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  : موضوع 

  اسکت سازه هاي تهيه متریال و ساخت و نصباجراي کليه عمليات 

ELECTRIC CONTROL ROOM  ,STEEL PLATFORM  ,BUCKET ELEVATOR ROOM  

 )کارگاه پخت آند بزرگ( 404Aمربوط به ساختمان 

 احداث کارخانه آندسازي خيرآباد اراکواقع در سایت 

  شرح کار:-1

 ، لوله ،تسمه  ،ناودانی   ، نبشی، تيرآهن جدار، آ، ورق  فلزي )ورقاز هر نوع و جنس  مورد نياز  کليه متریال ه،حمل،بارگيري،تخليه()تهي تامين(  1      

دارک فنی مطابق با نقشه ها و م اجراي کار مورد نياز مصرفی و سایر مصالح و لوازم (غيره و  ، گروت و بتن ریزي، رنگ)داکرومات(، پيچ و مهرهميلگرد صاف 

 بهمراه آزمایشات و گواهينامه هاي مورد نياز  ورالعمل هاي ابالغی از طرف کارفرماو دست

بهمرراه   ,ELECTRIC CONTROL ROOM , .. STEEL PLATFORM, BUCKET ELEVATOR ROOMاسکلت سازه هايساخت عمليات  کليه انجام ( 2

برشرکاري، مونترا ،    مارکينرگ،  از قبيرل دارک فنی و دستور العمل هاي ابالغی از طرف کارفرمرا  با نقشه ها و م مطابقراه پله ، هندریل و سایر متعلقات 

، بهمراه ترامين کليره تجهيرزات و ماشرين آ ت و لروازم مصررفی       کارهاي مورد نياز و سایر  جوشکاريرزوه کردن ،  تميزکاري، خم کاري، سوراخکاري،

 بنحوي که مورد تایيد دستگاه نظارت و کارفرما باشد. موضوع قرارداددر جهت انجام عمليات مورد نياز  انسانی ونيروي

ميکرون مطابق با نقشه ها و مدارک فنی و دسرتور العمرل هراي     60~35و پروفایل  ½SA2انجام کليه عمليات آماده سازي سطوح با مسباره تا درجه (  3

 ما باشد.ابالغی از طرف کارفرما بنحوي که مورد تایيد دستگاه نظارت و کارفر

 یره سروم    EPOXY POLYOMID یره دوم   EPOXY ZINC RICHرنرگ آميرزي در سره  یره )  یره اول پرایمرر      عمليات مربوط به  کليه انجام(  4 

POLYURETHANE ( 60ضخامت هاي حداقل  بهµm   ًبه روش پاشش از طریقميکرومتر(   180)مجموعا Airless       کليه قطعات مطرابق برا نقشره هرا و

 فنی و دستور العمل هاي ابالغی از طرف کارفرما بنحوي که مورد تایيد دستگاه نظارت و کارفرما باشد. مدارک

بستن پيچ و مهره) ترک مترر(   ،لکه گيري رنگ آميزي  ،جوش در سایت  ،نصب و تجهيز کارگاه و حمل  به محل پرو ه به عمليات مربوط  کليه ( انجام( 5 

ه بندي، بارگيري و حمل و تخليره در محرل   بالغی از طرف کارفرما از قبيل بستنقشه ها و مدارک فنی و دستور العمل هاي امطابق با  ریزي و بتن گروت ،
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نيرروي  امکانرات رفراهی و   پرو ه کارگاه آند سازي و نصب در محل مطابق با مشخصات فنی همراه تامين کليه تجهيزات و ماشين آ ت و لوازم مصرفی و

 ر جهت انجام عمليات موضوع قرارداد بنحوي که مورد تایيد دستگاه نظارت و کارفرما باشد.انسانی مورد نياز د

 

 

مصرفی و ماشين آ ت مورد  مصالحکليه به انضمام تأمين  شهرک صنعتی خير آبادواقع در  پرو ه کارگاه آند سازي 404Aساختمان شرح کار فوق جهت 

