شرايط مناقصه

شركت گسترش ارتباطات مبنا در نظر دارد ساخت ﭼنﺪ باب سوله فلزي با ابعاد مختلف در ﭼنﺪ فاز با مجموع وزني حﺪود
 ١٠٠٠تﻦ به شرح نقشه و مشخصات جهت احﺪاث در منطقه ويژه اقتصادي پيام واقع در مهرشهر كرج را از طريق مناقصه
عمومي از سازنﺪگاني كه داراي سابقه كافي در ايﻦ زمينه باشنﺪ واگذار نمايﺪ.

بند يك – موضوع مناقصه:
ساخت )برش ،مونتاژ ،رنگ( حمل و نصب يك باب سوله فلزي به ابعاد  ٤٩×٤٢متر به وزن حﺪودي  ١٢٠تﻦ
بند دو  -مشخصات سوله:
مطابق با نقشه و مشخصات فني پيوست كه جزء ﻻينفك شرايط مناقصه ميباشﺪ.
تبصره  : ١حمل و نصب سوله به عهﺪه پيمانكار بوده و هزينه آن به صورت جﺪاگانه در برگ پيشنهاد قيمت ارائه شود .بﺪيهي
است مجموع قيمت پيشنهادي مﻼك انتخاب پيمانكار ميباشﺪ.
تبصره  : ٢پيمانكار كل سوله را پس از نصب براي مﺪت  ١٢ماه شمسي تضميﻦ مي نمايﺪ در ايﻦ دوران مطابق مفاد ماده ٤٢
شرايط عمومي پيمان رفتار خواهﺪ شﺪ.
تبصره  : ٣پيمانكار يا سازنﺪه ميبايست داراي سابقه كافي در ساخت و نصب سوله مشابه جهت انجام موضوع مناقصه باشﺪ
)حﺪاقل  ٢٠سوله با ابعاد مشابه ساخته باشﺪ ( و سوابق خود را همراه با اسناد ارائه نمايﺪ).پاكت الف(
تبصره  : ٤نظارت بر حسﻦ انجام كار سازنﺪه در كليه مراحل ساخت  ،حمل و نصب سوله و تحويل گرفتﻦ آن به عهﺪه ناظر مي
باشﺪ كه كتباً به پيمانكار معرفي خواهﺪ شﺪ.
بند چهار  -مبلغ پيشنهادي و نحوه پرداخت:
قيمت پيشنهادي بايستي به صورت جزء به جزء طبق جﺪول موجود در برگ پيشنهاد قيمت اعﻼم گردد.
تذكر :پيمانكار موظف است در پيشنهاد قيمت خود ،هزينه جوش و رنگ اسكلت را طبق مشخصات منظور نمايﺪ و از بابت اضافه
وزن ناشي از دو مورد فوق هيچگونه پرداخت جﺪاگانه اي به پيمانكار صورت نخواهﺪ پذيرفت.
تبصره  :٥مﻼك عمل جهت انتخاب برنﺪه مناقصه قيمت كل پيشنهادي ميباشﺪ.

نحوه پرداخت
-١

 ٩٠%از قرارداد حمل و نصب پس از نصب كامل سوله و تائيﺪ دستگاه نظارت و پس از كسر جرايم احتمالي

-٢

 ١٠%كل مبلغ قرارداد پس از پايان دوره تضميﻦ تحويل پيمانكار مي گردد پيمانكار مي توانﺪ مبلغ فوق را به صورت

