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  99گ شرایط مناقصه خرید گلوله چدنی کروم دار  شرکت سیمان بهبهان سال بر

 25/11/99مورخ      CA-2296آگهی شماره   
 شرایط مناقصه -

به  "ج"و  "ب"،  "الف"مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده رسيده و همراه با  پيشنهاد قيمت در پاكتهاي       تمامی اسناد  -1

 شد به خريدار تسليم شود.خواهد ترتيبی كه ذكر 

سه              خريدار در رّ -2 شركت فقط  ساس مقررات  شنهادهاي دريافتی بر ا ست همچنين از پي صله مختار ا شنهادهاي وا سمتی از پي د يا قبول هر يك يا ق

 شوند. پيشنهاد به عنوان برنده اول، دوم و سوم انتخاب می

شنهاد دهندگان با يکديگر تبانی كر       د-3 شود كه هر يك از پي صل  صورتی كه اطالع حا طه، تبّانی  ده اند، عالوه بر اقدام طبق مقررات و آيين نامه مربور 

 كنندگان از فهرست پيمانکاران طرف همکاري با شركت سيمان بهبهان  براي هميشه حذف خواهندشد. 

شنهاد دهنده م     ا-4 سعی در حفظ منافع طرفين قرارداد خواهد نمود، لذا پي سناد  سناد   ز آنجا كه كارفرما با تنظيم نمودن اين ا ست تمام ا و مدارك  يباي

 مردود خواهد شد.  ومناقصه را بدون تغيير، حذف و يا قراردادن شرط در آن تنظيم، مهر و امضاء نمايد. در غير اينصورت آن پيشنهاد ناقص 

صه يا ارائه  ر اسناد و مدارك مناق رگ پيشنهاد قيمت مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هر نوع ابهام، خدشه، عيب و يا نقص د    ب-5

شنهاد خواهد بود و مدارك عي             ضمين كافی، باعث رّد آن پي شتن ت صه و يا ندا شرايط مناق شروط، مبهم و بر خالف  شنهاد م شنهاد  پي ناً به پي

 حروم شود. شود و نيز ممکن است به تشخيص خريدار، پيشنهاد دهنده، از شركت در استعالمات و مناقصات آتی مدهنده مسترد می

شرك -6 شركت اطالع داده           هر يك از  شند بايد مراتب را كتبًا به اين  شته با صه ابهامی دا سبت به مفهوم و مدارك مناق صه كه ن و  ت كنندگان در مناق

شنهاددهنده به بهانه عدم            سوي پي شنهاد هيچگونه عذري از  سناد و ارائه پي ضيح نمايند و پس از تکميل نمودن ا ضاي تو سموع  اطالع م تقا

 نميباشد.  

صه و نحو       -7 سناد و مدارك مناق ضافه نمودن ا ضيح يا تجديد نظر يا حذف و ا صه       ةهرگونه تو سايت مناق سوي خريدار از طريق  صحيح آنها از  تغيير و ت

 اعالم و جز اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد.   WWW.behcco.ir گزا

 ورترريررکرره هرررگررونرره پرريشررررنررهررادي داشررررترره برراشررررد مرريررترروانررد نررظرررات خررود را در     كررنررنررده در مررنرراقصرررره در صرررر كررتشررررر-8

 باشد. برگه اي جداگانه به پيشنهاد قيمت ضميمه نمايد وليکن مناقصه گذار موظف به رعايت آن نمی

 شود. ت كننده مسترد میركت در مناقصه نفرات بعدي با  درخواست شركتضمين ش، پس از تعيين نفرات اول، دوم و سوم-10

 نان مسترد خواهد شد. اجراي تعهدات وي، به آ تضمينتضمين شركت در مناقصه نفر دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول و دريافت :  1تبصره 
شركت در مناقصه      پيشنهاد دهند -12 سناد مدارك مناقصه را به دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت آنها بداند به هر حال  امضاي   وه بايد كليه ا

صه را به دقت خوانده و هرگونه اطالعاتی مربوط به آنها        سناد و مدارك مناق شده كه تمامی ا شنهاد به منزله آن تلقی  ست آو  پي رده و را به د

 نسبت به هيچ جزء از آنها هيچگونه ابهام يا جهل براي او وجود ندارد . 

 آور است. كر ارقام و مبالغ پيشنهادي به حروف در مواردي كه تصريح گرديده ضروري و الزامذ-13

 باشد.  ليه صفحات و اوراق و اسناد مناقصه بايد به امضاء مجاز و مهر شركت يا مؤسسه پيشنهاد دهنده رسيدهك-14

صورتيکه   -15 شرايط و                 يدر  شنهاد به منزله قبول تمام  سليم پي شد ت سيده با شنهاد دهنده نر ضاء پي صه به ام سناد مدارك مناق سمت از ا ك يا چند ق

 مشخصات اسناد و مدارك مناقصه از طرف پيشنهاددهنده تلقی خواهد شد. 

