شرکت صنایع معدنی شهابسنگ

شرایط شرکت در مناقصه شماره 1400/05

موضوع مناقصه:

بارگیری و حمل مخلوط رودخاهنای و نخاهل رد مجتمع معد ین
شن و ماهس شهید ربوجردی

مهلت تحویل اسناد مناقصه :
1400/08/05

شرایط عمومي شرکت در مناقصه
انجام عملیات بارگیری و حمل مخلوط

 -1موضوع مناقصه عبارتست از الف) استخراج و بارگیری مخلوط رودخانهای به میزان حدود  50هزار تن در ماه
(حدود  600هزار تن در سال) و ب) حمل تا محل سنگشکن به فاصله تقریبی 1/5کیلومتر و حدود 600هزار تن
باطلهبرداری(در صورت دریافت مجوز از سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مطابق نظر کارفرما) در سال و حمل
تا فاصله تقریبی  1/5کیلومتر و ج) خوراکدهی به کلیه قیفهای واحد تولید به صورت کامل و مطابق نظر کارفرما
حداقل به مدت  20ساعت در شبانه روز در مجتمع شهید بروجردی متعلق به شرکت صنایع معدنی شهابسنگ (طبق
نظر کارفرما) واقع در تقاطع بزرگراه آزادگان-ابتدای جاده احمدآباد مستوفی -مجتمع شن و ماسه شهید بروجردی با
توجه به شرایط فنی و خصوصی مندرج در پیوست شماره یک به مدت یک سال.
تبصره -شرکتکنندگان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با هماهنگی کارفرما نسبت به بازدید از محل کارگاه
مذکور اقدام نمایند.
 -2داوطلبان شرکت در مناقصه بایستی مبلغ یک میلیارد ریال ( 100میلیون تومان) بابت سپرده شرکت در مناقصه،
فیش نقدی بانکی به شمارهحساب  824-1880-475553-1شماره شبا 760630188082400475553001 :شماره
کارت 8110-6273-8400-1020 :بانک سپه (انصار سابق) شعبه مهر صادقیه بنام شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ

واریز یا چکبانکی به نام شرکت صنایع معدنی شهابسنگ و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه
(طبق فرم پیوست) که حداقل دارای  3ماه اعتبار و قابل تمدید تا  3ماه دیگر باشد ،به شرکت تسلیم نمایند.
تبصره  -1چک عادی و وجه نقد بهعنوان سپرده پذیرفته نخواهد شد.
تبصره  -2سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نگهداری و بعد از عقد قرارداد بهجز پیمانکار منتخب مابقی
به شرکتکنندگان عودت داده خواهد شد .سپرده پیمانکار منتخب نیز بعد از ارائه سپرده حسن انجام تعهدات عودت
می گردد.
تبصره  -3در صورت انصراف نفر اول از عقد قرارداد و یا تأخیر در ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات بعد گذشت
حداکثر یک ماه از عقد قرارداد( به میزان مندرج در قرارداد) سپرده او به نفع شرکت ضبط میگردد و شرکتکننده
حق هیچگونه اعتراضی ندارد و قرارداد منعقده نیز فسخ می گردد.
 -3به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان مندرج دربند  2و پیشنهاداتی که با شرایط
مناقصه اختالف داشته باشد و یا دیرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 -4پیشنهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را برای موضوع مناقصه با تصریح کمترین قیمتی به ازای هر تن که مقطوعاً برای
انجام عملیات الف) استخراج ،حمل و تخلیه مخلوط رودخانهای به میزان حداقل  50هزار تن در ماه (حدود  600هزار
تن در سال)
ب) عملیات برداشت ،حمل و تخلیه نخاله و مخلوط قرمز تا فاصله تقریبی  1/5کیلومتر به میزان  600هزار تن در سال
طبق نظر کارفرما(در صورت اخذ مجوزهای الزم)
و کمترین قیمت ماهانه جهت (به ازای هرماه)
ج) خوارک دهی به کلیه قیفهای واحد تولید به صورت کامل و مطابق نظر کارفرما در مجتمع شهید بروجردی حاضر
به انجام هستند را با توجه به شرایط مناقصه حداکثر تا  1400/08/05ساعت  16به آدرس  :تهران ،بزرگراه جناح ،تقاطع
بلوار شهید گالب و شهدای صادقیه ،شرکت صنایع معدنی شهابسنگ تسلیم و رسید دریافت نمایند .اسناد تحویلی فاقد
مهر شرکت شهابسنگ موردقبول نخواهد بود.
 -5هر پیشنهاد بایستی در یک پاکت الک و مهرشده حاوی سه پاکت با عالئم (الف) و (ب) و(ج) به شرح زیر تسلیم
گردد.
پاکت (الف) حاوی کپی و اصل سپرده شرکت در مناقصه.
پاکت (ب) حاوی موارد زیر باشد:

