امکان ارزیابی کیفی تامین کنندگان ، الزم است کلیھ مناقصھ گران بھ سواالت 
پاسخ داده و پرسشنامھ تکمیل شده را �مراه سایر مستندات ) برا
 �ر قطر بھ صورت مجزا(طرح شده زیر بھ صورت تفکیکی 

.تحویل مناقصھ گزار هنماینددر پاکت ب مربوطھ و جدول فوق الذکر 
:معیار�ا� ارزیابی فنی بازرگاهنی تولید کنندگان کنتور�ا� آب 

:اصطالحات و تعاریف
کنتور مکاهنیکی دستگا�ی است کھ برا
 اهندازه گیر
 مداوم ،هنگھدار
 و هنمایش حجم آب عبور
 از یک : کنتور مکاهنیکی -١

کنتور هنامیده می شود و شامل سھ قسمت اصلی است کھ عبارتند از اجزا
 داخلی کنتور، مکاهنیزم . مسیر بھ کار می رود

و قسمت شمارهنده ) گیربکس(واحد اهنتقال د�نده . کھ �مواره با آب در تماس است) توربین یا پیستون(واحد اهندازه گیر

.حجم آب عبور
 می باشد) ساعت(
ه و شامل محفظھ �ایی با حجم دقیق و کھ بر رو
 مجرا
 بستھ آب هنصب شدوسیلھ ا
 است: کنتور مکاهنیکی حجمی-٢

معین دارا
 یک مکاهنیسم است کھ حرکت این مکاهنیسم باعث می شود تا این محفظھ �ا بھ طور متوالی با آب پر و سپس 
حجم کل آب با شمارش تعداد حجم �ا
 آب عبور
 از داخل وسیلھ توسط وسیلھ هنشان د�نده ، هنمایش داده. خالی گردد

.پیستوهنی شناختھ می شودراین کنتور�ا اغلب در کشور بھ هنام کنتو. می شود 
وسیلھ ا
 است کھ بر رو
 مجرا
 بستھ آب هنصب شده و شامل یک قطعھ متحر¾ بوده کھ :کنتور مکاهنیکی سرعتی -٣

ن متحر¾ کھ بھ عبارت دیگر دستگا�ی شامل یک توربی. بھ طور مستقیم بوسیلھ شتاب جریان آب بھ حرکت در می آید
حرکت این قطعھ متحر¾ بوسیلھ روش �ا
 مکاهنیکی و یا سایر روشھا . حول محور
 عمود بر جھت جریان آب می چرخد

 
این کنتور�ا اغلب در کشور بھ هنام سینگل جت و . را هنشان می د�د منتقل می شودبھ هنشان د�نده ا
 کھ حجم آب عبور
: ف می گردهندمولتی جت شناختھ می شوهند کھ بصورت زیر تعری

عبور
 از کنتور از یک مجرا بھ سطوح توربین برخورد هنماید کنتور تک اگر آب) :سینگل جت(تک افشاهنھ-١-٣
.افشاهنھ ا
 هنامیده می شود

اگر آب از چند مجرا بطور �مزمان بھ سطوح توربین برخورد هنماید چند افشاهنھ ا
 :) مولتی جت(چند افشاهنھ ا� -٢-٣
.هنامیده می شود

با آب در تماس باشد آهنرا کنتور اگر تمام سھ بخش مکاهنیکی کنتور : کنتور�ا� مکاهنیکی تر، هنیمھ خشک و خشک -٤
با آب در تماس هنباشد آهنرا هنیمھ خشک و اگر شمارهنده ) ساعت(چناهنچھ فقط تمام سطح صفحھ هنمایش و شمارهنده . تر می هنامند

.د آهنرا خشک می هنامندبا آب در تماس هنباش) گیربکس(و اهنتقال د�نده ) ساعت(
حاصل تقسیم حجم آب عبور
 از داخل عبارت است از مقدار حجم آب عبور
 در واحد زمان و یا مقدار جریان:دبی -٥

.کنتور بھ مدت زماهنی کھ طول می کشد تا این حجم آب از کنتور عبور کند
این دبی . شروع بھ حرکت مداوم می هنمایدکنتور ) ساعت(کھ از آن بھ بعد شمارهندهمقدار دبی است ) :Qs(دبی استارت-٦

