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 برگ شرایط مناقصه 
متقاضیان می بایست گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی داشته باشند در غیر اینصورت باز  (1

 گشایی پاکات انجام نمی شود .

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

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

 طرف قراداد برنده مناقصه می باشد و حق واگذاری پیمان را به غیر ندارد. (4
د. در صورت عدم عقد سپرده برنده مناقصه و همچنین سپرده نفر دوم تا تعیین تکلیف پیمان نزد شرکت باقی می مان (5

 قرارداد ضبط خواهد شد

قیمت پیشنهادی بطورکامل ، روشن و با حروف نوشته شود. ضمنا به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب  (6

 اثرداده نخواهد شد.

 ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. (7

 سال اخیر )حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه( نمونه قراردادهای انجام شده در چند (8

 تمامی مدارک به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت طبق شماره بندی فوق قرار داده شود. (9

متقاضیان محترم توجه داشته باشند درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به  (11

قیمت اقدامی صورت نمی گیرد و آنرا عودت می دهیم. ضمناً نام و آدرس و شماره تلفن شرکت  بازگشایی پاکت پیشنهاد

 بر روی پاکت درج گردد.

متقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ  (11

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی و فیش مربوطه  1115648832113ریال بحساب سیبا    011101115

را در پاکت )الف( مدارک فنی و بازرگانی و اسناد همراه با رزومه کاری خود را در پاکت )ب( و پیشنهاد 

–به نشانی بهبهان  24/17/89مورخه  14قیمت در پاکت )ج(بصورت جداگانه و درب بسته تا ساعت 

به واحد دبیرخانه تحویل نمایند  الزم به  6367156745جاده سد مخزنی مارون کد پستی  11لومتر کی

ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معامالت و 

می  کمیته فنی بازگشایی و مورد بررسی قرار می گردد در صورت تایید پاکت پیشنهاد قیمت بازگشایی

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

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

اب سیبا هزار ریال جهت خرید اسناد و برگ شرایط مناقصه به حس 111،111متقاضیان می بایست مبلغ  (12

شرکت سیمان بهبهان نزد بانک ملی واریز و فیش آنرا به واحد بازرگانی تحویل   1115648832113

 نمایند.

 

 

 



 شرکت سهامی عام سیمان بهبهان

 8از2صفحه

 

 
 

1.   

  مدیرعامل شرکت            صادره از   ش.ش  فرزند           اینجانب

شرکت سیمان بهبهان نزد  1115648832113ریال به حساب سیبا  501110111و قبول نمودم ، ضمن واریز مبلغ شرایط مناقصه را مطالعه       

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

 .......................... ریال می باشد ............................................. ریال ) حروفی ..... ارایه شده مبلغ کل پیشنهادی مطابق با مستند 

 امضاءو مهر شرکت متقاضی
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 ساخت اتاق سرپرست سنگ شکن و مواد خاماسناد مناقصه 
 

  شماره قرارداد

 )سهامی عام( شرکت سیمان بهبهان کارفرما

 به عنوان نماینده کارفرما شرکت سیمان بهبهان واحد ساختمانی دستگاه نظارت

  پیمانکار
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 مناقصه موضوع  -1

  ساخت اتاق سرپرست مواد خام و سنگ شکنعبارت است  مناقصهموضوع 
 

 :پروژه مدت زمان -2
 می باشد.از تاریخ نامه شروع به کار  ماه2مدت زمان انجام پروژه 

 قیمت پیشنهادی: -3

 

