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هاوس خود فیلترهای جدید سیستم فیلتراسیون بگکیسهنصب عملیات سیمان بهبهان در نظر دارد سهامی عام شرکت 

 TurnKeyز نوع ، به صورت کامل طی قرارداد ارا بر اساس شرایط ذیلکیسه فیلترهای قبلی(  عملیات دمونتاژ)همراه با 

های حساسیتنین مچ)و ه شده ارائه فنی اطالعات به توجه با است خواهشمند لذاواگذار نماید. به پیمانکار واجد شرایط 

 مالی پیشنهاد انعکاس و ارائه جهت را الزم دستوراتاین شرکت در خصوص کیفیت عملیات نصب و کار انجام شده( 

 .فرمایید مبذول مربوطه

 

 توضیحات موضوع ردیف

 نوع سیستم فیلتراسیون 1
 متر مکعب بر ساعت 700،000هاوس با ظرفیت بگفیلتر 

 آسیاب مواد خامهای کوره و مشترک بین دپارتمان

 PTFEفایبرگالس با روکش  جنس کیسه فیلتر 2

 mm x 7.050 mm 127 طول کیسه فیلتر 3

4 
فیلترهایی که باید دمونتاژ تعداد کیسه

 شوند
 عدد 5000

5 
تعداد کیسه فیلترهایی که باید نصب 

 شوند
 عدد 5000

 شرح خدمات مورد نظر کارفرما 6

 آنها اصالح لزوم صورت در و هاکیج وضعیت بررسی* 

 هاوسبگ سقف و هاشیت تیوب کامل نظافت* 

 کثیف و تمیز هوای هایلکانا کامل نظافت* 

سی *  ضعیت برر  و تعویض ایراد صورت در و پالس جت شیرهای کارکرد و

 آنها تعمیر

 تنظیمات انجام و هاوسبگ کنترل تابلو وضعیت * بررسی

 آنها جوشکاری لزوم صورت در و هاشیت تیوب بدنه وضعیت * بررسی

 پریکوتینگ انجام و هاوسبگ اندازی راه*

 روز )مداوم و بدون وقفه( 10حداکثر  مدت زمان نصب 7

8 

تأمین کلیه تجهیزات مورد نیاز 

)به عملیات نصب اعم از ابزارآالت کار 

 ها و تجهیزاتو دستگاهطور کامل( 

 مربوط به برشکاری، جوشکاری و...

 با پیمانکاربه طور کامل 

9 
 محل اسکان و 

 تأمین غذای پرسنل پیمانکار
 با کارفرما

 به طور کامل با پیمانکار ایاب و ذهاب 10
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 فیلترهای موضوع قرارداد مشخصات فنی کیسه
Specifications Parameter 

770 gr/m², PM-Tec Fiberglass e-PTFE Membrane Material 
Filter Bags Type 

FLS OEM* 
127 mm x 7.050 mm Dimensions 

Upper Bottom Seam to Upper Filter Bag End Measured from 

3-Needle Double Lap Seam / Sewing Thread: PTFE Length Seam 

2-Fold Seam / Sewing Thread: PTFE Cross Seam 

Snap Ring Double Braided / Double-Braided Tape (Glass) Design Top 

mm Round 0.2+135Diameter  Cell Plate 

Double - PTFE Bottom 

Single - Length 110 mm Reinforcement Bottom 

Yes Sew. Protection 
BWF Manufacturer 
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 شرایط مناقصه -

نهاد قيمت در پاكتهاي تمامي اسناد مناقصه بايد به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده رسيده و همراه با  پيش -1 -

 شد به خريدار تسليم شود.خواهد به ترتيبي كه ذكر  "ج"و  "ب"،  "الف"

ريافتي بر اساس مقررات ددر رّد يا قبول هر يك يا قسمتي از پيشنهادهاي واصله مختار است همچنين از پيشنهادهاي  كارفرما  -2 -

 شوند. شركت فقط سه پيشنهاد به عنوان برنده اول، دوم و سوم انتخاب مي

دام طبق مقررات الوه بر اقدر صورتي كه اطالع حاصل شود كه هر يك از پيشنهاد دهندگان با يکديگر تباني كرده اند، ع-3 -

ميشه حذف هو آيين نامه مربوطه، تبّاني كنندگان از فهرست پيمانکاران طرف همکاري با شركت سيمان بهبهان  براي 

 خواهندشد. 

يشنهاد دهنده ميبايست پاز آنجا كه كارفرما با تنظيم نمودن اين اسناد سعي در حفظ منافع طرفين قرارداد خواهد نمود، لذا -4 -

. در غير اينصورت آن ام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغيير، حذف و يا قراردادن شرط در آن تنظيم، مهر و امضاء نمايدتم

 پيشنهاد ناقص و مردود خواهد شد. 