 کلیه اوراق شرایط شرکت در مناقصه با تصریح اینکه " موردقبول پیشنهاددهنده است" و میبایست ذیل آنتکمیل و مهر (شخص حقوقی) و اثرانگشت (شخص حقیقی)و امضاشده باشد.
 رزومه کاری و سوابق کاری مرتبط لیست ماشینآالت مورداستفاده در پروژه مطابق پیوست (5به همراه کپی سند مالکیت)الزم به ذکر استماشینآالت در مالکیت مناقصهگر مطابق اسناد ارسالی دارای امتیاز و اولویت برای انتخاب برنده موضوع
پیمان میباشد.
 گواهینامه ها و تائیدیههای صالحیت در انجام عملیات موضوع قراردادتبصره  -1شرکتکننده در مناقصه میبایست تمام برگههای اسناد و مدارک را در پاکت ب قرار دهد ،مهر و امضا نماید و این
عمل به معنی قبول کلیه شرایط و صحت و درستی مدارک ارسالشده میباشد .در صورت عدم تصدیق اسناد داخل پاکت ب
با مهر و امضا مجاز پیشنهاددهنده و یا تصدیق خالف اسناد ،برگزارکننده مناقصه مخیر است تصمیمی مناسب در این خصوص
اختیار نماید و در این صورت هیچ اعتراضی از طرف برگزارکننده مسموع نخواهد بود.

پاکت(ج) صرفاً حاوی پیشنهاد قیمت است که پایینترین قیمت پیشنهادی برای انجام موضوع مناقصه بهصورت
صریح ،روشن با عدد و حروف در آن قید گردیده است و محل مربوطه مهر و امضا میگردد .چنانچه در پاکت
پیشنهاد قیمت (ج) غیر از بهای پیشنهادی مطلب یا شرطی قید شود موردتوجه قرار نخواهد گرفته و منحصراً مفاد و
مواد این شرایط مالک عمل خواهد بود .پس از بستن و مهر پاکتها و درج عبارت (الف) و (ب) و (ج) مربوط به
مناقصه ،نام و نشانی و شماره تلفن پیشنهاددهنده در روی آنها بایستی سه پاکت در یک پاکت قرار دادهشده و پس
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از بستن و مهر ،روی آن پاکت نیز نام و نشانی و شماره تلفن پیشنهاددهنده و عبارت مربوط به موضوع مناقصه قید
گردد.
تبصره -2چنانچه پیشنهاد قیمت مخدوش باشد ،دارای قلمخوردگی باشد و یا بامداد نوشتهشده باشد مردود شناخته
خواهد شد.

