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        25/02/1400مورخ   -CA 278برگ شرایط مناقصه
 

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

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

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

 قراداد برنده مناقصه می باشد و حق واگذاری پیمان را به غیر ندارد. طرف .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

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

 ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. .8

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

 ر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده شود.تمامی مدارک به مه .10

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

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

سیبا   ریال بحساب  20.000.000واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تحویل نموده که متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه  .12

خود را در  شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی و فیش مربوطه را در پاکت )الف( مدارک فنی و بازرگانی و اسناد همراه با رزومه کاری 0105648832003

مخزنی  جاده سد 10کیلومتر – به نشانی بهبهان 02/03/1400 مورخ  14پاکت )ب( و پیشنهاد قیمت در پاکت )ج(بصورت جداگانه و درب بسته تا ساعت 

و پاکات حاوی پیشنهادات در دبیرخانه اداری به طور رسمی ثبت و سپس توسط متقاضی به  واحد حراست  شرکت  6367156745مارون کد پستی 

 سیمان بهبهان  تسلیم و رسید دریافت دارند. 

مورد  واقصه توسط کمیسیون معامالت و کمیته فنی بازگشایی الزم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در من   .13

یی بررسی قرار می گردد در صورت تایید پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد و درغیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشا

 اشد.باد از اختیارات این شرکت می عودت داده می شود. ابزار کار، موارد ایمنی، کسورات قانونی با پیمانکار و رد یا قبول پیشنه

 شرکت سیمان  0105648832003هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه به حساب سیبا  000،001متقاضیان می بایست مبلغ  .14

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

15.   

 پیشنهادیمشخصات پیشنهاد دهنده قیمت و مبلغ 

 مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت: -1

 ............................................... نام شرکت ................................ نام و نام خانوادگی 

 ............................................... کد اقتصادی ................................. کد ملی

 ................................................ تاریخ ارائه پیشنهاد ................................. کد پستی

 ................................................ تاریخ اعتبار قیمت ................................. تلفن ثابت 

 ................................................ شماره حساب ................................. موبایل

 ......................................................................................................................................................                             آدرس:

 

 امضاءو مهر شرکت متقاضی
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 ردیف شرح فعالیت حجم کار دمونتاژ مونتاژ ریال  –قیمت پیشنهادی 



  150 1 مالتی سیکلونلوله های  عدد 



  150عدد 

 پروانه سیکلون مربوط به مالتی سیکلون)موشکی ها(و تعویض

 یبند آب و یگذار نگیپک همراه با ( ها یموشک) کلونهایس

 قبول قابل بصورت

2 



  - 

 یموشک منگاهینش و ها لوله شکل یا پله نشیمنگاه اصالح و ریتعم

 یآببند و کامل یجوشکار و کف فرسوده یها ورق ضیتعو و ها
3 



  

 عدد150

 

مالتی سیکلون وآببندی  پکینگ گذاری ، تعویض پیچ و مهره

 فلنج ها
4 



  25 متر مربع 

 اتصاالت و داکت بدنه یها ورقو مونتاژ دمونتاژ و نظافت

 تیگر سقف به اتصال محل زا یتیتقو
5 



  20 متر مربع 

 و فرسوده یها ورق ضیتعو و داکت دار بیش بدنه نظافت

 یجوشکار و اصالح و کامل یآببند و آن تیتقو یها یناودان

 مربوطه یها یناودان و ها ینبش

6 



  

عدد لوله  20

اینچ به  2

 m 2.2طول 

 به یورود دار بیش داکت داخل نگهدارنده یها لوله ضیتعو

 کلونیس یمالت
7 



  20متر 
 و ها وارهید و سقف وبیمع یها فلنج یجوشکار و ضیتعو

 آن یآببند و یگذار نگیپک
8 



   

 بعد یافق داکت یانتها در ی ضربه گیررهایزنج مونتاژ و دمونتاژ

 لتریف از
9 

 

× ×  
 فیق دو هر و ها یموشک و ها لوله نصب محوطه کامل یپاکساز

 کار اتمام از پس هیتخل یها شوت و یخروج
10 

 

 کل ریال جمع 

 

 . بوده که در تعمیرات اساسی و با اعالم کارفرما آغاز می گردد هشت روزمدت زمان انجام کار 

 شرایط اجرای کار :

 پیمانکار کلیه تجارب و دانش خود را جهت اجرای دقیق موضوع قرارداد به کار بندد. -1
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ت فنی پیمانکار از نیروی متخصص جهت اجرای قرارداد استفاده  نماید؛ ضمنا در صورت عدم تایید صالحی -2

 نماید.پرسنل، پیمانکار متعهد میگردد نیروی فنی و زبده اختیار 

 ارائه برنامه زمانبندی پروژه از شروع تا پایان فعالیتها توسط پیمانکار -3

 وی کارفرماتجهیز کارگاه مطابق تاریخ ابالغی از س -4

رش و تجهیزات جانبی، بکلیه لوازم و ابزار کار مرتبط و لوازم مصرفی ابزار کار بعهده پیمانکار می باشد. ) دستگاه  -5

  موتور جوش، سنگ جت، انواع آچار، جغجغه، سیم بکسل، زنجیر و ... به عهده پیمانکار می باشد.(

ده پیمانکار بعه کوره وخنک کن و بالعکسبه واحد و واحد نوسازی حمل و انتقال قطعات مورد نیاز از انبارکل  -6

 می باشد.

طه بعهده نظافت محل اجرای کار پس از پایان عملیات و انتقال مواد و تجهیزات و ضایعات به محلهای مربو -7

 پیمانکار می باشد.

باشد و  در  پیمانکار می سالمت کلیه تجهیزات و لوازم برقی و مکانیکی حین عملیات دمونتاژ و انتقال بعهده -8

 صورت صدمه هزینه آن کسر خواهد شد. 

 کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و غذای پرسنل بر عهده پیمانکار می باشد. -9

ت قانونی و لوازم کلیه هزینه های بیمه ، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه مسئولیت مدنی و سایر کسورا -10

 د.، دستکش ، کاله و سایر موارد مشابه( بعهده پیمانکار می باشحفاظت فردی )لباس ، کفش ، ماسک 

زم طبق های ال مجوز و رعایت HSEکلیه فعالیتهای فوق و امور اجرایی در محدوده کاری با رعایت سیستم  -11

 می بایست انجام گردد. HSEیا ارتباط آنها با  ISO18000سیستم مدیریت کیفیت 

 یل و وسایل حمل و نقل در کارخانه بعهده کارفرما می باشدتامین ماشین آالت سنگین مانند جرثق -12

نکار می باشد کلیه هزینه های جنبی پیمانکار برای انجام وظایف تعیین شده در محدوده تعریف شده بعهده پیما -13

رآورد قیمتها را می بایست با بازدید از محل اجرای کار و شرایط و نحوه اجرا، پیش بینی الزم در بو پیمانکار 

 نجام دهدا

ه نظارت بوده نظارت بر اجرای مفاد قرارداد و همچنین نظارت بر کیفیت و کمیت موضوع قرارداد به عهده دستگا -14

 .اعالم می گرددواحد محترم تولید  که از سوی کارفرما

پیشنهاد قیمت مطابق شرح فعالیتهای نوشته شده در جدول باشد وصورت وضعیت نهایی الزم است  -15

 .ر انجام شده می باشدمتناسب باحجم کا

 