قابل . قرار گيردنحوي که مورد تایيد کارفرما  کامل مطابق نقشه هاي اجرایی و مشخصات فنی پرو ه به به طورنيازو انجام آزمایشات  زم جهت تایيد مصالح 

 و  متناسب با نقشه ها و مدارک فنی  قطعی نمی باشد و پرداخت به پيمانکار بر مبناي احجام واقعی کار و استعالم بها جدول ذکر است مقادیر کار مندرج در 

 واحد با توجه به قيمتهاي وتکال  نداشته باشد  و مدل با نقشه ها و مدارک فنی 3کارگاه آند سازي بنحوي که مغایرتی بيشتر از %وزن قبض باسکول 

 .انجام خواهد پذیرفت پيشنهادي پيمانکار

 مدت اجراي کار: -2

 می باشد.  تقویمی روز 60 به مدتساخت  وعمليات خرید  جهتکارفرما  از طرف کاره مدت زمان اجراي عمليات از تاریخ ابالغيه شروع ب

يد کارفرما کليه تذکر : اتمام مدت قرارداد به منزله اتمام تعهدات موضوع استعالم نمی باشد پيمانکار تعهد می نماید در صورت اتمام مدت قرارداد با تای

 .تعهدات باقيمانده را با همان شرایط قرارداد به اتمام برساند

 

 :  "صرفا تعهدات کارفرما -3

 ارک فنی مورد نياز موضوع قرارداد.نقشه ها و مد زمين و تحویل-1-3

 .کربن صنعت اميرکبير شرکت  مدیرعاملو امضاء  پرداخت صورت وضعيت ها بعد از تأیيد  دستگاه نظارت کارفرما -2-3

نياز به آزمایش مجدد  صورتيکه بر اثر عدم تایيد کيفيتبرعهده کارفرما می باشد. در رنگ و بازرسی  )ساخت و نصب( NDTات هزینه هاي آزمایش-3-3

 با سري به حساب پيمانکار منظور ميگردد. 15باشد،  هزینه آزمایشات مجدد با %

 

 تعهدات پيمانکار:  -  4  

سوي کارفرما را بنحوي که مورد  پيمانکار موظف است عمليات موضوع استعالم  را براساس استانداردها ،دستورالعملها و مشخصات فنی ارائه شده از -1-4

 تائيد دستگاه نظارت کارفرما  باشد را انجام دهد.

اسبه پيمانکار موظف است از محل اجراي پرو ه بازدید به عمل آورده و نسبت به محل اجراي پرو ه، شرایط محلی و کليه عواملی که به نحوي در مح-2-4

از تسليم پيشنهاد نرخ کليه اسناد و مدارک را به دقت بررسی نموده و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع  مبلغ پيشنهادي موثر باشد آگاهی کامل حاصل و قبل

 گردد.
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را پيمانکار موظف است پس از بررسی دقيق و کامل کليه اسناد، مدارک مشخصات فنی و نقشه هاي تهيه شده، کمبودها، نواقص و تناقضات احتمالی -3-4

برساند تا کارفرما نسبت به رفع ابهام اقدام نماید. در غير اینصورت عذر پيمانکار در زمينه عدم آشنایی وآگاهی از موارد فوق و سایر به اطالع کارفرما  "کتبا

 مواردي که در اجراي تعهدات موثر باشد پذیرفته نخواهد شد.

باشد، ولی بنا به درخواست نماینده کارفرما  می ،د و ظرفيت هاي مورد نيازپيمانکار موظف به استفاده از  ابزار ، وسایل و  ماشين آ ت سالم و  به تعدا -4-4

 يچگونه ادعایی در هر حال کارفرما طبق تشخيص خود می تواند خواستار افزایش تعداد ابزار آ ت و تجهيزات مورد نياز گردد و پيمانکار از این بابت حق ه

 

وسایل و ابزار عوارض و غيره از بابت ماشين آ ت، پرداخت بيمه، گهداري، تعمير و تعویض، حمل و نقل، ن نخواهد داشت. مسئوليت تهيه و تامين تجهيزات،

 کار و نظایر آن براي حسن اجراي پيمان بر عهده و هزینه پيمانکار خواهد بود.