.اتمسفر باشد) سھ د�م (٠.٣بایستی از یک مخزن با �د ثابت تامین گردد و فشار قبل از کنتور
مثبت و (کمترین دبی است کھ در آن کنتور باید حجم آب عبور
 را در محدوده حداکثر خطا
 مجاز) : ١Q(دبی حداقل-٧

.هنشان د�د) درصد٥منفی 
درصد بھ محدوده ٥مقدار دبی است کھ در آن خطا
 عملکرد کنتور از محدوده مجاز مثبت و منفی ) : ٢Q(دبی اهنتقال-٨

.درصد وارد شود٢مجاز مثبت و منفی 
مقدار حداکثر دبی است کھ کنتور در شرایط عمومی یا بھ عبارت دیگر در شرایط کار
 ) : ٣Q) (اسمی(دبی دائمی-٩

.درصد کار کند٢خطا
 مثبت و منفی پیوستھ و متناوب بدون تجاوز از 
بیشترین دبی است کھ کنتور می تواهند در یک فاصلھ زماهنی کوتاه بدون خرابی و بدون افزایش در ) : ٤Q(دبی حداکثر-١٠

.درصد کار کند٢خطا
 مجاز مثبت و منفی 
صافی و شیر ،ماسوره ، واشرشامل مھره و(افت فشار هناشی از قرار گرفتن کنتور و ملزومات آن:حداکثر افت فشار -١١

.١Qدر شبکھ در دبی )در صورت وجودیکطرفھ داخل کنتور
در آزمایش تحمل فشار �ر کنتور می بایست بدون هنشتی و یا خراب شدن در فشار�ا
 :آزمایش تحمل فشار -١٢

کنتور بمدت یک دقیقھ بدون دقیقھ یا دو برابر فشار اسمی١٥برا
 فشار اسمی کنتور بھ مدت ٦/١�یدرولیکی معین معموال 
.بروز �ر گوهنھ هنشتی یا ترکیدگی ایستادگی هنماید

٧برا
 رسم منحنی کنتور اهنجام حداقل دو بار آزمایش دقت در تمامی : تعیین منحنی خطا� کنتور بر حسب دبی -١٣
.دبی �ا
 زیر الزامی است

١Q١/١و ١Qمابین -١
/.٥٥(Q٢+Q١)و /. ٥(Q٢+Q١)مابین                 -٢
Q٢١/١و  Q٢مابین                 -٣



٧صفحه

/.٣٧(Q٣+Q٢)و /. ٣٣(Q٣+Q٢)مابین      -٤
/.٧٤(Q٣+Q٢)و /. ٦٧(Q٣+Q٢)مابین      -٥
Q٣و /. Q٣٩مابین      -٦
Q٢و /. Q۴٩٥مابین      -٧

اهنجام و در �ر دبی میزان افت هناشی از کنتور ، اهندازه گیر
  ٣Qو١Qاین آزمایش در دبی �ا
 بین: آزمایش افت فشار-١٤
.اتمسفر بیشتر باشد٠.٦٣افت فشار در این محدوده هنباید از. و منحنی ترسیم می گردد

)ساعت کنتور(کوچکترین جزء قابل قرائت در شمارهنده :زینھ قرائت -١٥
از کنتور عبور داده شده و بصورت پیوستھ ٤Qت دبی ساع١٠٠در این تست ابتدا بھ مدت ) : دوام(آزمایش خستگی-١٦

. می باشد±١٠منحنی خطا
 کنتور ترسیم می گردد حداکثر اختالف در مقدار درصد خطا در دبی �ا
 مشابھ ١٣سپس مشابھ بند 
.اهنجام یابد٢٠٠٥ویرایش ٤٠٦٤ISOاین تست می تواهند بصورت غیر پیوستھ هنیز طبق جلد سوم استاهندارد 

ارزیابیمحور�ا�
:بخش اصلی ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرهند٥شرکتھا
 تولید کننده و محصوالت آهنھا در 

