شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

شماره مناقصه /1033:م1400/
تاریخ 1400/10/08 :

"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

بسمه تعالی
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) درنظر دارد انجام عملیات آماده سازی ،استخراج ،لقه گیری ،باطله برداری،
و احداث جبهه کار  ،اختالط ،دپو سازی و بارگیری و حمل مارل از معادن مارل تا محل سنگ شکن کارخانه خود را به شرح ذیل
و از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید تا در صورت تمایل
نسبت به ارائه پیشنهادات مالی و فنی به شرح جداول پیوست اقدام و پیشنهادات خود را حداکثر تا روز دوشنبه مورخ
 1400/10/20به واحد فنی و بازرگانی شرکت واقع به آدرس تهران  -خیابان آفریقا -نرسیده به چهار راه جهان کودک  -کوچه
سپر-پالک  -14طبقه دوم با شماره تماس  02188775055و کد پستی  1518644134شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا با اخذ
رسید تحویل نمایند.
شرح موضوع مناقصه :
 انجام عملیات باطله برداری ،آماده سازی های الزم ،ایجاد راه های دسترسی داخلی معدن به پله های استخراجی و رمپ هایورودی و دسترسی به پله های استخراجی  ،ریپر زنی و اختالط با بلدوزر (متناسب با  D155Aکوماتسو) و دپو سازی و خردایش
اورسایزهای موجود در بستر معادن مارل به ابعاد کمتر از  50*50*50سانتی متر واقع در اطرف کارخانه  ،بارگیری و حمل مارل
استخراج شده به محل کارخانه و تخلیه در قیف سنگ شکن و یا دپو کارخانه واقع در  5.5تا  6.5کیلومتری معدن به مقدار
حداقل  1700تن در روز ( .به میزان حدود  510هزار تن سالیانه )


شرکت در مناقصه هیچگونه تعهدی برای کارفرما ایجاد نخواهد نمود و کارفرما در رد کل یا بخشی از پیشنهادات مختار
خواهد بود.



محل بازدید و انجام کار واقع در کیلومتر  45جاده فریمان به تربت جام شهر نصرآباد جنب روستای ابدال آباد شرکت
مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.

تاریخ های مهم :
ردیف

تاریخ

شرح

1

چهارشنبه 1400/10/08

انتشار آگهی

2

چهارشنبه 1400/10/08

زمان شروع دریافت اسناد مناقصه

3

چهارشنبه 1400/10/15

زمان اتمام دریافت اسناد مناقصه

4

چهارشنبه 1400/10/08

زمان شروع بازدید ( از ساعت  9الی  )14به غیر از ایام تعطیل

5

چهارشنبه 1400/10/15

زمان اتمام بازدید ( از ساعت  9الی  )14به غیر از ایام تعطیل

6

دوشنبه 1400/10/20

آخرین مهلت ارائه اسناد (ساعت )14
آرمان رسول پور
معاونت فنی و بازرگانی
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا(سهامی عام)
1

شماره مناقصه /1033:م1400/

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/10/08 :
"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

برگ پیشنهاد قیمت
(پاکت ج)

اینجانب/اینجانبان نام :

به نمایندگی از شرکت

نام خانوادگی :

ضمـن مطـالعه

کامـل شرایـط شرکـت در مناقصـه و بازدید از معدن مارل کارخانه و بـا قبـول کلیه مفاد آن بدینوسیله پیشـنهاد قیمـت
ایـن شرکت را در خصوص مـوضوع منـاقصـه به شرح ذیل اعالم میدارد:
انجام عملیات باطله برداری ،آماده سازی های الزم ،ایجاد راه های دسترسی داخلی معدن به پله های استخراجی و رمپ های
ورودی و دسترسی به پله های استخراجی  ،ریپر زنی و اختالط با بلدوزر (متناسب با  D155Aکوماتسو) و دپو سازی و خردایش
اورسایزهای موجود در بستر معادن مارل به ابعاد کمتر از  50*50*50سانتی متر واقع در اطرف کارخانه  ،بارگیری و حمل مارل
استخراج شده به محل کارخانه و تخلیه در قیف سنگ شکن و یا دپو کارخانه واقع در  5.5تا  6.5کیلومتری معدن به مقدار
حداقل  1700تن در روز ( .به میزان حدود  510هزار تن سالیانه )
برای هرتن به عدد......................................................................................ریال
و به حروف ....................................................................................................................ریال.