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

بقه، داشتن گواهینامه متقاضیان از نظر قانون و شرایط شرکت سیمان بهبهان مورد ارزیابی قرار می گیرند )تضمین کیفیت خدمات، حسن سا -

 های صالحیت از مراجع ذیصالح، فهرست قرردادهای مهم و ... (

 تواند از مناقصه گذار توضیح بخواهد. چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می -

 برنده مناقصه طرف قرارداد خواهد بود و حق واگذاری به غیر را ندارد. -

http://www.behcco.ir/
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عملیات اجرایی قرارداد را تا   مناقصه گذار هیچ تعهد دیگری عالوه بر مبلغ قرارداد را تقبل نخواهد کرد و برنده مناقصه راساً مسئولیت تمام -

 بود.خاتمه آن عهده دار خواهد 

 ند.اسنادی که باید در مهلت مقرر در پاکت درب بسته و الک و مهر شده ارائه گردد به هیچ عنوان عودت داده نمی شو -

 مان بهبهان می باشدکسورات قانونی و هزینه چاپ آگهی در یک نوبت با برنده مناقصه و رد یا قبول پیشنهاد ها از اختیارات شرکت سی -

 تضمین شرکت در مناقصه  -

بوده كه  هبراي مدت اجراي موضوع مناقص   ریال ) پنجاه میلیون  ریال( 50.000.000معادل تضمين شركت در مناقصه    

صورت ارائه       شنهاد دهنده به  سوي پي ست از  سپرده نقدي در وجه   می باي سيمان  ش ضمانت نامه بانکی، و يا واريز  ركت 

 ارائه شود. 0105648832003بهبهان  به شماره حساب سيبا 

 باشد. ماه سهدر صورت ارائه ضمانتنامه بانکی از سوي پيشنهاددهنده ، ميبايست مدت اعتبار آن حداقل  : 1بصره ت

صره   شخ       :  2تب سافرتی يا ايران چك، چکهاي  ست از قراردادن هرگونه وجه نقد، چك م شنهاددهنده ميباي صی يا  پي

يد در غير اينصررورت ه خودداري نماهاي اسررناد مناقصررشررركتی بعنوان تضررمين شررركت در مناقصرره در پاكت

يده و پاكت مناقصه گزار در قبال آن هيچگونه مسئوليتی نداشته و كليه پيشنهادهاي وي باطل شده تلقی گرد     

 ی شود.مپيشنهاد قيمت بصورت درب بسته به همراه تضمين ياد شده به شركت كننده در مناقصه عودت داده 

با نام پكراخ  تننه  وج  نقه تضرین  اا ر خااتر  تننه  اریانمنان      نام شركت  تننه  ر  نناصهر     تذکر مهم :

   نبااه نغااكت راشم  باشه.

 آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تاریخ -

 باشد.  می باشد. مهلت مذکور قابل تمدید نمی  03/12/99مورخ    14آخرین مهلت ارائه پیشنهاد  تا ساعت 

 شود دريافت نخواهد شد .پيشنهادهائی كه خارج از موعد مقرر تسليم  -

 گارانتی گلوله های خریداری شده  : -

  مین می نماید ساعت کارکرد تض 6000گرم بر تن سیمان پس از  25فروشنده نرخ سایش گلوله های موضوع قرارداد را حداکثر

. 

  ین می آسیاب تضمساعت کارکرد  2000درصد پس از  2فروشنده میزان شکستگی و معیوب شدن مجاز گلوله ها را حداکثر

 نماید .

 ن خسارت در صورتی که بیش از مقادیر تضمین شده گلوله دچار شکستگی ، دفرمگی و سایش گردد فروشنده نسبت به جبرا

جهت جداسازی  ناشی از آن که شامل ارسال گلوله های رایگان و جبران هزینه های توقف ، کاهش و یا عدم تولید آسیاب ها

 د ،  اقدام می نماید . گلوله های معیوب می باش
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 نمی بایست تجاوز کند . HCR 2  اختالف سختی سطح و مغز گلوله ها از  -

 ناظر یا نماینده خریدار :  -

 ف است همکاری الزم خریدار یک نفر از کارشناسان شرکت خود را به عنوان ناظر کیفی ، کتبا به فروشنده اعالم می دارد و فروشنده موظ

 داد و کنترل کیفی گلوله های موضوع قرارداد با وی داشته باشد .در رابطه با موضوع قرار

 له ها مطابق استاندارد در صورت نیاز  خریدار جهت کنترل ابعادی گلوله ها ، سختی سنجی ، آنالیز شیمیایی و بررسی کلیه مشخصات فنی گلو

 یک شرکت را به عنوان ناظر کتبا به فروشنده اعالم می دارد.

قالم تامین نشده را از فاکتورهای قیمت ا %1دون دلیل فروشنده در تحویل اقالم موضوع قرارداد، خریدار می تواند به ازاء هر هفته تاخیر در صورت تاخیر ب -

 فروشنده بعنوان جریمه تاخیر در تحویل کسر نماید .

د . تضمین مذکور شش ماه در اختیار خریدار قرار می دهمبلغ کل قرارداد را بعنوان تضمین حسن انجام کار موضوع قرارداد  %10فروشنده چکی معادل  -

 پس از تحویل کل کاالی موضوع قرارداد با تایید خریدار به فروشنده مسترد خواهد شد .

 مقدار گلوله چدنی کروم دار و مشخصات فنی آنها مطابق جدول ذیل می باشد . -

ف
ردي

 

 HRCسختی  C%درصد كربن  Cr%درصد كروم  مقدار مورد نياز ) كيلوگرم ( قطر گلوله

1 90 15000 17- 15 2.5 - 2 62 - 60 

2 80 30000 17- 15 2.5 - 2 62 - 60 

3 70 8000 17- 15 2.5 - 2 62 - 60 

4 50 40000 14 - 12 3.5 - 2 63 - 60 

5 40 58000 14 - 12 3.5 - 2 63 - 60 

6 30 22000 14 - 12 3.5 - 2 63 - 60 

    173000 مجموع

 

 مهر و امضاء فروشنده 

 

 

 

 

 

 

 