تبصره  -3از برنده مناقصه در زمان عقد قرارداد مبلغ  4/000/000/000ریال بهعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات
بهصورت ضمانتنامه بانکی ،یا فیش نقدی یا چکبانکی در وجه شرکت صنایع معدنی شهابسنگ اخذ خواهد
شد .عالوه بر آن در طول اجرای قرارداد نیز از هر پرداخت  %10بهعنوان حسن انجام کار و کلیه کسورات قانونی اعم
از بیمه و مالیات و  ...کسر خواهد شد .مبلغ  10درصد از حسن انجام کار مطابق درخواست کتبی ،در صورت
رضایت کارفرما به پیمانکار عودت داده خواهد شد.
 -6پیشنهادات رسیده به ترتیب مقرر در بند  7شرایط شرکت در مناقصه در محل شرکت صنایع معدنی شهابسنگ
به آدرس فوقالذکر باز و قرائت خواهد شد.
 -7ابتدا پاکتهای (الف) پیشنهاددهندگان بازنموده و پس از رسیدگی و تطبیق مبلغ ضمانتنامه یا چکبانکی
شرکت در مناقصه ،پاکت (ب) مفتوح و پس از رسیدگی در مورد مهر و امضا شرایط و نیز سوابق کاری و احراز
شرایط شرکت در مناقصه ،اقدام به افتتاح پاکت (ج) خواهد نمود و چنانچه محتویات پاکت (الف) ناقص و یا
مشروط باشد ،پاکتهای (ب) و (ج) باز نشده و ابطال و بایگانی خواهد شد و همچنین در صورت ناقص بودن پاکت
(ب) و یا عدم احراز صالحیت مالی و یا فنی شرکتکننده در کمیسیون مربوطه  ،از افتتاح پاکت قیمت (ج)
خودداری خواهد شد و هیچگونه اعتراضی در این مورد مسموع نخواهد بود.
تبصره  -1درصورتیکه قیمت پیشنهادی دو یا چند نفر از شرکتکنندگان مساوی باشدمناقصه گزار ضمن بررسی
مدارک صالحیت فنی مناقصهگر و سایر موارد مطرح شرکت کننده اصلح را انتخاب می نماید .تشخیص صالحیت
فنی برنده بر عهده مناقصه گزار میباشد.
تبصره  -2مؤکداً تکرار میگردد کلیه کسورات قانونی متعلق به مناقصه حاضر و قراردادی که منعقد خواهد شد به
عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -8چنانچه پیشنهاددهنده بهعنوان برنده مناقصه اعالم و از انجام تعهدات خودداری نماید ،سپرده او به نفع شرکت
ضبط خواهد شد و همچنین سپرده نفرات دوم و سوم درصورتیکه برای انجام معامله رجوع شود و در ظرف مهلت
تعیینشده از انجام معامله امتناع نمایند ضبط خواهد شد و شرکتکنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 -9مناقصهگذار در قبول یا رد کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیلی باشد مختار است.
 -10هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
مهر  ،نام و نام خانوادگي ،سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور شرکتکننده در مناقصه
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پیوست شماره یک
شرایط فني و خصوصي

 -1شرح عملیات عبارتست از الف) استخراج و بارگیری مخلوط رودخانهای به میزان حداقل  50/000تن در ماه
(حدود  600/000تن در سال) و حمل تا محل سنگشکن و تخلیه در قیف یا دپوی نزدیک به آن به فاصله تقریبی
1/5کیلومتر در مجتمع شهید بروجردی متعلق به شرکت صنایع معدنی شهابسنگ به مدت یک سال.
ب) عالوه بر حمل مخلوط ،در طی مدت قرارداد ،درصورت اخذ مجوزهای الزم از سازمان صنعت ،معدن و تجارت
به میزان  600هزار تن نخاله و مخلوط قرمز تا فاصله  1/5کیلومتر بهمنظور باطلهبرداری میبایست توسط برنده مناقصه
برداشت و بارگیری و حمل گردد .استخراج (کندن) و جابجایی نخاله نیز بر عهده پیمانکار میباشد.
ج) خوراک دهی به کلیه قیف های واحد تولید به صورت کامل و مطابق نظر کارفرما(.حداقل برای  20ساعت کار
در شبانه روز)
تبصره :چنانچه کارفرما الزم دانست عملیات برداشت از قسمتهای مختلف در معدن به پیمانکار ارجاع خواهد شد و
پیمانکار موظف است بدون هیچ قید و شرطی در چارچوب قرارداد آن را به انجام برساند.
 -2میزان موضوع مناقصه تا  ± 25درصد بدون تغییر قیمت و با نظر کارفرما ،قابلتغییر است و مبنای محاسبه تناژ
بارگیری و حمل شده ،باسکول مستقر در مجتمع شهید بروجردی میباشد .این میزان در خصوص حمل نخاله ± 25
درصد و از نظر نحوه و روش کار در طول قرارداد طبق نظر کارفرما میباشد.
 -3عملیات استخراج ،بارگیری و حمل مخلوط و تخلیه آن در قیف بهطور کامل ،بهصورت مکانیزه و با ماشینآالت
معدنی (با استفاده از لودر-بلدوزر-بیلمکانیکی بوده) و حداقل 2لودر 470کوماتسو یا معادل آن و  2دستگاه بلدوزر
155یا معادل آن جهت انجام عملیات مورد استفاده میباشد .در صورت افزایش میزان بارگیری ،برنده مناقصه موظف
است تعداد ماشینآالت را برحسب نیاز افزایش دهد .برنده مناقصه میبایست همیشه یک دستگاه لودر و یک دستگاه
بلدوزرآمادهبهکار در محل معدن داشته باشد .بهمنظور حمل مخلوط ،پیمانکار موظف است حداقل 5دستگاه کامیون
به همراه یکدستگاه به صورت رزرو با ظرفیت حداقل  20تن در هرزمان در معدن در اختیار داشته باشد .ضمنا
عملیات خوراکدهی به کلیه قیفهای خط فرآوری اعم از قیف اصلی و سایر قیفها با تعداد ماشین متناسب با
عملیات مذکور و مطابق نظر کارفرما برعهده پیمانکار است و پیمانکار موظف است ماشینآالت مناسب این منظور
را جهت انجام کار مهیا نماید .کسری عملیات در هر بخش از بخشهای گفته شده مستلزم جریمه کسر تولید جهت
پیمانکار میگردد.
 -4متقاضیان میبایستی برای انجام عملیات مندرج در بند  1سه نوع قیمت اعالم نمایند )1 .عملیات حمل و بارگیری
مخلوط رودخانهای همراه با استخراج (کندن) بهوسیله ماشینآالت از کف معدن و تخلیه در قیف بهصورت کامل )2
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خوراکدهی به کلیه قیفهای خط تولید  )3عملیات کندن ،بارگیری ،حمل و تخلیه نخاله در محل مورد نظرکارفرما
به همراه تسطیحات الزم.
تبصره :عملیات بارگیری و حمل مخلوط از دپوهای موجود در معدن با توجه به کاهش مسافت و دپوسازی با اعمال
ضریب  - %35در قیمت حمل مخلوط از معدن به ازای هر تن محاسبه و با تائید ناظر کارفرما محاسبه خواهد شد.
 -5مناقصهگذار در رد یا قبول پیشنهادات(به صورت کلي و جزئي) مختاراست.

