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 خرید بچینگ اختالط بتنمناقصه 

 نماید. یک دستگاه بچینگ با حجم دو متر مکعب تولید بتن را تهیه در نظر داردشرکت صنایع معدنی شهاب سنگ 

 .بر اساس شرایط اعالم شده اعالم نمایند  08/06/1400ی پیشنهادی خود را تا تاریخ قیمت ها می توانندمتقاضیان 

 محل اجرای پروژه: 

با امکان بازدید از محل  توفیواقع در بزرگراه آزادگان ابتدای جاده احمدآباد مس معدن شن و ماسه شهید بروجردی

 هژاجرای پرو

 : مناقصه  طیشرا

 ماهه باشد 12ضمانت دستگاه دارای 

 

 ویژگی های دستگاه:

 معرفی بچینگ پالنت )ایستگاه مرکزی بتن( ثابت 

عدد لودسل  4متر مکعب با  15عدد دریچه پنوماتیکی و قابلیت توزین دیجیتالی  10تایی توزین مصالح با  5فیدر  -1

 عدد ویبره 4مجهز به  و

سانتی متر با الستیک سه الی ساده نخ دار  100به عرض میزان مورد نیاز جهت انتقال مصالح و  مادر بهنوار نقاله  -2

 و با ذکر برند کشور سازندهاسب  20الکتروموتور گیربکس سرخود  با قابلیت تعویض +و رولیک های سفارشی 

ارای زره بندی داخل دیگ با د   m³ 2قدرت میکس در هر دقیقه با   (Twin shaft)محوره  2میکسر -3

عدد با دریچه تخلیه پنوماتیکی و  2به تعداد  )با ذکر برند کشور سازنده(اسب  60گیربکس ایتالیایی و الکتروموتور 

 لوله کشی آب به داخل میکسر و مجهز به استراکچر

 توزین دیجیتالی و دریچه پنوماتیکیکیلوگرم با سیستم  5000باسکول سیمان به ظرفیت  -4

 P.V.Cبا کفپوش و پوشش سقف و بدنه از نوع  MDF اتاق کنترل مرکزی با عایق بندی یونولیت و کف ازنوع -5



و نمایشگر نصب شده بر روی پانل کنترل  (RESET) لیتری با قابلیت ریست کردن 1000آب متر دیجیتالی  -6

 مرکزی

 سیلندر)با ذکر برند و کشور سازنده( 4شده بر روی فیدر ی، نصب لیتر 1000کمپرسور  -7

متر با ظرفیت  9/5و  6اسب آلمانی به طول  15اینچ با الکتروموتور گیربکس سرخود فلنج دار  10اسکرو سیمان -8

 دستگاه 2تن در ساعت به تعداد  70انتقال سیمان 

 کی با مارک آلمانی یا فرانسهپانل کنترل مرکزی با لوازم برقی مربوطه و رنگ بدنه استاتی -9

 قیف خشک با دریچه پنوماتیکی -10

 متر با سیستم چرخش انتقالی 10مجاری انتقال بتن به طول -11

 قیمت اقالم در آن برند و کشور سازنده خواسته شده است لذا در پیش فاکتور ارسالی جداگانه ذکر شود.-12

 

 سایر شرایط:

 پیمانکاراجرای فونداسیون بر عهده -1

 تهیه نقشه بر عهده پیمانکار-2

 حمل و نصب بر عهده پیمانکار-3

 اجرا و راه اندازی توسط پیمانکار-4

 

 

 

 

 



 مناقصهمهر ، نام و نام خانوادگی، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور شرکت کننده در 

 

 برگه پیشنهاد قیمت

 به شده ثبت ..................................................................شرکت  آور تعهد و مجاز امضاءکنندگان )شخص حقوقی( احتراماً،

 صنعتی مالکیت و شرکتها ثبت اداره در...................................................به تاریخ  ...........................................  شماره

  ....................................................کد  و .............................. ملی شناسه به و ................................

. به آدرس: ....................... آقا/خانم ............................................. به شماره ملی ..................................... )شخص حقیقی(

 مناقصه اسناد کنترل و بررسی مطالعه، از ..........................................................شماره تماس ....................................... پس

 پیمان و و مناقصه اسناد مفاد و شرایط کلیه پذیرش و مناقصه موضوع از کامل و آگاهی کار انجام  محل از و بازدید

 حصول و پیمان و مناقصه شرایط در شده پیش بینی  تعهدات کلیه و کشور مقررات عمومی و آن از ناشی مسئولیتهای

 از موجود عوامل و شرایط جمیع از کامل اطالع با ونیست  مناقصه اسناد اشکالی در و اشتباه هیچگونه اینکه از اطمینان

 :که  می دارم اعالم مناقصه کارهای مورد به موقع و درست و صحیح انجام لحاظ

 مبلغ بارا  پیمان و مناقصه مدارک و اسناد در مندرج مشخصات و شرایط اساس بر را فوق مناقصه موضوع عملیاتکلیه 

 .دهم انجام به ازای هر متر طول  ذیل مندرج در جدول 

 ردیف شرح عملیات واحد ) ریال ( قیمت 

 عددیک  

 +کلیه متعلقات بچینگ پالنت )ایستگاه مرکزی بتن( ثابت

نصب و  احداث فونداسیون+-مطابق پیش فاکتور ارسالی

 ماهه 12راه اندازی و گارانتی

1 

 گردد.کمترین میزان قیمت به عنوان  مبنای برنده شدن در مناقصه لحاظ می 

  پیشنهادات واصله مختار است.اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول 

 .از نحوه و چگونگی عقد قرارداد توسط کارفرما اطالع کامل دارم 

توضیح اینکه متقاضی بعد از پیشنهاد خود فرم مربوط را در پاکت دربسته تحویل مسئولین ذیربط داده و رسید دریافت 

 نماید.

 

 مناقصهعهدآور شرکت کننده در مهر ، نام و نام خانوادگی، سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و ت


