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 سمه تعالیاب        

 سقف سالن خاکمناقصه تمیزکاری اسناد فنی 
                                                                                                                                                بازرگانی                                                                                                                            ( توضیحات الف

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

ی از کارپیمان ارائه اساسنامه ، اظهارنامه ، روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت، آگهی آخرین تغییرات. و ارائه تایید صالحت ایمنی و -4

 اداره کار الزامی می باشد .

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

م ن محترپیمانکارابق شماره بندی فوق قرار داده شتمامی مدارک باید برابر اصل گردد و به مهر شرکت ممهور و مدارک ذکر شده در پاکت ط -6

اد درصورت عدم رعایت موارد فوق مدارک آنها تحویل گرفته نمی شود و نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهتوجه داشته باشند 

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

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

یمان سشرکت  0105648832003ریال بحساب سیبا  000،000،10واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ پاکت الف( فیش مربوط به 

 بهبهان نزد بانک ملی 

 پاکت ب( مدارک و اسناد همراه با رزومه کاری 

 پاکت ج( پیشنهاد قیمت 

 ی بازگشاییسپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معامالت و کمیته فن الزم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت  

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

ارات این ز اختیرد یا قبول پیشنهاد ا بدون بازگشایی عودت داده می شود. ابزار کار، موارد ایمنی، کسورات قانونی با پیمانکار و

 شرکت می باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 ج( توضیحات کلی

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

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

افارادی کاه    ز باه کاارریری  ارفرما اعالم و او مراتب را با ارائه اسناد و مدارك مثبته به کاجتماعی را در بیمه مسولیت مدنی لحاظ نماید 

 تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند خودداری نماید.

ب و ی اضافه کاری، شیفت شهاهای اجرای کار، اعم از ارتفاع، زمانپوشش بیمه مسئولیت مدنی با در نظر ررفت  کلیه شرایط و صعوبت -3

 کار در ایام تعطیل بایستی تهیه رردد.  

 از اتمام کامل کار و تایید واحد ساختمانی و واحد ایمنی صورت می پذیرد.پرداخت هزینه پس  -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

                                                                                                                                                                            فنیتوضیحات ب( 

 

 پوشش ورق سینوسی سقف سال  خاك مد نظر می باشد.تمیز کاری  -7

ه با و کارواش بصاورتی کاه هایس آسایبی      ، بروس سیمیکاردكرکره ای با تیشه و چکش دستی، ق کتمیزکاری کامل سطح پوشش ور -8

ده و نیاروی  شسقف نرسد مد نظر می باشد. برای انجام کار ابتدا می بایست در راس سال  بوکسل نصب شده و به بوکسل طناب متصل 

آن  ه اساتفاده از ی از بوکسل در راس سال  خاك بسته شاده کا  الزم به ذکر است بخشکار به وسیله کمربند خود را به طناب مهار نماید.

 منوط به تایید واحد ایمنی می باشد.

ای معیوب )سوراخ شده و یا خم شده، ورق هایی که لبه های آن خم شده است، ورق هاایی کاه از محال خاود     ترمیم سقف در بخش ه -9

صورتی که مانع نفوذ آب باران شود به عهده وهزینه پیمانکاار اسات.   ب و ایزورام نظارت( با ورق کرکره ایتگاه سدطبق نظر جدا شده اند 
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 به عهده وهزینه پیمانکار است. در بخش های معیوب همچنی  نصب ورق های دیواره 

 در هنگام ریزش مواد از اطراف سال ، رماردن یک نفر پرچم به دست الزامی است. -10

 مانکار است.ه و هزینه پیبه عهد هاوسایل الزم برای نصب آن سایر ایزورام وپیس سرمته و ه تهی لیتهیه ورق کرکره ای به عهده کارفرما و تبصره:

 جمع آوری مواد حاصل از تخریب به عهده و هزینه پیمانکار می باشد   -11

 می باشد.   ماه2مدت زمان کلی انجام کار  -12

                                                                                                                                                               ایمنی توضیحاتج(

 ازی محایط کاار  ایما  سا  )مسائولیت  فرم های پرمیت را به تایید واحد محترم ایمنای برساند.  ،پیمانکار می بایست قبل از شروع به کار -13

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

 نجام دهد.اینات الزم اپیمانکار می بایست اقدامات الزم را جهت معرفی کلیه افراد به واحد محترم ایمنی برای آموزش اولیه ایمنی و مع -14

دت ما ایاد در تماام   عنوان رابط ایمنی به واحد ایمنی شرکت سیمان بهبهان معرفی نماید. ایا  فارد ب  پیمانکار می بایست یک نفر را به  -15

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

 .د نا ایم  مورد نظر واحد ایمنی انجام دهدرپیمانکار می بایست اقدامات الزم را برای رفع موا -16

وساایل بارای    پیمانکار مسئول تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی کار از قبیل دستکش ، کاله ، کفش ، ماسک،دهنی وروشی، لباس وساایر  -17

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

هزینده  واست. تهیه کمربند به عهدده   کار می کنند عکه در ارتفا یپیمانکار موظف به استفاده از کمربند ایمنی جهت نفرات -18

 .پیمانکار است

به عهاده  رتفاع( امیلی متری استاتیکی کار در  11)و طناب ایمنی   مورد تایید ایمنی دارای مغزی فوالدی مارك تهیه بوکسل -19

 می باشد.و هزینه پیمانکار 

ه ه عهاده وهزینا  روی سقف ساوله الزامای اسات. تهیاه کااله با      استفاده از کاله کار در ارتفاع برای نیروهای انجام دهنده کار  -20

 پیمانکار است.

 یپیشنهادمبلغ و  پیشنهاد دهنده قیمت د( مشخصات پ

 :پیشنهاد دهنده قیمتمشخصات  -21

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

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

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

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

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

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

 

 جدول ارائه قیمت: -22

قیمت واحد  مقدار واحد آیتم ردیف

 ریال

 مجموع قیمت 

 ریال

   1 کلی فنیخاک مطابق با اسناد تمیزکاری سقف سالن  1

     ریال) عدد( -قیمت مجموع

     حروف) عدد( -قیمت مجموع

 

 امضاء ومهر