.مشخصات و کیفیت کنتور-٥توان تولید شرکت-٤.توان مالی شرکت-٣. ارزیابی رضایتمند
 مشتریان-٢. هنظام کیفیت شرکت-١
:جدول زیر بھ �ر بخش تعلق می گیردامتیاز می باشد کھ مطابق ١٠٠حداکثر امتیاز ارزیابی در کل 

حداکثر امتیازعنوانردیف

٢٠هنظام کیفیت شرکت١

١٠ارزیابی رضایتمند� مشتریان٢

٥توان مالی شرکت٣

٥توان تولید شرکت٤

٦٠مشخصات و کیفیت کنتور٥

١٠٠جمع

:هنظام کیفیت شرکت-١بخش 
مورد بررسی قرار می گیرد حداکثر امتیاز این بخش در ) ١(�ا
 مندرج در جدول شماره هنظام کیفیت تولید کنندگان کنتور با آیتم

.امتیاز کل می باشد٢٠مجموع شامل 



٨صفحه

امتیاز د�ی هنظام کیفیت) : ١(جدول شماره 

:رضایتمند� مشتریانارزیابی -٢بخش 
این بخش بھ بررسی و ارزیابی میزان رضایتمند
 مشتریان از تولید کننده کنتور و محصول آن می پردازد و در مجموع حداکثر 

متذگر می گردد چناهنچھ هنتایج رضایتمند
 برا
 تمام . می باشد) ٢(امتیاز کل مطابق جدول شماره ١٠٠امتیازاز ١٠شامل 
 
ذشتھ مطابق فرم زیر ارائھ هنگردد این بند مشمول عدم ارائھ هنتایج هنظرسنجی شده و برا
 شرکت کننده بدون سال گ٥قرارداد�ا

.امتیاز منظور خوا�د گردید
)توسط مناقصھ گر تکمیل گردد(فرم یک 

)خیربلی (رضایتنامھ ارائھ شدههنام کارفرماتاریخ قراردادشماره قراردادمبلغ قراردادموضوع قراردادردیف

عنوان آیتمردیف
حداکثر
امتیاز

توضیحات

2تحقیق و توسعه1
امتیاز1اهنجام پروژه تحقیقاتی در شرکت           وجود واحد تحقیق و توسعه و 

امتیاز2وجود واحد تحقیق و توسعه و اهنجام پروژه تحقیقاتی موفق در شرکت          

2
هنو آوري و دستاوردهاي هنوین

2
امتیاز1ارائه هنوآوري در فرایند تولید      
امتیاز1ارائه هنوآوري در محصول            

2کیفیتکنترل 3
امتیاز1داشتن واحد کنترل کیفیت  مواد اولیه و اهنجام آزمایشات با ارائه مستندات       

امتیاز1داشتن واحد کنترل کیفیت  محصوالت هنهایی با ارائه مستندات            

امتیاز2وجود هنظام کالیبراسیون کار آمد و مسند براي دستگاههاي تست و اهندازه گیري       2هنظام کالیبراسیون4

2گاراهنتی محصول5
امتیاز1گاراهنتی تعویض کنتور براي حداقل دو سال     
امتیاز2گاراهنتی تعویض کنتور براي بیش از دو سال     

امتیاز      1دارا بودن بیمه تفکیکی محصوالت براي هر کنتور          1بیمه تفکیکی محصوالت6

7
هنظارت بر اهنبارش ، بارگیري ، حمل و 

هنقل و تخلیه محصوالت
1

مناسب بودن هنحوه هنطارت بر اهنبارش ، بارگیري ، حمل و هنقل و تخلیه در محل مورد هنظر مشتري با ارائه 
امتیاز 1مستندات          

امتیاز1دارا بودن سیستم هنظام پیشنهادات و بررسی آهنها با ارائه مستندات         1هنظام پیشنهادات8

4خدمات فروش و پس از فروش9

امتیاز1ارائه کاتالوگ با مشخصات فنی کامل هنگام فروش       
امتیاز1ارائه دستورالعمل هنصب و بهره برداري هنگام فروش     

امتیاز1و ارائه هنتایج تست کنتورها به تفکیک سریالفاکتور فروشال بدهنه کنتورها دردرج شماره سری
امتیاز1آموزش و ارائه خدمات فنی پس از فروش                    

