بسمه تعالی
محل فعالیت :
استان همدان  ،ابتدای جاده قروه  ،سه راه داش بالق  ،فرعی اسد آباد  ،جنب کارخانه ذوب آهن غرب کشور ،
کارخانه گندله سازی صبانور
شرح ماشین آالت مورد نیاز :
 2 دستگاه لودر با توان باربرداری  9تن و حجم پاکت  3متر مکعب و ارتفاع کاری مناسب جهت بارگیری تریلی و
دامپتراک  ،همچون ولوو  ، 110ولوو  ، 120کوماتسو  470و یا هر دستگاه مشابه دیگر از برندهای معتبر جهانی
متقاضیان شرکت در این مناقصه می بایست تا پایان زمان مقرر ( روز دوشنبه  ،مورخ  ) 1401/05/24نسبت به ارائه
پیشنهاد همچنین ضمانت شرکت در مناقصه به مبلغ پانصد میلیون ریال اقدام نمایند .
روش های تامین سپرده شرکت در مناقصه :
 -1ضمانت نامه بانکی معتبر
 -2واریز وجه نقد به حساب شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور
(شماره شبا  IR 020190000000213346289004 :بانک صادرات  ،شعبه وحدت اسالمی به نام شرکت توسعه
صنعتی ومعدنی صبانور)
 -3اخذ چک رمزدار بانکی به نفع شرکت توسعه معدنی وصنعتی صبانور
شرایط مناقصه :
 صورت وضعیت و پرداخت به صورت ماهیانه خواهد بود .
 تامین سوخت مصرفی بر عهده پیمانکار می باشد.









محاسبه کارکرد  ،یک دستگاه به صورت شبانه روزی  24ساعته و یک دستگاه فقط شیفت روز  12ساعته خواهد
بود .
پیش نویس قرار داد می بایست توسط شرکت کنندگان مهر و امضا شده و همراه پیشنهاد ارسال گردد .
تصویر اسناد مالکیت و مستندات در اختیار داشتن ماشین آالت می بایست همراه پیشنهاد ارائه گردد .
شرکت کنندگان محترم در صوت تمایل به تامین چند دستگاه متفاوت باید پیشنهادات خود را به تفکیک ارائه
نمایند .
مناقصه گذار اختیار کامل دارد نسبت به مدل ساخت دستگاه ها و توانایی اجرایی پیشنهادی  ،انتخاب نماید و
همچنین اختیار کامل در زمینه رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات را داشته و هیچگونه ادعا و اعتراض در این
زمینه مسموع نخواهد بود.
کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به تامین محل اسکان نیروی پیمانکار ندارد .
تامین یک وعده غذا در روز بر عهده کارفرما می باشد .
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تاریخ :

(مجتمع فرآوری سنگ آهن همدان)

فرم استعالم قیمت اجاره ماشین آالت سنگین
شرح دستگاه
نوع دستگاه :
مدل :
پالک :
نام مالک :
نام راننده :
ظرفیت حمل بار :

شرایط کار:
1

ارائه کار به دستگاه برای یک شیفت کاری در روزهای کاری کارخانه.

 2در مواقع اضطراری با اعالم قبلی کارفرما دستگاه به صورت  24ساعته آماده بکار می باشد .
3

مرخصی راننده روز قبل توسط صاحب دستگاه به مسئول مربوطه باید اعالم گردد تا شرکت از این بابت متضرر نگردد.

4

ساعت حضور راننده و کارکرد آن در قسمتهای مختلف گارگاه با اعالم قبلی کارفرما و طبق ضوابط کارگاه میباشد.

 5محل فعالیت دستگاه در داخل مجتمع فرآوری سنگ آهن همدان و طبق نظر کارفرما تعیین میگردد.
6

رعایت کلیه مفاد دستورالعمل بهداشت و ایمنی و محیط زیست ترابری 004HSWT

 7اصل و کپی :سند مالکیت دستگاه ،گواهینامه راننده ،گواهی سالمت راننده ،کارت هوشمند راننده ،کارت هوشمند خودرو ،بیمه شخص
ثالث و معاینه فنی قبل از انعقاد قرارداد باید ارائه گردد.

توضیحات :
......................................................................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................... ............................................................................................................................. ..........
....................................................................................................... ........................................................................................................................... ....................
اینجانب  ..................................................دارنده دستگاه فوق الذکر بدینوسیله جهت کارکرد در مجتمع فرآوری سنگ آهن همدان آمادگی
خود را طبق ضوابط فوق با مبلغ  .............................ریال به صورت ناخالص برای هر ساعت کار اعالم میدارم.

شماره تماس ثابت :
آدرس :

شماره تماس همراه :
مهر و امضا
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