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  17/03/1400مورخ   CA-475شماره  مناقصه

 عملیات نوسازی قطعات متحرک باند آموند خنک کنمناقصه اسناد 
                                                                                                بازرگانی                                                                                     ( توضیحات الف

 ت(قیمتهای مشروط پذیرفته نیست )مثال ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیم -1

 سپرده برنده مناقصه و همچنین سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف پیمان نزد شرکت باقی می ماند. -2

 قیمت پیشنهادی بطورکامل ، روشن و با حروف نوشته شود. -3

از اداره اری ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. و ارائه تایید صالحت ایمنی و پیمانک -4

 کار الزامی می باشد .

 نمونه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر )حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه( -5

توجه  پیمانکاران محترمشتمامی مدارک باید برابر اصل گردد و به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده  -6

می عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت اقدامی صورت ن داشته باشند درصورت

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

 دهند:به شرح ذیل تحویل متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه  -7

شرکت سیمان  0105648832003ریال بحساب سیبا   000،000،5واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ پاکت الف( فیش مربوط به 

 پاکات حاوی پیشنهادات درمی باشد و  1400  /22/03مورخ  14مهلت تحویل مدارک و اسناد مناقصه تا ساعت  "ضمنابهبهان نزد بانک ملی 

 . طور رسمی ثبت و سپس توسط متقاضی به  واحد حراست  شرکت سیمان بهبهان  تسلیم و رسید دریافت دارنددبیرخانه اداری به 

 پاکت ب( مدارک و اسناد همراه با رزومه کاری 

 پاکت ج( پیشنهاد قیمت 

ایی و ته فنی بازگشالزم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معامالت و کمی  

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

ین شرکت می بازگشایی عودت داده می شود. ابزار کار، موارد ایمنی، کسورات قانونی با پیمانکار و رد یا قبول پیشنهاد از اختیارات ا

 .باشد

                                                                                                                                                                                        ( توضیحات کلیب

 باشد. پیمانکار می بایست دارای تاییدیه ایمنی از اداره کار استان -1

 مربوط 66 ماده و کلوزپیمانکار موظف است به هزینه خویش، خود و پرسنل تحت پوشش خود را بیمه مسئولیت مدنی نماید  -2

الم و از به و مراتب را با ارائه اسووناد و مدارک مثبته به کارفرما اعبه تامین اجتماعی را در بیمه مسووولیت مدنی لحان نماید 

 بیمه قرار نگرفته اند خودداری نماید.کارگیری افرادی که تحت پوشش 

صعوبت -3 شرایط و  سئولیت مدنی با در نظر گرفتن کلیه  شش بیمه م ضافه کاری، هار، اعم از ارتفاع، زمانهای اجرای کاپو ی ا

 شیفت شب و کار در ایام تعطیل بایستی تهیه گردد. 

 و واحد ایمنی صورت می پذیرد. نظارتپرداخت هزینه پس از اتمام کامل کار و تایید واحد  -4

 می باشد. پیمانکاروسایل و ابزار انجام کار به عهده و هزینه  -5

 هزینه غذا و رفت آمد به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. -6
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                                                                                     فنی                                                                                       توضیحات ( ج

 شرح کار : 

 الف (

هت دآموند.)توضیح اینکه جعدد لینک تکی کفی دار زنجیر بان 200عدد لینک تکی ساده و  200تعویض  .1

ورت صتعویض هریک جفت لینک تکی ساده و کفی دار بایستی یک  کاسه دمونتاژ و سپس مونتاژ شود و در 

 خرابی کاسه تعویض میگردد(

اسه عدد لینک جفتی زنجیر باندآموند) توضیح اینکه برای تعویض لینک جفتی بایستی یک ک 100تعویض  .2

 دمونتاژ و مونتاژ شود(

 .کاسه()عدد باکت  50تعویض  .3

 عدد پیچ شل شده باکت. 1000تعویض  .4

 عدد چرخ  حمال باکت. 20تعویض  .5

 تعویض زیکمنت های چرخ محرک. .6

 تعویض زیکمنت های چرخ متحرک. .7

 تنظیم نهایی کانال آموند با هماهنگی ناظرکارفرما. .8

 عدد پین معیوب با هماهنگی ناظر. 100تعویض  .9

 رفرما و به اولویت باشد. یستی با هماهنگی ناظر کاتوضیح اینکه تمامی موارد فوق با-

 : شرایط اجرای کار

 روز کاری می باشد . 7مدت زمان انجام کار حداکثر  .1

 ربست بندی در صورت نیاز به عهده کارفرما می باشد.دا .2

 نظافت و حمل و انتقال ضایعات به محل پسماند بعهده پیمانکار می باشد . .3

 به عهده پیمانکار می باشد .ام کار و تجهیزات مورد نیاز انجانتقال مصالح و ابزار آالت  .4

ار بعهده پیمانک ،سالمت کلیه تجهیزات و لوازم برقی و مکانیکی حین انجام عملیات مونتاژ و دمونتاژ و انتقال  .5

 می باشد .

 کلیه لوازم و ابزار آالت مرتبط با انجام کار بعهده پیمانکار می باشد . .6

بوده و در  ورد نیاز بعهده کارفرماول اکسیژن ، کپسول گاز ، پیچ و مهره و پکینگ متامین الکترود ، کپس .7

 انبارمرکزی با هماهنگی رئیس واحد تحویل پیمانکارمیگردد.

 هده کارفرما می باشد .و ماشین جهت انتقال قطعات و ضایعات بعقیل ، لیفتراک تامین جرث .8

رخ چ و متحرک می باشد لذا جهت تعویض زیکمنت های با توجه به اینکه باند آموند شامل قطعات محرک  .9

نجام این های محرک و متحرک بایستی برق الکتروموتور از تابلو اصلی قطع شود و رعایت نکات ایمنی در ا

 مورد و بقیه امور تعمیراتی الزامی است.
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ورد تایید نمی باشد ماز سایت ید )ارائه قیمت بدون بازدباند آموند و نحوه انجام کار الزامی می باشد.  بازدید از .10

) 

کل قرارداد غ درصد از مبل 25کاهش یا افزایش تا اتوجه به اینکه کار بصورت تعمیر و بهسازی می باشد لذا ب .11

 به اختیار کارفرما می باشد.

 پرداخت هزینه پس از اتمام کار و با تایید ناظر کارفرما و واحد ایمنی می باشد. .12

 و غذا به عهده پیمانکار می باشد.هزینه ایاب و ذهاب و اسکان  .13

 

الی و حقوقی و...( دیگر شرایط مورد نیاز جهت اعمال طبق ضوابط شرکت سیمان بهبهان )مانند موارد ایمنی ، بازرگانی ، م

 توسط واحد های مربوطه مفروض گردد .

 .......... ....................................به ریال :........................... نوسازی قطعات متحرک باند آموند خنک کن  جهت مبلغ پیشنهادی

 
 

 مشخصات پیشنهاد دهنده قیمت و مبلغ پیشنهادی

 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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


