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  13/12/1400مورخ   CA-225شماره  مناقصه
 ( آسیاب موادخام و تعویض زره1ملیات نوسازی داکت های سپراتور شماره )اسناد 

 "(1های سقف ، کف و بدنه مسیر ورودی سیکلون های سپراتور شماره )
                                                                                                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

ز اداره اری اارائه 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 نداشته باشند درصورت 

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

 هند:به شرح ذیل تحویل دمتقاضیان میبایست پیشنهاد خود را در سه پاکت جداگانه  -7

شرکت سیمان  0105648832003ریال بحساب سیبا   000،000،05واریز سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ پاکت الف( فیش مربوط به 

 پاکات حاوی پیشنهادات درمی باشد و  1400  /25/02مورخ  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 کمیته فنی بازگشالزم به ذکر است ابتدا پاکت اسناد و مدارک و پاکت سپرده شرکت در مناقصه توسط کمیسیون معامالت و   

 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

 اشد.ب

                                                                                                                                                                                        ( توضیحات کلیب

 تان باشد.پیمانکار می بایست دارای تاییدیه ایمنی از اداره کار اس -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 

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

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. 

 ایمنی صورت می پذیرد. و واحد 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

                                                                                     فنی                                                                                       توضیحات ( ج

 شرح کار :
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تر مربع و سپس م 75به متراژ تقریبی ( 1الف( بازکردن ایزوله جهت انجام تعویض زره های مورد نظر سپراتور شماره )

 باز شده. متر مربع و سپس بستن ایزوله های 100بستن ایزوله های باز شده پس از اتمام کار به متراژ تقریبی 

 ( مواد خام به سمت ونتیالتور1دمونتاژ کانال های مکش از سیکلونهای سپراتور شماره ) .1

 ( مواد خام1پراتور شماره )دمونتاژ شش عدد زانویی های باالی سیکلونهای س .2

 ( مواد خام 1دمونتاژ سقف  و امرشن تیوپ شش عدد سیکلون سپراتور )  .3

 ( مواد خام 1دمونتاژ زره های سقف ، کف و بدنه راه گاه ورودی به سیکلون های سپراتور )  .4

 ( مواد خام 1دمونتاژ زره های بخش حلزونی شکل باالی سیکلون های سپراتور )  .5

 ج( 

 ( مواد خام 1زره های بخش حلزونی شکل باالی سیکلون های سپراتور ) ( مونتاژ1

 ( مواد خام1ره های سقف ، کف و بدنه راهگاه ورودی به سیکلون های سپراتور ) ( مونتاژ ز2

 ( مواد خام 1( مونتاژ سقف  و امرشن تیوپ شش عدد سیکلون سپراتور ) 3

 ( مواد خام1سپراتور شماره )( مونتاژ شش عدد زانویی های باالی سیکلونهای  4

 ( مواد خام به سمت ونتیالتور1( مونتاژ کانال های مکش از سیکلونهای سپراتور شماره )5

 شرایط اجرای کار:
 باشد. روز کاری می 12مدت زمان انجام کار حداکثر  -1

 ده پیمانکار میکار بعهداربست بندی و انتقال لوله ها جهت داربست در محل و دمونتاژ و انتقال آنها پس از پایان  -2

 باشد( . باشد )تهیه بست فلزی و لوله های استیج مورد نیاز به عهده کارفرما می

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

 باشد . نکار مییماپانتقال مصالح و ابزار االت و تجهیزات مورد نیاز انجام کار به طبقه سپراتور مواد خام به عهده  -4

مانکار تاکید می گردد که سالمت کلیه قطعات ساخته شده و سرامیک کاری شده درحین انتقال و نصب بعهده پی -5

 باشد.          می

باشد  ه پیمانکار میسالمت کلیه تجهیزات و لوازم برقی و مکانیکی حین انجام عملیات دمونتاژ و مونتاژ و انتقال بعهد -6

. 

 باشد. ر آالت مرتبط با انجام کار بعهده پیمانکار میکلیه لوازم و ابزا -7

 اشد.ب تامین الکترود ، کپسول اکسیژن ، کپسول گاز ، پیچ و مهره و پکینگ مورد نیاز بعهده کارفرما می -8

ر است که باشد.)الزم به ذک تامین جرثقیل، لیفتراک و ماشین جهت انتقال قطعات و ضایعات بعهده کارفرما می -9

آالت مورد نیاز ت انتفال قطعات به طبقه سپراتور میباشد و انجام مابقی فعالیت بایستی توسط ابزارجرثقیل فقط جه

 انجام گیرد(

ئه بازدید از قطعات ساخته شده و همچنین زانویی های سرامیک کاری شد و محل نصب الزامی میباشد.)ارا -10

 قیمت بدون بازدید از سایت مورد تایید نمی باشد.(
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 ایمنی

ست اقدامات الزم را جهت معرفی کلیه افراد به واحد محترم ایمنی برای آموزش اولیه ایمنی و  .1 عاینات مپیمانکار می بای

 الزم انجام دهد.

سیمان بهبهان معرفی نماید. این فرد .2 شرکت  ست یک نفر را به عنوان رابط ایمنی به واحد ایمنی  باید  پیمانکار می بای

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

 پیمانکار می بایست اقدامات الزم را برای رفع مواد نا ایمن مورد نظر واحد ایمنی انجام دهد. .3

پیمانکار مسووئول تهیه وسووایل و تجهیزات ایمنی کار از قبیل دسووتکش، کمربند ایمنی، کاله ، کفش ، ماسووک،دهنی  .4

سایل ایمنیوگ ستفاده کارکنان از و سئول کنترل و نظارت بر ا سایل برای کارکنان خود بوده وم سایر و شی، لباس و  و

 بوده

 
 

 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:
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 جدول ارائه قیمت: -2

شنهاد دهنده ثا *** سط پی شده تو صد مبلغ نهایی )کاهش یا افزایش( به  25بت بوده اما تغییر قیمت های واحد ارائه  در

 دلیل تغییر در مقادیر کار مورد تایید می باشد.

  

 پیشنهاد قیمت

 ریال - قیمت کل لریا -قیمت فی  شرح فعالیت ردیف 

 الف

 

1 
( 1)  دمونتاژ ایزوله های مورد نیاز سیکلون های سپراتور

 مواد خام 
  

 

2 

 

 

ه دمونتاژ کانال های مکش از سیکلونهای سپراتور شمار

 ( مواد خام به سمت ونتیالتور1)
  

 

3 

 

ر سپراتودمونتاژ شش عدد زانویی های باالی سیکلونهای 

 ( مواد خام1شماره )

 
  

 

4 

 

دمونتاژ سقف  و امرشن تیوپ شش عدد سیکلون 

 ( مواد خام1سپراتور ) 
  

5 
دمونتاژ زره های بخش حلزونی شکل باالی سیکلون 

 ( مواد خام1های سپراتور ) 
  

 ب

 

 

 

 

 

 

1 
مونتاژ زره های بخش حلزونی شکل باالی سیکلون های 

 (1سپراتور )
  

2 
 مونتاژ زره های سقف ، کف و بدنه راه گاه ورودی به

 (1سیکلون های سپراتور ) 
  

3 
مونتاژ سقف  و امرشن تیوپ شش عدد سیکلون سپراتور 

 (1) 
  

4 
مونتاژ شش عدد زانویی به همراه سقف و امرشن تیوپ 

 مربوطه
  

5 
 مونتاژ کانال های مکش از سیکلونهای سپراتور شماره

 به سمت ونتیالتور ( مواد خام1)
 

  

   مونتاژ ایزوله های باز شده 6

  ریال  – برآورد کل


