بسمه تعالي
عنوان پروژه
اجراي عمليات سيويل ورودي و محوطه كارخانه گندله سازي همدان
شرح مختصر كار:
شامل اجراي كليه كارهاي سيويل صنعتي شامل خريد ،حمل و اجراي ساختمانهاي ورودي كارخانه به صورت كامل ،ديوار كشي ،فنس كشي،
اجراي سازه هاي فلزي ،آرماتور بندي و قالب بندي و بتن ريزي فونداسيون برخي از تجهيزات ،پمپ ها ،سوله ها و  ،...جدول كشي خيابانها،
منهول هاي آجري و بتني با هر شكل و ساير عملياتهاي اجرايي در محوطه كارخانه مي باشد.
محل پروژه
محل اجراي پروژه در سايت گندله سازي شركت صبانور واقع در كيلومتر  ٣٥جاده همدان به قروه ،كيلومتر  ٧جاده فرعي اسدآباد مي باشد.
برآورد ريالي
برآورد اوليه كار مبلغ  ٤٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ريال )چهل و دو ميليارد ريال( مي باشد.
ﺿﻤاﻧﺖ ﻧامﻪ
كليه مناقصه گران مي بايست ضمانت نامه بانكي جهت شركت در مناقصه با مبلغ  ٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ريال در پاكت "الف" ارائه نمايند.
سوابق شركﺖ
اطلاعات شركت از جمله اساسنامه و روزنامه هاي شركت ،رزومه سوابق كاري ،اظهار نامه ماليات عملكرد ،صورتهاي مالي حسابرسي شده ،رضايت
نامه كارفرمايان قبلي در پاكت "ب" ارائه گردد.
پيشنهاد قيﻤﺖ
قيمتها مطابق جدول پيوست با در نظر گرفتن كليه كسورات قانوني و ضريب بالاسري و بدون هيچ شرطي در پاكت "ج" ارائه گردد.
مهلﺖ شركﺖ در مناقصﻪ
مناقصه گران پس از دريافت اسناد مربوطه از سايت شركت صبانور ،حداكثر تا تاريخ  ١٣٩٨/٠٣/ ٢٠پيشنهادات خود را تحويل نمايند.
ساير شرايط اجراي كار
 -١هزينه كليه آزمايشات از جمله تست تراكم ،بتن ،جوش و  ...به عهده پيمانكار مي باشد.
 -٢تامين آب ،برق ،محل اسكان پرسنل ،تجهيز كارگاه ،و  .....به عهده پيمانكار مي باشد.
 -٣عمليات سيويل در سطح كل كارخانه مي گردد لذا پيمانكار ميبايست موارد را در قيمت هاي خود لحاظ نمايد و از بابت پراكندگي
كار هيچ گونه ادعايي پذيرفته نيست.
 -٤با توجه به فعال بودن كارخانه گندله سازي ،برنامه كاري بايستي با هماهنگي كارخانه انجام و قبل از هر گونه عملياتي بايستي مجوز
هاي لازم از دستگاه نظارت مقيم اخذ گردد و بابت تاخيرات احتمالي هيچ اعتراضي از پيمانكار پذيرفته نيست.
 -٥به قيمتها هيچ گونه تعديل و مابه التفاوت تعلق نميگيرد.
 -٦با توجه به شرايط كار پيمانكار ميبايست قبل از ورود هرگونه مصالح و تجهيزات ،موارد را در نگهباني مستقر در سايت ثبت نمايد و
براي ورود و خروج پرسنل خود نيز مجوز ورود دريافت نمايد.

 -٧مدت زمان اجراي پروژه  ٥ماه ميباشد و پيمانكار ميبايست برنامه زمانبندي خود را جهت اجرا ارايه نمايد و در صورت تاخير در
پرداخت صورت وضعيت ها نيز پيمانكار نميتواند كار را متوقف نمايد و بايستي پيمانكار داراي بنيه مالي متناسب با اجراي كار بوده و
از بابت اين امر نيز هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نمي باشد .تاخيرات در هر شرايط و فعاليتي در انتهاي پروژه محاسبه و رسيدگي مي
گردد.
 -٨در صورت امكان پيش ،پرداخت به ميزان  ١٥درصد پرداخت مي گردد و در صورت عدم پرداخت پيمانكار هيچگونه حقي در مورد
توقف كار ندارد و شروع فعاليت منوط به دريافت پيش پرداخت نمي باشد.
 -٩انواع بيمه ها از جمله تمام خطر كارگران و  ...به عهده پيمانكار مي باشد.
 -١٠اجاره هرگونه ماشين آلات يا ابزار و وسايل مصرفي و غير مصرفي به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد.
 -١١رعايت كليه قوانين  HSEطبق استاندارد كارگاهي و تهيه كليه لوازم و تجهيزات ايمني انفرادي و گروهي به عهده و هزينه پيمانكار
مي باشد.
 -١٢پيمانكار بايستي با استفاده از مهندسين مجرب و با مطالعه دقيق نقشه ها از هرگونه خطا در روند اجراي كار جلوگيري نمايد و با اتمام
هر بخش صورتجلسه اتمام كار بدون مشكل را دريافت نمايد و در غير اينصورت آن بخش از كار قابل اعمال در صورت وضعيت نبوده
و پرداخت نخواهد شد.