1گواهینامه ها10
و یا آخرین استاهندارد اعالم شده از طرف سازمان ملی استاهندارد ایران     ISO٩٠٠١داشتن گواهینامه 

امتیاز1

امتیازاتعمیرات و هنگهداريوجود سیستم کار آمد1سیستم هنگهداري و تعمیرات11

امتیاز1دارا بودن وب سایت فعال             1وب سایت12



٩صفحه

)توسط مشتریان مناقصھ گر تکمیل گردد(فرم دو 

دستگاه محترم هنظارت/ دستگاه محترم اجرایی
پرسشنامھ ارزیابی تامین کنندگان کاال: موضوع 
با سالم 

مجدد تامین کنندگان ضعیف ، حتراما ، با عنایت بھ لزوم استفاده از تامین کنندگان تواهنمند و با تجربھ و هنیز خوددار
 از بکارگیر
 ا
ضمن تکمیل این فرم �ر گوهنھ توضیحاتی را کھ الزم می داهنید ما را در این زمینھ یار
 داده وخوا�شمند است با دقت هنظرخاص خود

.ماییداین شرکت را مطلع فر
امور بازرگاهنی-با تشکر

شرکت آب و فاضالب استان ایالم

سشنامھ ارزیابی خدمات تامین کنندگان کاالپر
:عنوان دستگاه اجرایی 

:هنشاهنی ، شماره تلفن و فاکس 
:کاال کنندههنام تامین

:مبلغ قرارداد-٢:موضوع قرارداد-١

:مدت قرارداد-٤:شماره و تاریخ قرارداد-٣

:هنظریھ هنھایی دستگاه اجرایی 

توضیحاتعالیخیلی خوبخوبمتوسطکمموارد

کیفیت کنتور�ا
 خریدار
 شده


عملکرد کنتور�ا در دوره بھره بردار

کیفیت خدمات پشتیباهنی

اهنجام بھ موقع تعھدات

:خاهنوادگی هنام و هنام

:سمت تایید کننده هنھایی 

مھر و امضاء



١٠صفحه

:  امتیازدهی رضایتمندي مشتریان) : 2(جدول شماره 

:براي شرکت هایی که تازه تاسیس هستند امتیاز رضایتمندي مشتریان براي ارزیابی در اولین دفعه از رابطه زیر محاسبه خواهد شد : تذکر

)5در بخش متوسط امتیاز اهنواع مدلهاي کنتور*(01
60

توان مالی شرکت–3بخش 
.باشدمی) 3(امتیاز کل مطابق جدول شماره100امتیاز از5امتیاز این بخش در مجموع شامل حداکثر.هاي زیر مورد بررسی قرار می گیردتوان مالی با آیتم 

امتیاز دهی توان مالی: )3(جدول شماره 

عنوان آیتمردیف
حداکثر
امتیاز

توضیحات

عدم ارائه هنتایج هنظرسنجی      بدون امتیاز2.5کیفیت  کنتورهاي خریداري شده 1
امتیاز05رضایتمندي کم                       

امتیاز1رضایتمندي متوسط                

امتیاز1.5خوب                  رضایتمندي

امتیاز2خیلی خوب           رضایتمندي

امتیاز2.5عالیرضایتمندي

2.5عملکرد کنتورها در دوره بهره برداري2

2.5کیفیت خدمات پشتیباهنی3

2.5اهنجام به موقع تعهدات4

10جمع کل

عنوان آیتمردیف
حداکثر

امتیاز
توضیحات

1ارائه سوابق مالیاتی1
اسناد مالیاتهاي قطعی و علی الحساببا ارائه 

2
ارائه مستندات گردش مالی یک سال 

گذشته 
1

پرینت تصدیق شده کارکرد حساب شرکت از (با ارائه مستندات مربوط به گردش مالی یکسال گذشته 

)باهنک مربوطه

1هنوع شرکت3
سهامی خاص      

......از مالکیت اعم از زمین ، ماشین آالت و)برابر اصل شده(مثبته ارائه مستنداتبا 1ارائه مستندات دارایی هاي سرمایه اي4

1سال گذشته5ارائه مستندات فروش 5
شامل قراردادهاي منعقده خاتمه یافتهبا ارائه مستندات

