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 قیمتهای مشروط پذیرفته نیست )مثلا ذکر گردد یک ریال کمتر از آخرین قیمت( -1

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

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

 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار استان  -4

 ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. -5

 ه قراردادهای انجام شده در چند سال اخیر )حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه(نمون -6

پیمانکاران محترم توجه داشته باشند درصورت عدم تمامی مدارک باید برابر اصل گردد و به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده شود. -7

فن لتحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره ت رعایت موارد فوق مدارک آنها

 شرکت بر روی پاکت درج گردد.

)پاکت ب(: اسناد و مدارک مناقصه  ریال 22،222،222مبلغ  سپرده شرکت در مناقصه  متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه ، )پاکت الف(: -8

 )پیشنهاد قیمتروز از مراجع ذیصلاح، )پاکت ج(: ه شامل اساسنامه شرکت، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، مشخصات کادر فنی، رزومه کاری و تایید صلاحیت ب

تحویل  حراست به واحد  6367154654جاده سیمان کدپستی  12به نشانی بهبهان کیلومتر  11/22/13مورخ  14را در پاکتهای در بسته تاساعت  (برگ شرایط

 نمایند

اکت رار می گردد در صورت تایید پلازم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معاملات و کمیته فنی بازگشایی و مورد بررسی ق -1

ا قبول انکار و رد یزگشایی می گردد و درغیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بدون بازگشایی عودت داده می شود. ابزار کار، موارد ایمنی، کسورات قانونی با پیمپیشنهاد قیمت با

 پیشنهاد از اختیارات این شرکت می باشد.

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی   2125648832223به حساب سیبا  هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه 122،222متقاضیان می بایست مبلغ  -12

 واریز و فیش آنرا به واحد بازرگانی تحویل نمایند.

  مدیرعامل شرکت            صادره از   ش.ش فرزند             اینجانب - 11

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی بعنوان  2125648832223میلیون ریال به حساب سیبا  22شرایط مناقصه را مطالعه و قبول نمودم ، ضمن واریز مبلغ       

 سپرده تقاضای شرکت در مناقصه فوق را داشته و قیمت پیشنهادی خو درا بشرح ذیل اعلام می دارم: 

 :با توجه به شرح کار پیوست  محل پیشنهاد قیمت

 نیز بر این اساس و مطابق جدول ذیل ارائه گردد .یشنهاد قیمت بوده لذا پ کیلوگرم معیار حجم کار  -1

 
تخلیه ، تمیزکاری درون آسیاب و جمع  

 آوری و تفکیک و بسته بندی گلوله ها

تحویل به انبار کل و 

 برعکس

 شارژ درون آسیاب

 )تامین جرثیقل با پیمانکار  (

 شارژ درون آسیاب

 ) تامین جرثیقل با کارفرما (

 

 فی هر کیلوگرم

 ) ریال (

    

 

 محل مهر وامضاء                                                                                                                       

 نام و نام خانوادگی                                                                                                         
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 شرح کار :
انتقال آنها به محل تعیین شده از طرف کارفرما جهت تفکیک و جداسازی  موادخامآسیاب  هایتن گلوله اتاقچه  012تخلیه حدود  -1

 ضایعات فلزی و گلوله های ضایعاتی و بسته بندی آنها در بشکه های فلزی مناسب جهت شارژ درون آسیاب 

 تفکیک گلوله های تخلیه شده با دستگاه سورتینگ گلوله صورت می پذیرد . -0

وله از آسیاب ها نسبت به تمیزکاری کامل درون اتاقچه های تخلیه شده به صورت جاروب پیمانکار می بایست پس از تخلیه گل -3

 کش اقدام نماید .

در هنگام تفکیک گلوله ها به سایز های مختلف و جداسازی ضایعات ، پیمانکار موظف است گلوله های تفکیک شده) اعم از  -4

ائید دستگاه نظارت نسبت به ریختن آنها درون بشکه های فلزی اقدام سالم یا ضایعاتی (  را در یک محل دپو و پس از بازرسی و ت

 نماید .

پیمانکار می بایست کلیه گلوله های تفکیک و بسته بندی شده ) اعم از سالم یا ضایعاتی ( را قبل از شارژ درون آسیاب و یا تحویل  -5

 وزن نماید .به انبار کل توسط باسکول کارخانه به صورت جداگانه و در سایز های مشخص 

 انتقال گلوله های مورد نیاز جهت تکمیل جدول شارژ ، از انبارکل به دپارتمان آسیاب مواد خام  -6

 شارژ گلوله ها مطابق جدول و دستورالعمل شارژ کارفرما درون اتاقچه های آسیاب مواد خام -7

 بلا فاصله پس از اتمام کار  حلتحویل گلوله های مازاد به انبار کل و جمع آوری کلیه ضایعات و ابزار آلات از م -8

پیمانکار می بایست در صورت افتادن بشکه های بسته بندی شده گلوله ها در هنگام بارگیری نسبت به جمع آوری مجدد گلوله ها  -9

 درون بشکه اقدام نماید .

