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 برگ شرایط مناقصه 
 

 

 اجتماعی داشته باشند در غیر اینصورت باز گشایی پاکات انجام نمی شود .متقاضیان می بایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و رفاه  .1

 قیمتهای مشروط پذیرفته نیست )مثلا ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت( .2

 اسناد مناقصه که در پاکت در بسته ارائه می گردد عودت داده نخواهد شد. .3

 ا به غیر ندارد.طرف قراداد برنده مناقصه می باشد و حق واگذاری پیمان ر .4

 هزینه آگهی روزنامه با برنده مناقصه می باشد. .5

 سپرده برنده مناقصه و همچنین سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف پیمان نزد شرکت باقی می ماند. در صورت عدم عقد قرارداد ضبط خواهد شد .6

 فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.قیمت پیشنهادی بطورکامل ، روشن و با حروف نوشته شود. ضمنا به پیشنهادهای  .7

 ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. .0

 نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر )حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه( .9

 بندی فوق قرار داده شود. تمامی مدارک به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره .18

 تمتقاضیان محترم توجه داشته باشند درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیم .11

 اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره تلفن شرکت بر روی پاکت درج گردد.

ریال بحساب سیبا    0888088858یان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ متقاض .12

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی و فیش مربوطه را در پاکت )الف( مدارک فنی و بازرگانی و اسناد همراه با رزومه  8185640032883

به نشانی بهبهان  72/82/99مورخه  14یشنهاد قیمت در پاکت )ج(بصورت جداگانه و درب بسته تا ساعت کاری خود را در پاکت )ب( و پ

تحویل نمایند  لازم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک  حراستبه واحد  6367156745جاده سد مخزنی مارون کد پستی  18کیلومتر –

و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازگشایی و مورد بررسی قرار می گردد در صورت تایید پاکت 

ده می شود. ابزار کار، موارد ایمنی، پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد و درغیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشایی عودت دا

 کسورات قانونی با پیمانکار و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد.

شرکت سیمان   8185640032883هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه به حساب سیبا  8،88881متقاضیان می بایست مبلغ  .13

 ش آنرا به واحد بازرگانی تحویل نمایند.بهبهان نزد بانک ملی واریز و فی

14.   

  مدیرعامل شرکت            صادره از   ش.ش  فرزند           اینجانب

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک  8185640032883ریال به حساب سیبا  5808880888و قبول نمودم ، ضمن واریز مبلغ شرایط مناقصه را مطالعه       

 ملی بعنوان سپرده تقاضای شرکت در مناقصه فوق را داشته و قیمت پیشنهادی خودرا اعلام می دارم: 

 د ............................................. ریال ) حروفی ............................... ریال می باشذیلمبلغ کل پیشنهادی مطابق با مستند در 

 

 امضاءو مهر شرکت متقاضی
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 موارد می بایست رعایت شود :

منبوط به تامين  66پ کلوز پيمانكار موظف استتب به ينه ه يوه خ يوو پ پنستت ت توب پووتت  يوو را بيمه م تتنوليب مدنی نماهد  -1

کارفنما اعلام پ از به کارگيني افناوي که پ مناتب را با ارائه استتت او پ مدارث مه ته به اجتماعی را ور بيمه م تتتوليب مدنی لوام نماهد 

 توب پوو  بيمه قنار نگنفته اند يووواري نماهد.

 ي اضافه کاريخ ويفب وب پياياي اجناي کارخ اعم از ارتفاعخ زمانپوو  بيمه م نوليب مدنی با ور نظن گنفتن کليه وناهط پ صعوبب -2

 کار ور اهام تعطيت باه تی تهيه گنوو. 