ضمانت نامه بانكي تحويل نمايﺪ.
بند پنﺞ  -مدت اجراي كار:
مﺪت اجراي كار  ٣٠روز تقويمي از تاريخ ابﻼغ قرارداد مي باشﺪ كه شامل مﺪت ٢٠روز جهت ساخت سوله و  ١٠روز جهت حمل
و نصب سوله بصورت كامل مي باشﺪ.
بند شﺶ – تعهدات و اختيارات كارفرما:
 ٦-١هرگاه پيمانكاردر اجراي مفاد قرارداد سهل انگاري يا كوتاهي نمايﺪ  ،يا يكي از موارد و تعهﺪات پيمانكار در بنﺪ  ٧را انجام
نﺪهﺪ و يا بنا به تشخيص كارفرما  ،پيمانكار توانايي انجام كار را در مﺪت تعييﻦ شﺪه نﺪاشته باشﺪ كارفرما مي توانﺪ قرارداد را
فسخ يا پيمانكار ديگري را دعوت به اجراي عمليات نموده و هزينه هاي انجام شﺪه شامل را به اضافه  %١٥از حساب پيمانكار
كسر نمايﺪ.
 ٦-٢فونﺪاسيون مورد نياز جهت نصب سوله توسط كارفرما احﺪاث گرديﺪه و هماهنگي ﻻزم جهت بازديﺪ بيس پليت ها با برنﺪه
مناقصه به عمل خواهﺪ آمﺪ.
 ٦-٣به ازاي هر روز تاخير اعم از ساخت سوله يا حمل و نصب مبلغ  ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ريال )پنجاه ميليون ريال( به عنوان جريمه
ازحساب پيمانكار كسر خواهﺪ نمود.،
- ٦-٤تأميﻦ برق جهت عمليات نصب )در صورت نياز( بعهﺪه كارفرما مي باشﺪ.
بند ﻫﻔت  -تعهدات پيمانكار:
- ٧-١پيمانكار موظف است انجام عمليات اجرائي ساخت و نصب سوله را بر اساس نقشه و مشخصات فني اعﻼم شﺪه در شرايط
مناقصه و نقشه هاي پيشنهادي مصوب بﺪون وقفه به انجام برسانﺪ .ﭼنانچه عمليات اجرايي انجام شﺪه مورد تائيﺪ قرار نگيرد
پيمانكار موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع عيب اقﺪام نمايﺪ و مسئوليت خسارت ناشي از قصور پيمانكار به عهﺪه وي
خواهﺪ بود.
- ٧-٢تحويل در محل پروژه كارفرما بوده و هزينه هاي نصب  ،اسكان  ،غذا و وسيله اياب و ذهاب به عهﺪه پيمانكار مي باشﺪ و
در صورتيكه ايﻦگونه امكانات توسط كارفرما در اختيار نصاب قرار داده شود هزينه آن از حساب پيمانكار كسر خواهﺪ شﺪ.
- ٧-٣پيمانكار متعهﺪ است ساعت شروع و پايان كار در تمام ايام هفته حتي تعطيلي هاي رسمي را با مسئول كارگاه كارفرما
هماهنگ نمايﺪ.
- ٧-٤پيمانكار مي بايست ضمﻦ بازديﺪ از محل مشخص شﺪه جهت نصب سوله و نقشه و مشخصات اجرايي )كه پيوست مي
باشﺪ( كليه نقشه ها را كنترل و موارد خود را جﺪاگانه و به صورت مكتوب اعﻼم نمايﺪ.

كليه مسئوليت هاي قانون كار و تاميﻦ اجتماعي به عهﺪه پيمانكار مي باشﺪ .وكليه كسورات قانوني از حساب پيمانكار كسر شﺪه
و پس از ارائه مفاصاحساب مبالغ به پيمانكار پرداخت خواهﺪ شﺪ.
- ٧-٥پيمانكارمتعهﺪ به رعايت كامل مسائل ايمني طبق قانون كار و امور اجتماعي و آئيﻦ نامه حفاظت فردي و رعايت كليه
نظامات دولتي بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثهاي كه منجر به خسارت و مسئوليت اعم از حقوقي و كيفري )ماننﺪ جراحت
؛ نقص عضو  ،فوت و ساير موارد( نسبت به كارفرما  ،پرسنل تحت امر خود يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگر شود ضمﻦ ارسال
گزارش كتبي حادثه به كارفرما در كليه مراجع ذيصﻼح قانوني پاسخگو و تمامي مسئوليت به عهﺪه وي بوده و كارفرما هيچگونه
مسئوليتي در ايﻦ خصوص نﺪارد.
-٧-٦پيمانكار متعهﺪ است شخص واجﺪ صﻼحيتي با حﺪاقل مﺪرك كارشناسي مرتبط با موضوع پيمان به عنوان نماينﺪه
تاماﻻختيار در كارگاه معرفي كنﺪ شخص مذكور بايﺪ در اوقات كار در كارگاه حاضر باشﺪ و عمليات اجرائي با مسئوليت و سرپرستي
او انجام شود و در غياب نصاب تمامي مسئوليتهايي كه براساس ايﻦ پيمان به عهﺪه نصاب است كامﻼ به ايشان منتقل و در
ص ورت وقوع هر اتفاقي مسئوليت آن را بر عهﺪه نصاب بوده و وي در كليه مراجع ذيصﻼح پاسخگو ميباشﺪ.
- ٧-٧پيمانكار جهت نصب حق بهكارگيري اتباع بيگانه فاقﺪ مجوز از اداره كار را نﺪارد و كليه مسئوليتها و عواقب ناشي از
بهكارگيري ايﻦگونه افراد به عهﺪه خود وي ميباشﺪ.
- ٧-٨پيمانكار حق واگذاري موضوع پيمان را به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر نﺪارد.
بنﺪ ده  -نحوه ارائه پيشنهاد قيمت:
پيشنهاد ها بايﺪ در پاكت هاي ﻻك و مهر شﺪه ) شرايط مناقصه مهر و امضاء شﺪه و ضمانتنامه در پاكت الف و قيمت پيشنهادي
در پاكت ب ( حﺪاكثر تا پايان وقت اداري ) ساعت  ( ١٦/٣٠مورخ  ...........به دبيرخانه كارفرما به آدرسو يا ايميل منﺪرج در آگهي
ارسال گردد.
بند ﻫشت  -ساير شرايط:
 - ١١-١به پيشنهادهاي مشروط  ،مخﺪوش  ،مبهم و ناقص ترتيب اثر داده نخواهﺪ شﺪ.
 - ١١-٢كارفرما در رد يا قبول پيشنهاد ها به تشخيص خود مختار است و صرف شركت در مناقصه هيچ گونه حقي براي شركت
كننﺪه ايجاد نخواهﺪ شﺪ.
- ١١-٣جهت كسب اطﻼعات بيشتر پيرامون مسائل فني با شماره تلفﻦ  ٠٢١٨٧٦٦٦٢٧٢تماس گرفته شود.
- ١١-٤كليه صفحات مناقصه بايستي توسط پيشنهاد دهنﺪه مهر و امضا شود.