5جمع کل



١١صفحه

توان تولید شرکت -٤بخش 
ز کل مطابق امتیا١٠٠امتیاز از ٥حداکثر امتیاز این بخش در مجموع شامل . ن تولید کنندگان با آیتم �ا
 ذیل بررسی می شوداتو

می باشد) ٤(جدول شماره 
:توان تولید امتیاز د�ی ) : ٤(جدول شماره 

در آهنھا بزرگترQ ١بھ دبی٣Qامتیاز د�ی بھ تولید کننده در این بخش بر اساس میزان تولید کنتور�ایی است کھ هنسبت دبی : تذکر
 
.باشد١٠٠یا مساو

مشخصات و کیفیت کنتور-٥بخش 
٦٠حداکثر امتیاز این بخش در مجموع شامل ،�نده کنتور در کیفیت هنھایی کنتوربا توجھ بھ ا�میت کیفیت قطعات و اجزا
 تشکیل د

.می باشد) ٥(امتیاز کل مطابق جدول شماره ١٠٠امتیاز از 

عنوان آیتمردیف
حداکثر
امتیاز

توضیحات

1
مندرج در پرواهنه بهره (ظرفیت تولید 

)برداري
1

مورد ارزیابی ، هنسبت میزان ظرفیت تولید هر کدام به پس از دریافت کامل اطالعات از شرکت هاي 
، معیار محاسبه امتیاز هر شرکت در این بخش قرار ) بصورت درصد(باالترین ظرفیت تولید در بین آهنها 

.خواهد گرفت
امتیاز05درصد           75تا 50بین 

امتیاز1درصد و باالتر          75از 

1تنوع تولیدات عرضه شده به بازار 2
امتیاز05در هر سایز          دو مدل کنتور 

امتیاز1بیش از دو مدل کنتور در هر سایز         

3
استفاده از قطعات استاهندارد تولید 

داخل کشور در کشور
1.5

امتیاز05تولید داخل            ) پوسته(استفاده از بدهنه 
امتیاز05مکاهنیزم تولید داخل                   استفاده از 

امتیاز05استفاده از شماره اهنداز تولید داخل              

1.5مقدار تولید در سال مالی گذشته 4

امتیاز05درصد ظرفیت تولید قید شده در پرواهنه بهره برداري         80تا 50بین 
امتیاز1شده در پرواهنه بهره برداري        درصد ظرفیت تولید قید100تا 80بین 

امتیاز1.5درصد بیشتر از ظرفیت تولید قید شده در پرواهنه بهره برداري         20حداقل 

5جمع کل



١٢صفحه

امتیاز دهی مشخصات و کیفیت کنتور:)5(جدول شماره 

:جدول امتیازات و هنحوه تراز قیمت
بدیھی است جھت بازگشایی پاکت ج �ر قطر، مناقصھ گر باید . می باشد٦٥فنی برا
 �ر قطر کنتورحداقل امتیاز قبولی پیشنھادات

.امتیازحداقل مربوط بھ آن قطر و هنوع مکاهنیسم را کسب کرده باشد

امتیاز بھ تفکیک قطر و 
هنوع مکاهنیسم

مجموع امتیازات کسب شده توسط مناقصھ گر در �ر بخش
٥بخش ٤بخش ٣بخش ٢بخش ١بخش 

امتیاز

١٥ND
خشک

١٥ND
هنیمھ خشک

٢٠ND
خشک

هنتیجھ ارزیابی

٢٠ND
مردودقابل قبولهنیمھ خشک

جمع کل 

١٥ND
خشک

١٥ND
هنیمھ خشک

٢٠ND
خشک

٢٠ND
هنیمھ خشک

عنوان آیتمردیف
حداکثر
امتیاز

توضیحات

3Q5حداکثر افت فشار در دبی 1
امتیاز3بار      0.63تا 0.4افت فشار برابر 

امتیاز5بار             0.4افت فشار کمتر از 

10)دوام(هنتایج تست خستگی 2

حداکثر 4Qتا 2Qو دبی هاي بین % 4حداکثر Q٢تا 1Qچناهنچه حداکثر خطا بعد از تست در دبی هاي بین 
امتیاز7هنموهنه اولیه اختالف داشته باشد                  با % 1.5