ط )م نوليب اهمن سازي مويط کار توسفنم ياي پنميب را به تاهيد پاحد موتنم اهم ی بنساند. خ ب ق ت از ونپع به کارپيمانكار می باه -3

 پيمانكار بووه پ ور صورت توقف کار عواقب ناوی از آن بعهده پيمانكار می باود(

  ی اقدام نماهد. پيمانكار می باه ب ن  ب به اجناي لاهف لاهن ياي عنضی پ طولی مطابق نظن پاحد اهم -4

 جناي سكوي کار اهمن جهب وستنسی به موت مطابق با نظن پاحد اهم ی اقدام نماهد.پيمانكار می باه ب ن  ب به ا -5

 پيمانكار می باه ب ن  ب به مهار ب دي با ط اب مطابق با نظن پاحد اهم ی اقدام نماهد. -6

 پاحد موتنم اهم ی بناي آموزش اپليه اهم ی پ معاه ات لازم انجام ويد. پيمانكار می باه ب اقدامات لازم را جهب معنفی کليه افناو به -7

پيمانكار می باه تتب هن نفن را به ع وان رابط اهم ی به پاحد اهم ی وتتنکب ستتيمان به هان معنفی نماهد. اهن فنو باهد ور تمام مدت  -8

 انجام ويد. انجام کار ور موت کارحاضن بووه پ يماي گی ياي لازم را با پاحد موتنم اهم ی

 پيمانكار می باه ب اقدامات لازم را بناي رفع مواو نا اهمن مورو نظن پاحد اهم ی انجام ويد. -9

 کلاه خ کف  خ ماسنخوي ی پگوویخ ل اس پساهن کمنب د اهم یخ ختجهينات اهم ی کار از ق يت وستك پيمانكار م تنو  تهيه پستاهت پ  -11

 پ نظارت بن استفاوه کارک ان از پساهت اهم ی بووهپساهت بناي کارک ان يوو بووه پم نو  ک تن  

 ور ابتدا ورهچه ياي بنقی پ مكانيكی ينپجی سيلو ومونتاژ گنوو . -11

ورهچه ياي بازبي ی ستيلو ور ارتفاع ..... متن باز وتده پ با احتياط کامت پضتعيب مواو موجوو ور سيلو خ مواو احتمالی ی  يده به وهواره  -12

 پ وناهط پرپو به سيلو پ نووه ونپع پ انجام عمليات تخليه بنرسی گنوو .سيلو ور ارتفاعات بالاتن 

 ی انچه مواو ور ارتفاع بالاتن ی  يده باود باه تی ور وناهط کاملا اهمن به تونهن مواو مذکور نموو. -13

بينپن ستتعی گنوو مواو از ويانه  ور صتتورت اطمي ان کامت از عدم پجوو مواو ور ارتفاع بالاتن از ورهچه بازبي ی خ ابتدا بوستتيله تونهن از -14

 ياي ينپجی بينپن کشيده ووو . 

ور صتورت عدم تخليه مواو از ويانه ينپجی می باه تب وتناهط اهم ی کامت ور جهب پرپو به ستيلو پ تونهن مواو از وايت به سمب  -15

ارو وونده به سيلو ره ن عمليات بالاسب پ يب زهاو مواو پ احتما  يفگی افناو پورهچه يا را  فنايم نمووه پ ور اهن منحله به علب سيال

می باه تب کليه اوپات اهم ی يووصا ط ابها پ موت اتوا  آنها خ کمن ب د ياي اهم ی خ ننوبان ياي ط ابی خ يمگی ت ب وده پ از عدم 

 نقص آنها مطمن ود . 

 متن اسب  12تا 11پي  بي ی مينان سطح بار موجوو ور سيلو حدپوا  -16

از نينپ ياي متخوتتص جهب اجناي قنارواو استتتفاوه نماهد با توجه به نوبب يا ي ق لی پ ره تتن ياي موجوو  ور پيمانكار می باه تتب  -17

عمليات مذکور افناو می باه تب مجنب بووه پ با ستي تتم ستيلو پ وتناهط ورپنی آن آوت ا باو د پ از یابكی پ یالاکی پ فينهن بدنی 

 م اسب بنيوروار باو د .

 ب از ونپع تا پاهان فعاليب توسط پيمانكار باهد انجام ووو ارائه بننامه زمان ب د -18

 یکليه لوازم پ ابنار کار منت ط پ لوازم موتتنفی کار بعهده پيمانكار می باوتتد ) ننوبان ط ابی از ستتوي کارفنما ور ايتيار پيمانكار قنار م -19

 گينو . 

 اهيد وستگاه نظارت را ايذ نماهد . پيمانكار می باه ب پس از اتمام کار ن  ب به نظافب موت کار اقدام پ ت -21