 -6تأمین نیروی انسانی ،سوخت و کلیه موارد موردنیاز موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه میباشد.
تبصررره :کارفرمررا متعهررد مرریگررردد از سررهمیه تخصیصرری سرروخت برره قیمررت تمررام شررده در هررر مرراه میررزان 12000
لیتررر سرروخت جهررت انجررام بنررد الررف و ب مرراده  1شرررایط اختصاصرری اسررناد مناقصرره ( 50هررزارتن حمررل مخلرروط
و  50هررزار تررن حمررل نخالرره) و  10000لیتررر سرروخت بابررت بنررد ج مرراده  1شرررایط اختصاصرری اسررناد مناقصرره و
 2000لیتررر بابررت خررودروی آبپرراش برره پیمانکررار اختصرراص دهررد .برردیهی اسررت در صررورت کرراهش و یررا افررزایش
عملکرررد پیمانکررار مطررابق موضرروع مناقصرره و بررا نظرکارفرمررا سررهمیه تخصرریص یافترره برره پیمانکررار افررزایش و یررا
کاهش مییابد.
تبصررره :در صررورتی کرره سرروخت سررهیمه ای برره کارفرمررا تعلررق نگیرررد کارفرمررا هرریچگونرره تعهرردی در اختصرراص
سوخت سهیمه ای به پیمانکار نخواهد داشت.
 -7برنده مناقصه موظف به تأمین بیمه مسئولیت مدنی و بیمه پرسنل و ماشینآالت خود میباشد.
 -8برنده مناقصه موظف به رعایت اصول فنی و مهندسی بر اساس نظر کارفرما میباشد.
 -9برنده مناقصه میبایست از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار ،بیمه ،حفاظت فنی ،مسئولیت مدنی ،مالیات و
عوارض مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها میباشد.
 -10برنده مناقصه میبایستی قیمت مقطوع انجام عملیات مندرج در بند  1شرایط فنی و خصوصی را در پیوست ()4
اسناد مناقصه درج و در پاکت(ج) قرار دهد.
 -11درصورتیکه به هر عنوان از سوی مراجع قانونی و ذیصالح ادامه فعالیت معدن متوقف گردد ،قرارداد فسخ
گردیده و هیچ حقی برای پیمانکار در ادامه قرارداد ایجاد نمیگردد.
 -12کلیه هزینههای موضوع مناقصه اعم از تعمیرات ،نگهداری ،سوخت ،مواد مصرفی و تجهیزات ماشینآالت،
هزینههای پرسنلی نیروهای تحت پوشش و  ...بر عهده برنده مناقصه میباشد.
 -13درصورتیکه کارفرما هرگونه امکانات و وسایلی در اختیار برنده مناقصه قرار دهد ،هزینه مربوطه از
صورتوضعیت ماهانه کسر خواهد گردید .ضمناً پیمانکار موظف به مراقبت و تعمیر نگهداری از اموال امانی کارفرما
بوده و پس از مهلت موردنظر بدون هیچگونه ادعایی به نحو صحیح مسترد مینماید.
 -14برنده مناقصه ملزم به رعایت ساعات کاری ارائهشده از طرف کارفرما میباشد.
 -15انجام موارد زیر جز شرح خدمات قرارداد بوده و طبق نظر کارفرما بر عهده برنده مناقصه میباشد:
6
موردقبول است
مهر و امضا مناقصه گر