 ضوع استعالم اقدام نماید.پيمانکار موظف است با رعایت اولویت هایی که از طرف کارفرما ابالغ می شود نسبت به اجراي مو-5-4

 پذیرد. انجام می)محدوده شهر اراک(  محل پرو هکليه مراحل ساخت در کارگاه معرفی شده از سوي پيمانکار و مورد تایيد کارفرما واقع در نزدیکی  -6-4

آب , دوربين نقشه برداري توتال , , ک مترو غيره(تجهيزات بازرسی مورد نياز)الکومتر، تر,  تجهيزات , ماشين آ تمتریال مورد نياز ، تامين کليه  -7-4

بطورکلی هر چيز دیگري که جهت انجام کامل موضوع استعالم و  هر چيزدیگري که بصورت دائمی و و  مورد نياز سوخت و مصالح مصرفی و غير مصرفی

 برعهده و هزینه پيمانکار می باشد.   ورد تایيد کارفرما() داراي برگه کاليبراسيون معتبر و مموقت براي اجراي صحيح و موفقيت آميز کار  زم باشد

 سرپرست کارگاه ، و واحدهاي جهت انجام موضوع استعالمو مجرب و مورد تایيد کارفرما به تعداد کافی متخصص  مورد نياز تامين نيروي انسانی -8-4

  ه و هزینه پيمانکار ميباشد.برعهد و غيره، ایمنی کنترل کيفيت ، دفتر فنی، نقشه برداري ، کنترل پرو ه 

 38علی الحساب بيمه از هر صورت وضعيت طبق ماده % 5کسورات قانونی شامل ماليات و بيمه بعهده پيمانکار است و پرداخت کسورات قانونی شامل  -9-4

صاحساب بيمه از سوي پيمانکار پرداخت می شود زم به ذکر است که آخرین صورت وضعيت پيمانکار بعد از ارائه مفا قانون تامين اجتماعی کسر می گردد . 

خواهد  مسترد پيمانکار به نباشد ضبط براي موردي اگر قطعی تحویل از پس مابقی٪ 5 و موقت تحویل از پس٪ 5 ترتيب به٪ 10و سپرده حسن انجام کار 

 .شد

اختيار خود .)معرفی یک نفر بعنوان مسئول ایمنی به واحد  سرویس ایاب و ذهاب و کليه مسائل رفاهی و ایمنی پرسنل تحت –مسکن  -تامين غذا -10-4

 ایمنی شرکت الزامی ميباشد( بر عهده و هزینه پيمانکار می باشد.

رما در خصوص پيمانکار باید کليه پرسنل خود را بيمه نماید و براي کارگاه خود بيمه نامه مسئوليت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان اخذ نماید و کارف-11-4

اد بر عهده پرسنل پيمانکار هيچگونه مسئوليتی برعهد ندارد. جبران خسارات جانی ومالی به کارفرما واشخاص ثالث در هنگام اجراي عمليات موضوع قرارد

 وهزینه پيمانکار می باشد.

 می باشد .  کارگاهقوانين ایمنی و جاري در  و رعایتپيمانکار موظف به رعایت کليه قوانين و مقررات جاریه کشور و همچنين مقررات مشخصه پرو ه -12-4

داري گواهی سالمت و برگه  ميبایست در مالکيت پيمانکاري باشند و و ابزار آ ت مورد استفاده توسط پيمانکار و ماشين آ ت کليه تجهيزات -13-4

 باشند.و مورد تایيد کارفرما و کارفرماي اصلی کاليبراسيون 
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رنگ  سند بالست، ،سوراخکاري، جوشکاري ، رزوه کردن، برشکاري، مونتا ، تميزکاري، سنگ زنی،  خم کاري،يز کارگاه , تجهاجراي کليه عمليات -14-4

 اکسازي محوطه کارگاه از نخاله ها و ضایعاتپ داکرومات کردن، جوش در سایت، بستن و ترک زدن پيچ و مهره، لکه گيري رنگ آميزي در سایت، ,آميزي

و هرگونه فعاليتی که در راستاي انجام موضوع استعالم  ادوات جابجاییحمل و تخليه و ، بسته بندي)بستن و باز کردن(، بارگيري  , دادموضوع قرارحاصل از 