و يا نقص در اسناد  برگ پيشنهاد قيمت مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرط بوده و هر نوع ابهام، خدشه، عيب-5 -

عث رّد آن پيشنهاد مدارك مناقصه يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و بر خالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي، با و

هنده، از شركت در دشود و نيز ممکن است به تشخيص خريدار، پيشنهاد خواهد بود و مدارك عيناً به پيشنهاد دهنده مسترد مي

  استعالمات و مناقصات آتي محروم شود.

تب را كتباً به اين هر يك از شركت كنندگان در مناقصه كه نسبت به مفهوم و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند بايد مرا-6 -

ز سوي پيشنهاددهنده اشركت اطالع داده و تقاضاي توضيح نمايند و پس از تکميل نمودن اسناد و ارائه پيشنهاد هيچگونه عذري 

 د.  به بهانه عدم اطالع مسموع نميباش

تغيير و تصحيح آنها از سوي خريدار  ةهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحو -7 -

 اعالم و جز اسناد و مدارك مناقصه منظور خواهد شد.   WWW.behcco.ir گزاراز طريق سايت مناقصه 

 كننده در مناقصه در صورتيکه هرگونه پيشنهادي داشته باشد ميتواند نظرات خود را در شركت-8 -

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

 شود. سترد ميشركت كننده م تضمين شركت در مناقصه نفرات بعدي با  درخواست، پس از تعيين نفرات اول، دوم و سوم-10 -

راي تعهدات وي، به اج تضمينتضمين شركت در مناقصه نفر دوم و سوم پس از انعقاد قرارداد با نفر اول و دريافت :  1تبصره  -

 آنان مسترد خواهد شد. 

ا بداند به هر حال نهپيشنهاد دهنده بايد كليه اسناد مدارك مناقصه را به دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت آ-12 -

وانده و هرگونه شركت در مناقصه و امضاي پيشنهاد به منزله آن تلقي شده كه تمامي اسناد و مدارك مناقصه را به دقت خ

 وجود ندارد .  اطالعاتي مربوط به آنها را به دست آورده و نسبت به هيچ جزء از آنها هيچگونه ابهام يا جهل براي او

 آور است. يشنهادي به حروف در مواردي كه تصريح گرديده ضروري و الزامذكر ارقام و مبالغ پ-13 -

 ده باشد. كليه صفحات و اوراق و اسناد مناقصه بايد به امضاء مجاز و مهر شركت يا مؤسسه پيشنهاد دهنده رسي-14 -

http://www.behcco.ir/
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يشنهاد به منزله قبول تسليم پدر صورتيکه يك يا چند قسمت از اسناد مدارك مناقصه به امضاء پيشنهاد دهنده نرسيده باشد  -15 -

 تمام شرايط و مشخصات اسناد و مدارك مناقصه از طرف پيشنهاددهنده تلقي خواهد شد. 

 قيمتهاي مشروط پذيرفته نيست )مثال ذكر گردد يك ريال كمتر از آخرين قيمت( -

، حسن سابقه، كيفيت خدمات متقاضيان از نظر قانون و شرايط شركت سيمان بهبهان مورد ارزيابي قرار مي گيرند )تضمين -

 داشتن گواهينامه هاي صالحيت از مراجع ذيصالح، فهرست قرردادهاي مهم و ... (

 خواهد.چنانچه شركت كننده در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي تواند از مناقصه گذار توضيح ب -

 دارد.برنده مناقصه طرف قرارداد خواهد بود و حق واگذاري به غير را ن -

ليت تمام  عمليات اجرايي مناقصه گذار هيچ تعهد ديگري عالوه بر مبلغ قرارداد را تقبل نخواهد كرد و برنده مناقصه راساً مسئو -

 قرارداد را تا خاتمه آن عهده دار خواهد بود.

 نمي شوند. دادهاسنادي كه بايد در مهلت مقرر در پاكت درب بسته و الك و مهر شده ارائه گردد به هيچ عنوان عودت  -

شركت سيمان بهبهان  كسورات قانوني و هزينه چاپ آگهي در يك نوبت با برنده مناقصه و رد يا قبول پيشنهاد ها از اختيارات -

 مي باشد

 تضمین شرکت در مناقصه  -

 .اخذ نمی گردد ضوع مناقصه جهت انجام مو ( سپرده شرکت در مناقصه )  تضمینیهیچگونه 

 آخرین مهلت ارائه پیشنهاد تاریخ -

ساعت  سناد تا  ست  03/07/1400مورخ  14مهلت تحویل ا ضی می بای شد ،که متقا سناد را  می با  رخانهیدر دبا

مهلت  دشرکت سیمان بهبهان  تسلیم و رسید دریافت دارنثبت و سپس به  واحد حراست   یبه طور رسم یادار

 باشد. مذکور قابل تمدید نمی

 پیشنهادهائی که خارج از موعد مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد شد . -

 پيشنهاد قيمت : 

 

 

 

 

 مهر و امضاء فروشنده 

 

 

 

 