 تسطیح جاده در مسیر حرکت کامیونها . تسطیح نخالههای بارگیری شده در محوطهای که کارفرما معین مینماید(.درصوت اخذ مجوزهای الزمجهت حمل نخاله)
 آبپاشی مسیر حرکت و تمام معابر مجتمع اعم از تولید ،بارگیری و ورودی معدن ( تأمین خودروی آبپاش وراننده بر عهده پیمانکار میباشد)
 رعایت کامل مسائل ایمنی پرسنل و ماشینآالت پیمانکار بر عهده پیمانکار بوده و بهمنظور رعایت ایمنیپیمانکار موظف است یک نفر را باالی سیلوی اصلی تولید گمارده تا مخلوط حمل شده توسط کامیونهای
پیمانکار بهصورت ایمن در قیف تولید تخلیه گردد .
 -16برنده مناقصه موظف است حداکثر  24ساعت پس از ابالغ قرارداد نسبت به تجهیز اقدام و حداکثر  48ساعت
پس از ابالغ قرارداد نسبت به شروع عملیات اقدام نماید.
 -17برنده مناقصه باید از نیروی انسانی فنی ماهر در اجرای پروژه استفاده نماید .رانندگان لودر باید دارای گواهینامه
ویژه و رانندگان کامیون باید دارای گواهینامه پایهیک باشند و برنده مناقصه موظف است بهمحض شروع قرارداد
گواهینامههای فوق را به کارفرما ارائه نماید .
 -18برنده مناقصه مکلف به پرداخت دستمزد  ،بیمه  ،مالیات و سایر حقوق قانونی کارگران و عوامل کارگاه خود
مطابق شرایط عمومی مناقصه میباشد.
 -19برنده مناقصه ملزم به رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار و در محل استقرار کارگران و عوامل خود و
همچنین اشخاص ثالث در محدوده معدن شهید بروجردی میباشد.
 -20برنده مناقصه بههیچوجه حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار به دیگری را ندارد.
 -21برنده مناقصه با در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر در قیمت تمامشده و سود خود شرایط این پیمان را پذیرفته و
بههیچوجه نمیتواند درخواست تعدیل ،تغییر یا اصالح مفاد این قرارداد را نماید.
 -22صدور صورتوضعیت پیمانکار بهصورت ماهانه و پرداخت صورتوضعیت در دورههای حداکثر  2ماهه
خواهد بود.
 -23کسر کارکرد از میزان تعیین شده در بخش الف و ب از عملیات موضوع قرارداد مستلزم جریمه کسر تولید به
ازای هر تن معادل  100/000ریال می باشد .که از مطالبات و تضامین پیمانکار کسر میگردد .برای توقف خط تولید
به دلیل عدم خوراک دهی مناسب و یا کاهش بهره وری به تشخیص کارفرما به ازای هرساعت  10میلیون ریال
جریمه در نظر گرفته میشود.
 -24دارا بودن گواهینامه تائید صالحیت پیمانکاری و ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط اداره کل تعاون،کار ورفاه
اجتماعی جز الزامات شرکت در مناقصه می باشد.
مهر  ،نام و نام خانوادگي ،سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور شرکتکننده در مناقصه
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پیوست شماره دو
فرم ضمانتنامه