مشخصات فني وعمومي سوله موضوع مناقصه
ارتفاع تاج سوله١٣,٥ :
ارتفاع مفيﺪ سوله ١٠,٥ :متر
دهانه سوله ١٨ :متر دو دهانه وسط و  ٦,٤٧٥متر دو دهانه كناري )محور تا محور ستونها(
طول سوله ٤٢ :متر )محور تا محور ستونها(
وزن حﺪودي ١٢٠ :تﻦ*
موارد اجرائي :ساخت ،رنگ آميزي ،حمل و نصب اسكلت سوله و سقف مطابق نقشه ها و مشخصات فني پيوست.

*كل پروژه در حﺪود  ١٠٠٠تﻦ مي باشﺪ كه در ايﻦ فاز در حﺪود  ١٢٠تﻦ اجرا خواهﺪ شﺪ .فازهاي بعﺪي پس از تكميل نصب و رضايت از كار اجرا شﺪه
انجام خواهﺪ شﺪ.

توضيحات:
 .١محل انجام كليه عمليات ساخت در كارگاه سازنﺪه مي باشﺪ كه قبل از عقﺪ قرارداد بايﺪ از لحاظ مساحت و فضاي
اختصاص يافته به ايﻦ كار و تجهيزات ﻻزم مورد بازديﺪ قرار گرفته و به تاييﺪ كارفرما رسيﺪه باشﺪ .بﺪيهي است عﺪم
وجود فضاي كاري و تجهيزات ﻻزم به منزله عﺪم امكان ساخت خواهﺪ بود و خسارتهاي ناشي از ايﻦ مورد بعهﺪه سازنﺪه
خواهﺪ بود.
 .٢نظارت بر مراحل مختلف كار بصورت ناظر مقيم و موردي از حقوق كارفرما بوده و پيمانكار بايﺪ نهايت همكاري را در
ايﻦ مورد با كارفرما داشته باشﺪ.
 .٣در تمامي مراحل ساخت رعايت استانﺪارد  AWS D1.1الزامي مي باشﺪ.
 .٤تمامي جوش ها از نوع قوس الكتريكي با پوشش گازGMAW
 .٥كليه آهﻦ آﻻت و مقاطع فوﻻدي اعم از ورق ،تيرآهﻦ  ،ناوداني ،قوطي ،نبشي ،لوله ،پروفيلهاي نورد سرد و  ...از نوع
فوﻻد ساختماني  ST-37مي باشﺪ.
 .٦پيچ و مهره مصرفي در كليه اتصاﻻت از نوع پيچهاي پر مقاومت فوﻻدي معادل  M8.8آلماني و يا  A325آمريكائي
مي باشﺪ) .توسط كارفرما تهيه مي گردد(
 .٧الكترودها با توجه به نوع كاربرد بﺪيﻦ صورت مصرف مي شود - :براي جوش هاي گوشه الكترود –  E 6013براي
جوش هاي لب به لب و نفوذي الكترود  E 6010و –  E6013سايز الكترود بر اساس مورد مصرف  ٣,٢٥و  ٤و ٥
ميليمتر مي باشﺪ.
 .٨جوش هاي نفوذي ) (Full Penetration Groove Weldsمي بايﺪ توسط آزمايش هاي  UTبازرسي گردد
 .٩جوشكاري بال به جان در مقاطع تيرورقي به گونه اي است كه اتصال بيﻦ بال و جان پيوسته و سراسري ايجاد گردد.
يكي از دو روش زير قابل قبول است:

 .aطول هر خط جوش منقطع برابر mm ٢٢٠و فاصله خالي بيﻦ هر دو خط جوش mm ٢٠٠و جوشكاري از
سمت ديگر جان بصورت معكوس بوده و ساق جوش معادل ضخامت ورق جان در نظر گرفته شود.
 .bدر هر دو طرف جان جوش گوشه سراسري با ساق جوش tw ٠,٥٥در نظر گرفته مي شود.
 .١٠در ابتﺪا و انتهاي هر قطعه اصلي )تير و ستون( جوشكاري بال به جان به صورت ممتﺪ و در دو طرف به طول حﺪاقل
 ٠,١طول قطعه و حﺪاكثر  ١متر و با ساق جوشي برابر ضخامت جان صورت مي گيرد.
 .١١جوش لب به لب بالها و جوش بالها با فلنجها بصورت نفوذي با پخ  ٤٥درجه مي باشﺪ.
 .١٢ساير جوشكاري ها با بعﺪ جوش حﺪاقل  ٤ميليمتر اجرا مي شود
 .١٣رواداري هاي مجاز ساخت و نصب قطعات اسكلت فلزي مطابق مبحث يازدهم مقررات ملي ساختمان مي باشﺪ.
 .١٤اجراي فونﺪاسيون بعهﺪه كارفرما مي باشﺪ.
 .١٥استفاده از  ٢ﻻيه رنگ الكيﺪ با ضخامت  ٣٥ميكرون در هر ﻻيه )آستر ضﺪ زنگ ،ﻻيه نهايي( باپوشش مناسب به
ضخامت مجموع  ٧٠ميكرون .
 .١٦حﺪاكثر گپ مورد قبول در سوراخ پيچ ها  ٢ميليمتر مي باشﺪ.
 .١٧جهت پوشش رنگ آلكيﺪي سطوح بﺪون زنگ زدگي در سطح ،نياز به تميز كاري و عاري كردن از ﭼربي و مواد زائﺪ و
در سطوح داراي زنگ زدگي سطحي ،تميزكاري با برس سيمي و عاري كردن از ﭼربي و مواد زائﺪ مي باشﺪ.
 .١٨ﻻزم است تمامي مراحل برش ،خمكاري ،لبه سازي ،مونتاژ ،جوشكاري ،تميزكاري و رنگ زني با رعايت استانﺪادهاي
ﻻزم صورت گرفته و توسط تيم كنترل كيفي پيمانكار و كارفرما مورد بررسي و تائيﺪ قرار گيرد و بصورت مكتوب در
فرمهايي كه مشتركا توسط كارفرما و پيمانكار ايجاد مي گردد ،مستنﺪ گردد.
 .١٩قبل از رنگ كاري قطعات ،تست هاي غير مخرب توسط ناظر پيمانكار به صورت اتفاقي از يك قطعه تا تمامي قطعات
انجام خواهﺪ شﺪ.
 .٢٠اسكلت ساخته شﺪه قبل ازحمل با حضور نماينﺪه كارفرما و پيمانكار،كنترل كيفي نهائي و توزيﻦ خواهﺪ شﺪ.
 .٢١هزينه ومسئوليت خسارات حيﻦ حمل به هر نحو بعهﺪه پبمانكار بوده از ايﻦ بابت بايﺪ بيمه متناسب در ايﻦ زمينه
موجود باشﺪ.
 .٢٢كليه ابزار ،لوازم ،تجهيزات مورد نياز عمليات و جرثقيل جهت تخليه و نصب اسكلت بعهﺪه پيمانكار مي باشﺪ.
 .٢٣هيچگونه جوشكاري و برشكاري اصﻼحي در محل نصب به هيچ عنوان مورد قبول نيست.
ﻼ منطبق و فاقﺪ گپ باشﺪ .هرگونه عﺪم تطابق سايز و زاويه مورد قبول نمي باشﺪ.
 .٢٤تمامي فلنﺞ ها مي بايست كام ً
 .٢٥هزينه هاي آب و برق مصرفي در مرحله نصب بعهﺪه كارفرما مي باشﺪ.
 .٢٦حفظ و حراست از پروژه و لوازم و تجهيزات موجود دركارگاه تا زمان تحويل موقت بعهﺪه پيمانكار مي باشﺪ.
 .٢٧قرارداد و شرايط عمومي پيمان ،في ما بيﻦ كارفرما و پيمانكار براساس ضوابط ومقررات مورد عمل خواهﺪ بود.

