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 موضوع: دعوت به شرکت در مناقصه

 .............................. مدیریت محترم شرکت

 جناب آقای / سرکار خانم .............................

 و احترام با سالم

رکت توسعه ش تیسا تصویریسامانه نظارت  یو اجرا نیتام ،یطراحدر نظر دارد  گل گهرتوسعه آهن و فوالد شرکت  

 نماید. از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار گهروالد گلآهن و ف

 

 موضوع مناقصه و شرح کار )تعهدات پیمانكار(  - 1

 امل:د مناقصه، شبراساس اسنا گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل تیسا تصویریسامانه نظارت  یو اجرا نیتام ،یطراح

 سی اسناد و مدارک فنی کارفرمابازدید میدانی، شناسایی حدود پروژه و برر -1

 کار برنامه و مقدماتی برآورد ها، نقشه ،توجیهی گزارش تهیه مقدماتی، طراحی -2

 بر نوری تهیه نقشه های شبکه سامانه نظارت تصویر مبتنی بر وایرلس و قابل اتصال به شبکه فی -3

 ل حضور نماینده فنی شرکت پیمانکار در محل اجرا پروژه در کلیه مراح -4

 رمارح مصوب کارفطانتخاب تجهیزات و نرم افزارهای مدیریت تصاویر و نرم افزارهای جانبی مناسب مطابق  -5

 تامین تجهیزات مطابق طرح مصوب و لیست تجهیزات پروژه در محل اجرای پروژه -6

 تهیه لیست تجهیزات نهایی جامع پروژه -7

 تصویر هت نصب و اجرای تجهیزات پروژه نظارتتامین کلیه مایحتاج و ماشین آالت مورد نیاز ج -8

 اجرای تجهیزات پروژه مطابق لیست تجهیزات ، الزامات و مورد تایید دستگاه نظارت -9

Iاجرای کابل کشی و برق رسانی به تجهیزات  -10 ndoor  وOut door 

تاج ت پروژه و مایحتامین تجهیزات و اجرای سیستم برق اضطراری ساختمان دیتاسنتر مطابق لیست تجهیزا -11

 الزم

 پیکربندی نرم افزاری کلیه تجهیزات مطابق لیست الزامات -12

Outتامین، نصب و اجرای سایه بان و محافظ جانبی تجهیزات  -13 door 

 اه به طور آزمایشیم 3تحویل موقت سامانه نظارت تصویر پس از اجرا به دستگاه نظارت کارفرما به مدت  -14
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 ماهه 3انه نظارت تصویر به کارفرما پس از گذراندن حداقل دوره تحویل دائم سام -15

 سال در محل پروژه 1پشتیبانی فنی و گارانتی نرم افزاری به مدت  -16

 سال در محل پروژه 1پشتیبانی فنی سخت افزاری و زیرساختی به مدت  -17

 تامین تجهیزات شبکه اتاق مانیتورینگ )مطابق لیست تجهیزات(  -18

 

 اجرای موضوع مناقصه محل -2

 50ومتر ، کیلمحل اجرای موضوع مناقصه سایت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس استان کرمان، شهر سیرجان

 .جاده اختصاصی معدن گل گهر، شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر می باشد 5متر شیراز، کیلو -جاده سیرجان

 

 اسناد مناقصه  - 3

 متقاضیان محترم می توانند جهت کسب سری کامل اسناد مناقصه به یکی روش های ذیل اقدام نمایند:

  www.gisdco.irآهن و فوالد گل گهر به آدرس  سایت اینترنتی شرکت توسعه

عه آهن و فوالد گل مدیریت بازرگانی شرکت توس -22غربی، پالک  31آرژانتین، خیابان الوند، کوچه  میداندفتر تهران: 

 گهر

جاده اختصاصی معدن گل گهر،  5متر شیراز، کیلو -جاده سیرجان 50کارخانه: استان کرمان، شهر سیرجان، کیلومتر 

 مدیریت بازرگانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 

 تضمین شرکت در مناقصه  -4

اد معتبر باشد و مبلغ روز از تاریخ تسلیم پیشنه 90باید به مدت است که  انکیضمانتنامه ب ضمانتنامه شرکت در مناقصه

یگر قابل تمدید داین ضمانت نامه می بایست برای یک دوره سه ماه . است ریال( 500.000.000) پانصد میلیون آن

 باشد.

 

  اعتبار پیشنهاد -5

 اعتبار داشته باشد. روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها  90پیشنهاد باید تا 

 

 مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد -6

ل داده شود. در نشانی معین شده در کاربرگ مناقصه، تحوی 19/09/1398 مورخ 14پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت 

 مدرکی از مناقصه گران دریافت نخواهد شد.  بدیهی است پس از این زمان هیچگونه

 

http://www.gisdco.ir/
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 پاسخگویی به سواالت -7

 رمایند:حاصل ف تماساطالعات ذیل توانند با گران مىال در رابطه با موضوع مناقصه، مناقصهوجود هرگونه سودر صورت 

 22پالک  31کوچه  -یابان الوندخ -یدان آرژانتینم -تهرانآدرس: 

 210 داخلی 021-88197674 :تلفن

 o.irs.ghanipour@gisdc: ایمیل 

          

                                    

 ءامضا                                    

mailto:s.ghanipour@gisdco.ir