نام :
تاریخ :

به نمایندگی از شرکت:

نام خانوادگی:
مهر و امضاء:

2

شماره مناقصه /1033:م1400/

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/10/08 :
"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

(پاکت ج)

جدول پیشنهاد قیمت  :استخراج مارل از معادن کارخانه سیمان غرب آسیا
شرح عملیات

ردیف

تعداد روز
(تناژروزانه)
در سال

تناژ سالیانه
حدودی

قیمت واحد
( تن  /ریال)

انجام عملیات باطله برداری ،آماده سازی
های الزم ،ایجاد راه های دسترسی داخلی
معدن به پله های استخراجی و رمپ های
ورودی و دسترسی به پله های استخراجی
 ،ریپر زنی و اختالط با بلدوزر (متناسب با
 D155Aکوماتسو) و دپو سازی و خردایش
اورسایزهای موجود در بستر معادن مارل

1

به ابعاد کمتر از  50*50*50سانتی متر

300

1700

510،000

واقع در اطرف کارخانه  ،بارگیری و حمل
مارل استخراج شده به محل کارخانه و
تخلیه در قیف سنگ شکن و یا دپو
کارخانه واقع در  5.5تا  6.5کیلومتری
معدن به مقدار حداقل  1700تن در روز.
( به میزان حدود  510هزار تن سالیانه )
مبلغ کل ( ریال)



جدول فوق بر اساس آنالیز قیمت جدول "الف" تنظیم گردیده است و به تنهایی فاقد اعتبار است.
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قیمت کل(ریال)

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

شماره مناقصه /1033:م1400/
تاریخ 1400/10/08 :

"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

(پاکت ج)
جدول الف  :آنالیز عملیات استخراج مارل  ،بارگیری و حمل و بارگیری و حمل و تخلیه  1700تن در روز (  510هزار تن در سال) و تحویل در
هاپر سنگ شکن کارخانه

ردیف

1

شرح

بهای واحد ( ریال) بر اساس

بهای کل به ازای تحویل  510هزار تن

هرتن ماده معدنی تحویلی

ماده معدنی تحویلی سالیانه ( ریال)

استخراج و دپوسازی مارل با استفاده از بلدوزر حداقل
معادل  D155Aو اختالط الیه ها مطابق نظر کافرما
بارگیری مارل توسط لودر یا بیل مکانیکی از سینه کار

2

استخراجی و پس از جداسازی سنگهای درشت و یا باطله
به تشخیص دستگاه نظارت
حمل مارل از محل سینه کارهای استخراجی تا کارخانه

3

سیمان غرب آسیا به مسافت حدود  5.5تا  6.5کیلومتر و
تخلیه آن در داخل هاپر سنگ شکن

4

بارگیری و حمل باطله از مرکز ثقل برداشت به مسافت
حدود  2کیلومتر و تخلیه در محل مشخص شده (**)
تسطیح محل  ،ایجاد و ترمیم رمپهای مربوطه و راههای

5

دسترسی و جاده اصلی و ایجاد پاکسازی کانال انحراف
آب از معادن  ،مرمت جاده های دسترسی و آبپاشی روزانه

6

انجام عملیات نقشه برداری و محاسبه حجم عملیات

7

هزینه های تجهیز کارگاه

مجموع  ............................................... :ریال به ازای هر تن


کلیه هزینه های کارگاهی و خدمات مهندسی  ،انجام عملیات نقشه برداری  ،ایاب و ذهاب ،غذا ،اسکان ،هزینه های سربار ،باالسری
پیمانکار ،مالیات و بیمه ،حقوق ودستمزد  ،سوخت ماشین آالت و  ...تماما در محاسبات آناالیز باال منظور گردیده است و کارفرما هیچگونه
هزینه دیگری به غیر از مفاد و قیمت ذکر شده در باال پرداخت نخواهد نمود.



آنالیز و شرح هزینه های نرخ هر تن مارل تحویلی از معدن به هاپر سنگ شکن بصورت فوق و مجموع  7آیتم باال می باشد .



بدیهی است درصورت عدم انجام هر یک از تعهدات باال توسط پیمانکار ،پس از ابالغ اخطار کتبی از طرف کارفرما و اعالم مهلت جهت
رفع نقص ،در صورت عدم تمکین پیمانکار به اخطار  ،نهایتا عملیات توسط کارفرما انجام و هزینه های مربوطه با ضریب باالسری  %20بر
مبنای جدول فوق از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.



