
 1489  به شماره برگ شرایط مناقصه عمومی 

 شود. نامیده می کارفرمادستگاه مناقصه گذار: شرکت خدمات هوایی کشور آسمان که از این پس اختصاراً   -1
 با مشخصات ذیل:  IPADدستگاه   30د خریموضوع مناقصه:   -2

 اینچ   11، سلوالر اپل، گیگابایت 128ظرفیت ، نسل چهارم آیپد -الف
 ، رجیستر شدهسیم کارت خور -ب
 2022یا   2121سال تولید ، )خاکستری( Grayرنگ:  -ث

  bit architecture-Apple A14 Bionic chip with 64 پردازنده مرکزی: -ج
 گیگابایت 4مقدار رم:  -د

 مگاپیکسل  12رزولوشن دوربین:  -ه

 فیلمبرداری با رزولوشن ،   f/2.2 ی دیافراگمدریچهمگاپیکسل, دارای    7دوربین سلفی: دارای سنسور با رزولوشن    -و

Full  HD    قابلیت عکاسی ، فریم بر ثانیه 60و سرعت HDR 

 2G, 3G,4Gهای ارتباطی: شبکه -ی 
و ممهور به مهر شرکت کننده و با امضای مجاز حقوقی شرکت کننده  شنهاد قیمت باید در برگ جداگانه : پی قیمت -3

 گردد.در مناقصه ارائه 
به صورت یک جا در محل اداره کل خدمات و پشتیبانی آسمان واقع در فرودگاه   IPADدستگاه    30نحوه تحویل:    -4

 مهرآباد. 
مبلغ قرارداد را به عنوان التزام    کلدو دهم درصد از  معادل  به ازای هر روز تأخیر  میزان خسارت تحویل کاال    -5

 .باشدمیناشی از عدم ایفای به موقع تعهد 
: وجه التزام مذکور بدل از اصل تعهد نبوده و با آن قابل جمع است ولو این که از اصل مبلغ قرارداد فراتر تبصره

 .رود
مبلغ کل قرارداد )که در ابتدای عقد قرارداد پیمانکار باید نقداً به حساب    %10سپرده اجرای تعهدات قرارداد معادل    -6

نماید و   بانکی ارائه  نامه  یا ضمانت  کامل موضوع قرارداد و در صورت رضایت  آسمان واریز و  انجام  از  پس 
 باشد. می( مسترد خواهد شد پیمانکاراز خدمات  کارفرما

  گردد. مبلغ معامله پس از تحویل کامل موضوع قرارداد و تأیید سرپرست اداره کل خدمات و پشتیبانی پرداخت می  -7

بابت سپرده شرکت در مناقصه نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و  بایستشرکت کننده در مناقصه می -8

روزه به نام آسمان اقدام و یا نسبت به واریز نقدی مبلغ مذکور    60  با اعتبار  درصد مبلغ پیشنهادی   10میزان  شرط به  

رداخت از طریق به نام آسمان )قابل پ   1240بانک ملی شعبه فرودگاه مهرآباد کد    0103786327001به حساب  

 اقدام و فیش مربوطه و یا ضمانت نامه بانکی را همراه با سایر اوراق در پاکت “ب” قرار دهد.  کلیه شعب بانک ملی( 

گردد و در صورت انصراف  : سپرده شرکت در مناقصه نفر دوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نگهداری میتبصره 

 شود. ها ضبط مینفرات اول یا دوم سپرده آن

باشد که در پاکت “الف” پیشنهاد قیمت و در پاکت  پاکت الک و مهر شده می  2تاریخ و محل تسلیم پیشنهاد شامل    -9

های تأسیس و آخرین تغییرات مندرج در روزنامه ، تصویر آگهیسید واریز سپرده شرکت در مناقصه“ب” رزومه، ر

الیت مأخوذه از اتحادیه که به نام شخص حقوقی یا رسمی متضمن نام دارندگان امضای مجاز و تصویر مجوز فع

روز پس از   10لغایت  ، قرار داده و حداکثر  به همراه تصویر شناسنامه و کارت ملی  أحدی از سهامداران آن باشد

مرکزی حراست آسمان تحویل نمایند. فقط پیشنهاد واصله طی مدت زمان   شرکت در مناقصه به دفتر  نشر آگهی  مدت

 گردد.تعیین شده مورد بررسی واقع می

 آسمان در قبول یا رد پیشنهاد واصله مختار است.  -10

 روز از تاریخ تسلیم اسناد معتبر است.  60های پیشنهادی برای مدت  قیمت -11



 باشد.نامه معامالت آسمان مینزله قبول اختیارات و تکالیف موضوع آیینشرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به م  -12

 به پیشنهاد مبهم یا مشروط یا ارائه مدارک درخواستی به صورت ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.  -13

صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی شرکت کننده در مناقصه باید ذیل کلیه صفحات برگ شرایط مناقصه و    -14

 رارداد خام تحویلی را امضاء و مهر نموده و طبق شرایط پیش گفته تحویل نماید.متن ق

 نماید.جهت طرح در کمیسیون مناقصه هیچ تعهدی را متوجه آسمان نمی 9صرف تحویل پاکات مذکور در بند  -15

 در صورت شمول، کلیه کسور قانونی از مبالغ پرداختی به برنده مناقصه کسر می گردد. -16

روزه دریافت پیشنهادها   10رنده مناقصه، طی بررسی پیشنهادها ظرف مدت یک هفته پس از انقضای مدت  ب  -17

 گردد.  این آگهی(، اعالم می 9)مندرج در بند 

، فرودگاه (61106279)شماره تماس:    محل توزیع اسناد مناقصه: اداره کل حقوقی شرکت هواپیمایی آسمان  -18

 باشد.مهرآباد می 

آسمان    اداره کل خدمات و پشتیبانی  دفتر  در  10ساعت    29/5/1401روز و ساعت بررسی پیشنهادات در تاریخ    -19

، در جلسه  (61106460)شماره تماس:   تواند با هماهنگی واحد حراست آسمانگردد که شرکت کننده میبرگزار می 

 بازگشایی پاکات حضور یابد.

 

 کمیسیون مناقصه و مزایده 

 