نظر به اینکه آقای/شرکت  ....................به شماره شناسنامه/شماره ثبت ...................صادره/ثبت ..............به
آدرس................................................................. :مایل است در مناقصه بارگیری و حمل مخلوط رودخانهای و
نخاله در مجتمع معدنی شن و ماسه شهید بروجردی شرکت نماید ،لذا این بانک از شرکت  ............................در
قبال شرکت صنایع معدنی شهابسنگ برای مبلغ  ..............................ریال ( .........................................ریال) تعهد
و ضمانت مینماید چنانچه شرکت صنایع معدنی شهابسنگ به این بانک اطالع دهد که پیشنهاد شرکتکننده
مذکور موردقبول واقعشده و مشارالیه از انعقاد پیمان یا تسلیم ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمان در مدت مقرر
استنکاف نموده است مبلغ  .............................ریال مرقوم را بهمحض دریافت اولین تقاضای کتبی"بدون اینکه
احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه هرگونه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقداماتی از مجرای اداری یا قضایی داشته
باشد" بالدرنگ در وجه یا حواله شرکت صنایع معدنی شهابسنگ بپردازد.
این ضمانتنامه تا پایان وقت اداری روز  .........................معتبر بوده و بنا به درخواست شرکت صنایع
معدنی شهابسنگ برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود .درصورتیکه بانک نتواند یا نخواهد
مدت این تعهد را تمدید کند و یا مضمون عنه موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت فوق نزد بانک فراهم نسازد و
بانک را حاضر به تمدید ننماید ،در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ
مرقوم فوق را در وجه شرکت صنایع معدنی شهابسنگ پرداخت نماید.

بانک:

شعبه:
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پیوست شماره سه
لیست پروژههای مشابه
ردیف

عنوان پروژه

کارفرما

مبلغ پیمان

تاریخ انجام
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پیوست شماره چهار
برگ پیشنهاد قیمت

آقای /شرکت  ...............................به شماره شناسنامه /شماره ثبت .......................صادره /ثبت ..............به آدرس:
 .....................................................................................................شماره تلفن .....................................................
پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در
مناقصه ،شرح وظایف ،مشخصات فنی عمومی و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و بهطورکلی تمامی
مدارک و اسناد مناقصه  ..........................................................................................................و پس از بازدید
کامل از محل کار و بااطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود ازلحاظ انجام کارهای سپرده در مناقصه پیشنهاد
مینماید که عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه ،طبق
جدول قمیت ذیل انجام دهد.
قیمت واحد به ازای هر تن(ریال)

شرح
الف)عملیات استخراج(کندن)مخلوط از کف معدن در صورت نیاز،
بارگیری ،حمل و تخلیه تا قیف و محوطه مربوطه
ب)عملیات بارگیری و حمل و تخلیه نخاله

قیمت واحد به ازای کارکرد ماهیانه(ریال)

شرح
ج)خوراکدهی به کلیه قیفهای تولید به صورت کامل مطابق نظر
کارفرما(براساس کار کرد ماهیانه)

 -1کمترین مبلغ پیشنهادی به ازای هر تن(الف و ب) و کمترین قیمت ماهیانه (ج)بهعنوان مبنای برنده شدن در
مناقصه لحاظ میگردد.
 -2تائید مینماید کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جز الینفک این پیشنهاد محسوب میگردد.
 -3اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک از پیشنهاددهندهها را ندارد.
 -4تحت عنوان شرکت در مناقصه و بهمنظور تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ،تضمین
موضع بند  2شرایط عمومی شرکت در مناقصه" بارگیری و حمل مخلوط رودخانهای و نخاله در مجتمع
معدنی شن و ماسه شهید بروجردی" را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ا ست.
مهر  ،نام و نام خانوادگي ،سمت و امضا صاحبان امضا مجاز و تعهدآور شرکتکننده در مناقصه
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پیوست شماره پنج
مشخصات ماشینآالت

ردیف

نوع

مدل

سال تولید  /تعداد

توضیحات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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