 -قیمت کل  ریال -واحد قیمت مقدار واحد آیتم ردیف

 ریال

   61 مترمکعب و ریگالژ خاکبرداری 1

   22 مترمکعب اجرای فنداسیون سنگی 2

تهیه و اجرای دیوار آجری  3

 مطابق با نقشهزبره  

   1 کلی

تهیه متریال و اجرای سقف  4

تیرچه بلوک مطابق با نقشه 

، همراه با و بتن ریز ی آن

 شیب بندی بام

   41 مترمربع

   125 مترمربع اجرای پالستر زبره 5

و اجرای سفید  گچ تهیه 6

 کاری

   75 مترمربع

خاکریزی فنداسیون و  7

 اطراف آن

   21 مترمکعب

سنگ چینی کف با سنگ  8

 رودخانه ای

   21 مترمربع

   111  تهیه و اجرای سرامیک 9

لوله کشی سبز و فاضالب و  11

آب باران مطابق با اسناد 

 فنی

   1 کلی

برقکاری اتاق مطابق با  11

 اسناد فنی

   1 کلی

تهیه و نصب  12

دوجداره به  UPVCپنجره

همراه با  متر 105*1ابعاد 

 فریم فلزی آن

   2 عدد

   1 عدد تهیه و نصب درب فلزی  13
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تهیه و نصب جاکولری  14

 پنجره ای 

   1 عدد

تهیه و نصب درب  15

آلومنیومی با شیشه و یراق 

 آالت

   1 عدد

تهیه و نصب درب چوبی با  16

 چارچوب فلزی و یراق آالت

   1 عدد

  ریال -مجموع -

 

 

 محل اجرای موضوع قرارداد -4
 .باشد می جاده سد مخزنی مارون 01، کیلومتر شهرستان بهبهان ،محل اجرای موضوع قرارداد،سایت کارخانه سیمان بهبهان واقع در استان خوزستان

 :پیمانکارتعهدات  -5

 طبق دستورات نماینده کارفرما نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید: متعهد است پیمانکار
 خاکبرداری -

 اجرای فنداسیون سنگی -

 خاکریزی و اجرای قلوه سنگ -

 اجرای دیوار های آجری -

 عمل آوری بتن(اجرای سقف ) قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی،  -

 پالسترکاری سیمان و گچ و سفیدکاری -

 با توجه به اسناد فنی  سرامیک برای نما و کف و اجرای تهیه  -

 با توجه به اسناد فنی ، چوبی، آهنیتهیه و اجرای درب فلزی -

 همراه با فریم فلزی رنگ شده آن متر 0*0.1به ابعاد  با شیشه دوجداره دوجداره UPVCتهیه پنجره  -

 رای جاکولریتهیه و اج -

 با توجه به اسناد فنیلوله کشی سبز وفاضالب  -

 تهیه و اجرای تاسیسات برقی با توجه به اسناد مناقصه -

با توجه به اجرای اتاق در باغچه، اجرای خاکبرداری با بک هول یا بیل مکانیکی مد نظر بوده و ریگالژ توسط نیروی انسانی صورت  :1تبصره

 می پذیرد.

 .استفاده از سنگ های بزرگ  جهت فنداسیون سنگی مورد تایید نمی باشد :2تبصره 

کیلوگرم سیمان مورد تایید می باشد. و فقط استفاده از بتن آماده مورد تایید است. ساخت بتن در محل توسطط   011بتن با عیار  :3تبصره

 نیروی انسانی مردود می باشد.

 روز می بایست توسط پیمانکار صورت گیرد. 0حداقل  عمل آوری بتن با پوشش گونی به مدت :4تبصره 

 ساعت به عهده پیمانکار است. 27عمل آوری دیوار به مدت  تهیه آجر به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. :5تبصره 

 تهیه و اجرای لوله آب باران در دیوار به عهده و هزینه پیمانکار است. :6تبصره 

خلی می بایست با شمشه گیری صورت گیرد. اجرای رابیتس بر روی شناژ ها و لوله هطای آب بطاران بطه    اجرای پالستر سیمان دا :7تبصره 

 عهده و هزینه پیمانکار است. 
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هزار تومان مد نظر بوده. سرامیک کاری همراه با بند کشی می باشد. تهیه سیمان سطفید و پطور    01: خرید سرامیک با قیمت پایه 8تبصره 

سرامیک می بایست شاقول و گونیا اجرا شود. در غیطر ایطن صطورت هزینطه تخریطب و       سنگ برای بند کشی به عهده و هزینه پیمانکار است.