 منظور گردد. ميبایست می باشد و در قيمت هاي پيشنهادي باشد بر عهده و هزینه پيمانکار

 .بر عهده و هزینه پيمانکار می باشدجهت اجراي کار  فی و غير مصرفی سایر لوازم مورد نياز مصرو  تامين آب و برق مصرفی -15-4

به در صورتيکه کارفرما تشخيص دهد بخشی از کار در شرريفت شب انجام شود پيمانکار موظف به اجراي آن می باشد و از این بابت هيچ هزینه اي  -16-4

 پيمانکار پرداخت نخواهد شد.

 

م مصرفی و هر آنچه در جهت انجام موضوع قرارداد مورد نياز می باشد بهمراه آزمایشات مورد نياز در جهت تایيد متریال توسط تامين کليه متریال و لواز -4-17

رما را تهيه و به تایيد کار ف BOMليست مواد مورد نياز   آزمایشگاه مورد تایيد کارفرما بر عهده و هزینه پيمانکار می باشد. پيمانکار موظف است قبل از خرید

 برساند. پيمانکار موظف است کليه مواد و متریال را از سازندگان مورد تایيد کارفرما تهيه نماید.

نقشه ها و مدارک فنی و دستور العمل هاي ابالغی از طرف کارفرما بنحوي که مرورد  پرو ه و  ITPاست کليه مراحل کار را مطابق با  پيمانکار موظف-4-18

فرم ها مطابق با فرمت هاي مورد تایيد کارفرما برعهده پيمانکار  QC و نسخه از مدارک چهاریيد دستگاه نظارت و کارفرما باشد اجرا نماید. هزینه تهيه تا

ه باشد و پيمانکار متعهرد  نظارت بر عملکرد پيمانکار داشت ITPدر هر حال نماینده کارفرما ميتواند در هر مرحله از کار خارج از رویه مندرج در  می باشد.

 به همکاري در این زمينه می باشد.

در سه را با هزینه خود و براساس برنامه زمانبندي پرو ه پيمانکار موظف است گزارشات روزانه،هفتگی،ماهيانه مطابق با فرمت مورد تایيد کارفرما -4-19

 و به کارفرما ارائه نماید.تهيه نسخه 

بهمراه فایل  A3هاي ساخت مورد تایيد کارفرما و تهيه سه نسخه نقشه هاي چون ساخت مطابق با فرمت کارفرما در قطع  تهيه مدل تکال و نقشه -4-20

 )هزینه جداگانه بابت این موضوع پرداخت نخواهد شد.( .بنحوي که مورد تایيد دستگاه نظارت و کارفرما باشد (AutoCAD)اصلی 

 دي تامين، ساخت و نصب خود را در قالب زمانبندي کلی، به همراه پيشنهاد قيمت ارائه نماید.پيمانکار موظف است برنامه زمان بن-4-21

 پيمانکار موظف است آناليز بها قيمت پيشنهادي خود را همراه با اسناد مناقصه به کارفرما ارائه نماید. -4-22

 

 تضمين شرکت دراستعالم: -5

ریال بنام این شرکت  بابت تضمين شرکت دراستعالم را  (200،000،000ميليون) دویستبه مبلغ  صيادي یشرکت کنندگان در مناقصه باید یک فقره چک بانک

نامه موضوع ماده به همراه اسناد استعالم ارسال نماید این تضمين تا زمان اعالم برنده مناقصه و عقد قرارداد نزد شرکت باقی می ماند و پس از اخذ ضمانت

رد خواهد شد، بدیهی است در صورتيکه برنده استعالم به هر دليلی از عقد قرارداد و پایبندي به قيمت پيشنهادي خود امتناع به پيمانکار مست "(عينا6)

 ورزد تضمين مذکور به نفع این شرکت ضبط خواهد شد و شرکت کنندگان در مناقصه حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مينماید.
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 تضمين انجام تعهدات:  -6

یيد کارفرما پيمانکار مشخص شده باید بالفاصله پس از امضاء قرارداد به منظور حسن انجام تعهدات مشروحه قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی مورد تا