حداکثر 4Qتا 2Qو دبی هاي بین % 2حداکثر 2Qتا 1Qچناهنچه حداکثر خطا بعد از تست در دبی هاي بین 
امتیاز                  10با هنموهنه اولیه اختالف داشته باشد                  % 01

1Q25به Q 3هنسبت دبی 3
امتیاز15باشد         160این هنسبت مساوي اگر

امتیاز25باشد      160اگر این هنسبت بیشتر از 

5وضعیت پلمپ و بسته بندي4
امتیاز3را داراستو جنس کارتن هر کنتور ضربه گیر است 22-1و 17-1پلمپ شرایط بندهاي 

امتیاز5محافظت شده    عالوه بر شرایط فوق داخل هر کارتن کنتور با پوشش مناسب و یا ضربه گیر 

5مقاومت در برابر شرایط خاص جوي5
امتیاز5مقاوم بودن کنتور در برابر ترکیدگی هناشی از یخ زدگی و یا خارج شدن از دقت      

10(QS)دبی استارت 6
امتیاز7لیتر بر ساعت است     6استارت در آهنها مساوي براي کنتورهایی که دبی 

امتیاز10لیتر بر ساعت است     6براي کنتورهایی که دبی استارت در آهنها کمتر از 

60جمع کل



١٣صفحه

:اهنجام خوا�د پذیرفتذیلقیمت تراز شده بر اساس فرمول 

)]١٠٠]*)١٠٠
١٠٠*

TI
C


L=

L =قیمت تراز شده
C =ج "قیمت پیشنهادي درج شده در پاکت"

20 =%Iضریب امتیاز فنی
T = تا صد بر اساس جدول باال65بین ( امتیاز فنی کسب شده(

جداول خود اظھار� فوق الذکر ، برگ پیشنھاد قیمت و اوراق مربوط بھ اسناد مناقصھ کھ تحویل شرکت کننده در :ج پاکت 
) . ازجدا هنمودن اوراق اسناد مناقصھ خوددار� هنمایید( بایستی کلیھ صفحات آن بھ مھروامضا� پیشنھاد د�نده برسدمناقصھ شده است 

بھ این صورت کھ بھا� .ارائھ هنماید) ج(خود را برا� �ر قطر بھ صورت جداگاهنھ در پاکت فروشنده بایستی پیشنھاد قیمت:تذکر 
ال§ و مھر شده و ،پیشنھاد� �ر قطر و �ر هنوع مکاهنیسم در پاکت جداگاهنھ ا� کھ قطر و هنوع مکاهنیسم کنتور رو� آن مشخص شده

پاکت ج بر رو� آن منقوش است ، مجددا ال§ و مھر در داخل پاکت دیگر� کھ بر چسپ کل پاکتھا� پیشنھاد قیمت بصورت یکجا
بدیھی است مناقصھ گران بھ فرا خور تواهنایی خود می تواهنند در یک یا چند مورد از اقطار فوق الذکر و یا �مھ اقطار، پیشنھاد . گردد

شرکت کننده در مناقصھ قیمت خود را ارائھ هنمایند و مناقصھ گزار می تواهند �ریک از اقالم مورد مناقصھ را از یک یا چند
.باشند مردود خوا�ند بود) بھ شرح جدول(پیشنھاداتی کھ فاقد ریز قیمت و تعداد پیشنھاد� اقالم درخواستی . خریدار� هنماید

.بازهنخوا�د شد) ج(و ) ب(پس از بازگشایی محتو� ضماهنت هنامھ معتبر شرکت در مناقصھ هنباشد ،پاکت ) الف(چناهنچھ پاکت -٢-٦
) ج(و ) ب(پاکت ،بدیھی است در صورت ارسال. رسال پول هنقد ، چک حساب جار� ،سفتھ یا چک پول خوددار� شوداز ا-٣-٦

.و در صورت مفقود شدن ، مناقصھ گزار �یچگوهنھ تعھد و مسئولیتی هنخوا�د داشت باز هنخوا�د شد
:جدول ارائھ پیشنھاد قیمت -٧