 هده و هزینه پیمانکار است.خرید مجدد و همچنین ضرر و زیان ناشی از تاخیر پروژه به ع

پیمانکار می بایست افت متریال را در کار خود ببیند. هیچ گونه هزینه اضافی برای افت آرماتور، سرامیک و آجر و سیمان و گچ و  :9تبصره 

 ... به پیمانکار پرداخت نمی شود.

ضمانت  LEDعدد المپ  6،  از جنس درجه یک 0.1 با سیم شماره : اجرای لوله های خرطومی، سیم کشیبرقکاری اتاق شامل: 11تبصره 

و  همطراه بطا حبطاب شیشطه ای بطرای حمطام       LEDعطدد المطپ    دوضمانت یکساله برای راهرو و  LEDیکساله برای اتاق و یک عدد المپ 

، دو ز داخلی، فیوز مینیاتوری، جعبه فیوکلیدها به منظور روشنایی ،آبدارخانه عدد پریز در حمام و سهعدد پریز در داخل اتاق،  4، آبدارخانه

کلید کولر و جعبطه جطای پانطل بطه همطراه اجطرای لولطه آب         و کلیدهای آن برای حمام به همراه پنجره آلومنیومی تهویه. 01در01عدد فن 

 خروجی کولر اسپلیتی

هطزار   011کاسه توالت با قیمت پایه  ،لوله پلیکا جنس داراکار یا نگین ،شامل لوله سبز جنس سانپایپلوله کشی سبز و فاضالب  :11تبصره 

دوش یک عدد هزار تومان، دو عدد پیسوال درجه یک، شیر مخلوط حمام اهرمی درجه یک ) راسان( و  011تومان و روشویی با قیمت پایه 

، دو عطدد   ایطنچ  4با لولطه پلیکطا    لوله آب باراندو خروجی ، گالن جنس درجه یک( 71آبگرمکن برقی  و نصب ، تهیهدرجه یک  و سر دوش

 برای  حمام و آبدارخانه 01*01کف شور

قالطب بنطدی پیرامطونی، شطمع      میلگردهای افت وحرارت،اجرای سقف تیرچه بلوک شامل تهیه تیرچه، میلگردهای شناژ مخفی، :12تبصره 

روز به عهده پیمانکار  2دت حداقل عمل آوری بتن به م کیلوگرم سیمان می باشد. 011بتن ریزی با بتن آماده به عیار تهیه بتن و گذاری و 

 است.

 جهت بتن ریزی جرثقیل از طرف کارخانه در اختیار پیمانکار قرارداده می شود. :13تبصره 

 به عهده و هزینه پیمانکار است.: شیب بندی بام 14تبصره 

 به عهده و هزینه پیمانکار است. 011اجرای ماهیچه بام جهت ایزوگام با مالت با عیار  :15تبصره

 ساخت و اجرای یک عدد جاکولری به عهده و وظیفه پیمانکار است. :16تبصره 

 4*8. و فرم فلزی بطا فطوطی   می باشد همراه با یراق آالت درجه یک UPVCپنجره های مورد نظر بصورت دوجداره، از جنس  :17تبصره 

 بصورت رنگ شده می باشد.

 می باشد.) دستگیره، مغزی، کلیدو..( درب آلومنیومی سرویس بهداشتی از جنس درجه یک همراه با یراق آالت  :18تبصره 

بطه عهطده و    آنتهیه رنگ و رنگ آمیزی نمودن د. همچنین می بایست دارای یراق آالت درجه یک باش راهرودرب فلزی ورودی :19تبصره 

 درب ورودی اتاق از جنس چوب با چارچوب فلزی رنگ شده می باشد. هزینه پیمانکار می باشد.