رکت در استعالم را ضبط و مبلغ اوليه قرارداد  ظرف حداکثر یک هفته پس از ابالغ به پيمانکار  تسليم نماید ، در غير اینصورت پيمانکار تضمين ش %5معادل 

 ماید. در ابالغ کار به نفرات بعدي شرکت کننده در استعالم مختار است و پيمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می ن

 

 جریمه تاخيرات :  -7

به ازاء هر روز تاخير مبلغ نيم درصد از مبلغ کل قرارداد به  در صورت افزایش مدت قرارداد که ناشی از قصور پيمانکار باشد, جریمه تاخيرات غيرمجاز

  اضی راحساب بدهی پيمانکار منظور می گردد و کارفرما حق دارد  راسا از محل مطالبات پيمانکار برداشت و در این خصوص پيمانکار حق هرگونه اعتر

 

روز( باشد 10اد می باشد. در صورتيکه تاخيرات پيمانکار بيشتر از ده روز)درصد( مبلغ کل قرارد10سقف جریمه ده درصد)ازخودسلب و ساقط می نماید.

 کارفرما مختار است بصورت یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و کليه ضرر و زیان هاي خود را از محل تضامين پيمانکار وصول نماید.

 

 ارائه قيمت پيشنهادي: -8

 شنبه مورخه يپنج دول پيوست جهت انجام  موضوع استرعالم درج و حداکثر تاخواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را براساس ج

کربن صنعت شرکت  امرور مناقصات سازي ایران مينيوموجنب مهمان سراي آل – بنفشهخيابان  –شهرصنعتی  –به آدرس  اراک   26/03/1401

 08633126970نمابر  و 0863312697ت بيشتر با شماره ارسال نمائيد . جهت دریافت اطالعا 38199-3-3511کد پستی: اراک  ميرکبيرا

 تماس حاصل نمائيد.

 

 

 تذاکرات مهم:

 کارفرما به جز موارد ذکر شده در بخش تعهدات کارفرما هيچگونه تعهدي در مقابل پيمانکار ندارد. -1

 به مبالغ ارائه شده هيچگونه تعدیل و یا افزایش قيمتی تعلق نخواهد گرفت. -2

ه هم با امضاء و مهر این اسناد تایيد می نماید از کليه جزئيات کار مطلع است و هيچگونه ابهامی در این رابطه ندارد و از این بابت در آیند پيمانکار -3

 هيچگونه ادعائی نخواهد داشت.

 کارفرما در مدت استعالم پاسخگوي سئوا ت و ابهامات احتمالی پيشنهاد دهندگان خواهد بود. -4
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تماس حاصل فرمایيد. زم بذکر می باشد هر گونه توافق خارج از  09126343781هام با کارشناس مربوطه جناب آقاي مهندس فرزامی با شماره در صورت اب

 .اسناد مناقصه بایستی بصورت مکتوب مورد توافق قرار گيرد

 .همراه  با جدول پيشنهاد قيمت تسليم شوندتمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاي مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و  -5

 پيشنهاد دهندگان باید پس از انجام بررسی و تحقيقات  زم مبلغ مقطوع پيشنهادي خود را در جدول ذیل با خودکار و  بدون قلم خوردگی درج -6

 نمایند.

 

 

 

 

 

 

  

    کد اقتصادي.............................. و.........................................شماره با کد ملی.................................................مدیر عامل شرکت/پيمانکاري..... ...اینجانب.....................

 .................................. کدپستیو........ ........................................................................................................................ پستیآدرس ..... ..................... ثبت شماره به

 به مبلغ جمعاًو کار  از ............. قيمت کل پيشنهادي خود را پس از مطالعه اسناد مناقصه و نقشه هاي دریافتی با آگاهی و شناخت کامل...وتلفن .....................

 ریال اعالم و متعهد به انجام آن می باشم. ................................................................................................................................................................. حروف(عدد/)به 
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 مدیرعامل شرکت / پيمانکار                                                                                                                                          

 مهر و امضاء                                                                                                                                                                              
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عمليات تهيه متریال و ساخت و نصب اسکت سازه هايجدول استعالم بها   

  ELECTRIC CONTROL ROOM  BUCKET ELEVATOR ROOM,  STEEL PLATFORM,............. 