 خذ نماید .پیمانکار می بایست پس از اتمام کار نسبت به نظافت محل کار اقدام و تائیدیه دستگاه نظارت را ا -12

 مدت زمان اجرای فعالیت ها :
 تخلیه ، انتقال و جمع آوری گلوله های هر دو اتاقچه آسیاب موادخام در روز اول تعمیرات اساسی -1

 سرند گلوله ها جهت جداسازی مواد از گلوله ها بلافاصله پس از تخلیه گلوله ها در روز دوم تعمیرات اساسی -0

روز به نحوی که هر روز مقدار  8شرح کار در مدت زمان  1شرح داده شده در بند تن گلوله به نحوه  012تفکیک حدود  -3

بشکه پر ( گلوله تفکیک ، بازرسی و تائید شده جهت شارژ درون آسیاب تحویل کارفرما گردد . جهت این  34تن ) حدود  07

 ساعته و بدون وقفه انجام شود . 04مورد می بایست فعالیت تفکیک به صورت 

 روز به اتمام رسد  4له مطابق جدول شارژ کارفرما درون اتاقچه های آسیاب مواد خام از روز ششم تعمیرات اساسی شروع و طی شارژ گلو -4

 ساعت 48حداکثر طی و ابزار آلات از محل بلا فاصله پس از اتمام کار  عاتیضا هیکل یمازاد به انبار کل و جمع آور یگلوله ها لیتحو -5

 ساعت قابل تغییر می باشد . 48طرف کارفرما به اندازه شروع کار اعلام شده از  -6
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 تعهدات پیمانکار :

نسبت به انجام فعالیت اقدام نماید که در این راستا نماینده کارفرما  مطابق برنامه زمان بندی کارفرماپیمانکار موظف است  -0

ظر گی و تاخیر در انجام کار ، ضمن در ننسبت به کنترل پیشرفت کار بصورت  روزانه اقدام و در صورت مشاهده عقب افتاد

) بیست میلیون ( ریال به ازاء هر روز تاخیر برای پیمانکار ، کارفرما راسا نسبت به انجام کار اقدام  02،222،222گرفتن جریمه 

 و هزینه آن از محل ضمانتنامه پیمانکار کسر خواهد گردید .

 له درون آسیابدر صورت نیاز ، تامین جرثقیل مورد نیاز شارژ گلو -3

 نصب توری بر روی سرند و آماده سازی کلیه ابزار آلات انجام کار بر عهده پیمانکار می باشد . -4

 .کلیه هماهنگی های لازم جهت در اختیار گرفتن ماشین آلات مورد نیاز انجام فعالیت های فوق الذکر بر عهده پیمانکار می باشد  -5

آلات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام کار مطابق برنامه زمان بندی کارفرما قبل  بازدید از محل و پیش بینی وسایل ، ابزار -6

ارائه پیشنهاد قیمت و عقد قرارداد الزامی بوده و ارائه پیشنهاد قیمت و شرکت در مناقصه به منزله آگاهی کامل از شرایط انجام 

 کار توسط پیمانکار می باشد .

 تعمیرات اساسی الزامی می باشد .حضور پیمانکار در جلسات روزانه  -7

 تامین ابزارآلات )دستکش ، سطل ، توری و  ..... ( بر عهده پیمانکار می باشد . -8

 جمع آوری و انتقال بشکه های فلزی مورد نیاز جهت بسته بندی گلوله های تفکیک شده بر عهده پیمانکار می باشد . -9

 انکار می باشد .کلیه هزینه های عوارض ، بیمه و مالیات به عهده پیم -12

 هزینه اسکان ، غذا ، ایاب و ذهاب پرسنل و تامین وسایل ایمنی انفرادی ) کلاه و کفش ایمنی و ... ( بر عهده پیمانکار می باشد . -11

 معیار محاسبه صورت وضعیت پیمانکار وزن گلوله های تفکیک شده ) اعم از سالم یا ضایعاتی ( می باشد . -10

 درصد قابل افزایش و یا کاهش توسط کارفرما می باشد . 15هت تفکیک و جداسازی تا حجم گلوله های تخلیه شده ج  -13

 تعهدات کارفرما :
 تامین بشکه های فلزی مورد نیاز پیمانکار جهت بسته بندی گلوله های سالم ، ضایعاتی و ضایعات فلزی -1

نمودن محوطه و جداسازی گلوله ها شامل :  تامین ماشین آلات سنگین مورد نیاز پیمانکار جهت حمل و نقل گلوله های ، تمیز -0

 کامیون ، لودر و لیفتراک

 تامین سرند مورد نیاز پیمانکار جهت جداسازی گلوله ها -3

 