هنجام عملیات موضوع مناقصھ با شرایط و مشخصات مندرج در فوق و بر مبنا� امضا کننده اسناد مناقصھ آمادگی خود را جھت ا
:قیمت زیر اعالم می دارد 

)لایر(بھا� واحد)دستگاه(تعدادشرح کاالردیف

بھا� کل

)لایر(بر اساس تعداد پیشنھاد�

١
Cمعادل کالس خشککنتور آب مولتی جت 

١٠٠٠٠اینچ با واشر و اتصاالت کامل٢/١قطر 

٢
معادل کالس خشکهنیمھ کنتور آب مولتی جت 

C اینچ با واشر و اتصاالت کامل٢/١قطر

٣
Cمعادل کالس خشککنتور آب مولتی جت 

٥٠٠اینچ با واشر و اتصاالت کامل٤/٣قطر 

٤
معادل کالس خشکهنیمھ کنتور آب مولتی جت 

C اینچ با واشر و اتصاالت کامل٤/٣قطر

)لایر(مبلغ کل پیشنھاد� فروشنده
:بھ عدد

:بھ حروف 

.پیشنھاد د�نده موظف است قیمت اجناس مرغوب کاال� ذکر شده در جدول پیشنھاد قیمت را ارائھ د�د-١-٧
.پیشنھاد� درج هنمایدپیشنھاد د�نده بایستی بھا� پیشنھاد� �رکاال رادر ستون تعداد مورد هنیازضرب هنموده ودرستون قیمت کل -٢-٧
.جمع کل مبلغ پیشنھاد� بایستی بھ عدد و حروف در ردیف مربوطھ درج گردد-٣-٧
.پیشنھاد مردود خوا�د بودمسئولیت �ر گوهنھ اشتباه محاسباتی بھ عھده پیشنھاد د�نده می باشد و در صورت بروز اشتباه -٤-٧



١٤صفحه

.ل مردود شناختن قیمت پیشنھاد� خوا�د بودعدم درج هنام و امضائ و آدرس پیشنھاد د�نده مشمو-٥-٧
.ارزش افزوده محاسبھ هنماید% ٦پیشنھاد د�نده موظف است قیمتھا� پیشنھاد� خودرا بدون در هنظر گرفتن -٦-٧

حق تفکیک معاملھ برا� خریدار محفوظ بوده و خریدار بستھ بھ هنتایج ارزیابی اهنجام شده می تواهند : تاکید می هنمایدامجد-٧-٧
.�ا� موضوع مناقصھ را از مکاهنیسمھا� مختلف و از چند شرکت کننده مختلف خرید هنمایدکاال

پیشنھاد د�نده برا� �ر قطر صرفا با یکی از مکاهنیسمھا� خشک یا هنیمھ خشک مجاز بھ شرکت در مناقصھ می باشد مشروط -٨-٧
پیشنھاد شده در �ر قطر کرده باشد اما مکاهنیسمھا� بر آهنکھ مستندات مربوط بھ �ر مکاهنیسم را بھ صورت کامل و جداگاهنھ ارائھ

بدیھی است با توجھ بھ اینکھ خرید بھ روش تراز و بر اساس امتیازات حاصل از ارزیابی اهنجام . الزاما هنباید از یک هنوع باشند 
.خوا�د شد ، تصمیم هنھایی در اهنتخاب برهنده مناقصھ بستگی مستقیم بھ کیفیت کنتور پیشنھاد شده دارد

ماه از زمان اهنعقاد ٥فروشنده باید توان تحویل کل خرید اهنجام شده را در مدت . در ارائھ پیشنھاد، بھ مدت قرارداد دقت شود -٩-٧
.قرارداد داشتھ باشد

امضا کننده اسناد مناقصھ آمادگی خود را جھت فروش کاال�ا� موضوع این مناقصھ بر اساس مشخصات مندرج در جدول و -١٠-٧
:�ا� سند مناقصھ اعالم می داردپیوست 

:هنام شرکت کننده در مناقصھ 

:هنشاهنی

: شماره تلفن ثابت 

: شماره فاکس 

:شماره تلفن �مراه 

تاریخ و امضاء