 جهت سفیدکاری، گچ سفید کاری سمنان مورد تایید می باشد. :21تبصره 

 کلیه وسایل و مصالح به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. :21تبصره

 تهیه تیرهای نعل درگاه به عهده و هزینه کارفرما می باشد. :22تبصره

 مخلوط از طرف کارخانه در اختیار پیمانکار قرارداده می شود. :23تبصره 
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 پیمانکارتعهدات  براجرای نظارت -6
به عهده دستگاه نظارت )نماینده کارفرمطا: واحطد سطاختمانی شطرکت سطیمان      طبق اسناد و مدارک قرارداد،  مشاورنظارت براجرای تعهدات 

 بهبهان( می باشد.

 

 جرائم تأخیر و خسارات  -7
قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم تحویل به موقطع بطه ازاه هطر    موظف است در مدت زمان تعیین نسبت به تحویل موضوع  پیمانکار( 2-0

درصطد مبلطغ   71این مبلطغ تطا   تعلق خواهد گرفت.  مشاوربعنوان جریمه تأخیر به میلیون( ریال ،  دو) 7،111،111مبلغ ،تأخیر غیر مجازروز

 رارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید.تاخیر به مدت زمان بیشتر کارفرما می تواند ق قرارداد قابل اعمال بوده و در صورت

   .کسر نماید کارفرما حق دارد تمام مبلغ جریمه را از مطالبات پیمانکار و یا ضمانت حسن انجام کار و تضمین انجام تعهدات( 2-7

 ایمنی -8
ایمن سازی محیط کار )مسئولیت فرم های پرمیت را به تایید واحد محترم ایمنی برساند. ،پیمانکار می بایست قبل از شروع به کار .0

 توسط پیمانکار بوده و در صورت توقف کار عواقب ناشی از آن بعهده پیمانکار می باشد(

 پیمانکار می بایست نسبت به اجرای الیف الین های عرضی و طولی مطابق نظر واحد ایمنی اقدام نماید.   .7

 طابق با نظر واحد ایمنی اقدام نماید.جرای سکوی کار ایمن جهت دسترسی به سقف مپیمانکار می بایست نسبت به ا .0

 پیمانکار می بایست نسبت به مهار بندی با طناب مطابق با نظر واحد ایمنی اقدام نماید. .4

پیمانکار می بایست اقدامات الزم را جهت معرفی کلیه افراد به واحد محترم ایمنی برای آموزش اولیه ایمنی و معاینات الزم انجام  .1

 دهد.

ست یک نفر را به عنوان رابط ایمنی به واحد ایمنی شرکت سیمان بهبهان معرفی نمایطد. ایطن فطرد بایطد در تمطام      پیمانکار می بای .6

 مدت انجام کار در محل کارحاضر بوده و هماهنگی های الزم را با واحد محترم ایمنی انجام دهد.

 ایمنی انجام دهد.پیمانکار می بایست اقدامات الزم را برای رفع مواد نا ایمن مورد نظر واحد  .2

کاله ، کفش ، ماسک،دهنی وگوشی، لبطا    کمربند ایمنی، ،تجهیزات ایمنی کار از قبیل دستکشپیمانکار مسئول تهیه وسایل و  .8

 وسایر وسایل برای کارکنان خود بوده ومسئول کنترل و نظارت بر استفاده کارکنان از وسایل ایمنی بوده

 ایمنی جهت نفرات تخریب چی و همچنین نفرات که در ارتفاع قرار دارند می باشد.پیمانکار موظف به استفاده از کمربند  .9

ارائطه  نسطبت بطه   مورد صالحیت برگزار و ع تایید مراج اب را تفاع را برای پرسنل خودراست دوره کار در ا موظفپیمانکار  .01

   اقدام نماید.مدرک قبل از شروع بکار به واحد ایمنی و بهداشت صنعتی شرکت سیمان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت بدون هماهنگی واحد ساختمانی و بازدید مورد تایید نمی باشد.ارائه 
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