قيمت 

 مجموع)ریال(

قيمت 

 واحد)ریال(
 شرح کار واحد مقدار

ردی

 ف

 کيلوگرم 63400  

)خرید، بارگيري، حمل ، تخليه کليه متریال  تهيهانجام کليه عمليات مربوط به  

دار، آجآهن، ورق تير پروفيل، ،فلزي ورق  قبيلاز   مورد نياز از هر نوع و جنسی

مطابق با جزئيات  غيرهپيچ و مهره )داکرومات(، رنگ و  و صاف ، ميلگردفلزي لوله

بهمراه آزمایشات مورد  اشاره شده در نقشه ها و مدارک ارسالی از سوي کارفرما,

در جهت انجام عمليات موضوع قرارداد بنحوي که مورد تایيد دستگاه نظارت نياز 

برشکاري، مونتا ،  مارکينگ، از قبيلو مونتا  ) ليات ساختعم( و و کارفرما باشد.

، سندبالست،  رنگ جوشکاري  رزوه کردن ،  تميزکاري، خم کاري، سوراخکاري،

و سایر کارهاي مورد نياز ، بهمراه تامين کليه آميزي، بسته بندي و بارگيري 

هت انجام تجهيزات و ماشين آ ت و لوازم مصرفی ونيروي انسانی مورد نياز در ج

و  (عمليات موضوع قرارداد بنحوي که مورد تایيد دستگاه نظارت و کارفرما باشد.

جوش در سایت ، لکه )از قبيل  عمليات مربوط به نصب و تجهيز کارگاه کليه انجام

گيري رنگ آميزي ، بستن پيچ و مهره) ترک متر( ، بسته بندي، بارگيري و حمل و 

سازي و نصب در محل مطابق با مشخصات فنی  تخليه در محل پرو ه کارگاه آند

همراه تامين کليه تجهيزات و ماشين آ ت و لوازم مصرفی وامکانات رفاهی و 

 نيروي انسانی مورد نياز در جهت انجام عمليات موضوع قرارداد بنحوي که مورد 

 (تایيد دستگاه نظارت و کارفرما باشد.

1 

 

کعبمترم 4,5    

مطابق با مشخصات فنی   و قالب بندي با استفاده از قالب فلزي ، حمل و اجراي بتن تهيه

همراه تامين کليه تجهيزات و ماشين آ ت و لوازم مصرفی وامکانات رفاهی و 

نيروي انسانی مورد نياز در جهت انجام عمليات موضوع قرارداد بنحوي که مورد 

 تایيد دستگاه نظارت و کارفرما باشد.
 

2 

 مترمربع 2  

مطابق  و گروت ریزي با هر ضخامتی قالب بنديپدگذاري و و  وت،  مضرس کردنگرتهيه 

مشخصات فنی همراه تامين کليه تجهيزات و ماشين آ ت و لوازم  نقشه ها و با

مصرفی وامکانات رفاهی و نيروي انسانی مورد نياز در جهت انجام عمليات 

 فرما باشد.موضوع قرارداد بنحوي که مورد تایيد دستگاه نظارت و کار
 

3 

: )عدد( ریال جمع کل   

 جمع کل )به حروف( ریال : 

 

 مدیرعامل شرکت / پيمانکار                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مهر و امضاء                                                                                                                                                                  

   با نقشه ها و مدارک  3%که مغایرتی بيشتر از  بشرط اینکه وزن قبض باسکول کارگاه آند سازيو  واقعی کار  احجاممحاسبه ردیف یک مبناي

  .فنی و مدل تکال  نداشته باشد
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  لکه گيري  و جوش در سایتوزن ي تهيه رنگ و پيچ و مهره و  کليه هزینه هاTouch upپرداخت نمی باشد قابل  و غيره بصورت جداگانه. 

 قابل پرداخت نخواهد بود.تجهيز کارگاه و سایر موارد تعدیل، ضرایب پيمان،  هيچ گونه پرداخت جداگانه اي بابت 

 