بدیهی است درصورتی که آیتمی در باال ذکر نشده باشد هزینه های آن درمحاسبات هزینه های ردیف های باال لحاظ گردیده است.



به جدول فوق تا پایان زمان این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.
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شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/10/08 :
"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"
** نظر به اینکه باطله برداری جزو تعهدات پیمانکار می باشد و هزینه آن در نرخ های جدول فوق درنظر گرفته شده است
،پیمانکار متعهد است درطول مدت قرارداد  10.000تن باطله را با نامه کتبی و دستور کار کتبی کارفرما از مواضع اعالمی برداشت
و تا فاصله  2کیلومتری حمل نماید و از این بابت هیچگونه ادعا و مطالبه هزینه ای نخواهد داشت.


کارفرما مختار خواهد بود در ابتدای قرارداد به دلیل وجود قیمت کمتر و یا در حین انجام عملیات به دلیل قصور در تحویل حجم
تحویلی موضوع قرارداد /مناقصه ردیف  4جدول فوق را با نرخ مندرج در جدول فوق را پس از کسر ردیف قیمت از جدول فوق
حذف و بصورت جداگانه به پیمانکار دیگر واگذار نماید و پیمانکار با علم به این موضوع پیشنهاد قیمت ارائه نموده است.



پیشنهاد قیمت حمل مارل از دپوی مجاور سنگ شکن به هاپر در صورت درخواست کارفرما با رعایت مفاد قراردادی با احتساب
بارگیری و حمل بصورت آیتم مجزا از قرار هر تن تحویلی در هاپر مبلغ  ..........................................ریال (به حروف
 .............................................ریال)می باشد.
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شماره مناقصه /1033:م1400/

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/10/08 :
"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"
(پاکت ج)
جدول ب  :حداقل ماشین آالت مورد نیاز جهت انجام جهت انجام خدمات موضوع مناقصه
ردیف

نام ماشین آالت

مشخصات ماشین آالت

حداقل مورد نیاز
( دستگاه)

توضیحات

1

کامیون (فعال)

حداقل معادل مایلر 23تن

6

مدل باالتر از 2009

2

کامیون ()Standby

حداقل معادل مایلر 23تن

1

مدل باالتر از 2009

3

بولدوزر جهت دپو سازی

حداقل معادل کوماتسو  355و 155یا D8N

1

مدل باالتر از 2009

4

لودر

معادل کوماتسو WA 470

1

مدل باالتر از 2009

5

بیل مکانیکی

حداقل معادل کوماتسو  300یا باالتر

1

مدل باالتر از 2009

مناسب

3

7

تانکرذخیره سازی سوخت

 100000لیتر

1

8

تانکر آب وآبپاش

 10000لیتری

1

6

گریدر-غلطک جهت حفظ و
نگهداری جاده های معدن

مدل باالتر از 2009
حداقل  100000لیتر ذخیره
سازی

تبصره  : 1بدی هی است جدول فوق برای حداقل میزان تجهیز کارگاه پیمانکار پیش بینی گردیده است و تامین سایر تجهیزات مورد نیاز تجهیز کارگاه
که در جدول فوق نمایش داده نشده است برای رسیدن به تناژ قرادادی در تعهد و به هزینه پیمانکار خواهد بود و کارفرما مبلغ جداگانه ای از این
بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد نمود.
تبصره  : 2در صورت توانمندی پیمانکار در جهت به کارگیری دام تراک در معدن به جای کامیون و ماشین آالت وابسته بلرگیری  ،پیمانکار می تواند
مشخصات ماشین آالت و تعداد آن را به شرح جدول ذیل پیشنهاد نماید :
حداقل مورد
ردیف

نام ماشین آالت

مشخصات ماشین آالت

نیاز
( دستگاه)
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توضیحات
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شماره مناقصه /1033:م1400/
تاریخ 1400/10/08 :

"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

(پاکت ج)

جدول ج  :نرخ پیشنهادی کرایه ساعتی ماشین آالت
ردیف

نام ماشین آالت

مشخصات ماشین آالت

1

کامیون

معادل مایلر 23تن

2

لودر

معادل کوماتسو WA470

3

بولدوزر

معادل کوماتسو  355و 155یا D8N

4

بیل مکانیکی

معادل کوماتسو 300

5

گریدر

6

غلطک

7

تانکر آب وآبپاش

قیمت کارکرد نا خالص به ازای هر ساعت (ریال)

حداقل  10000لیتری

توضیحات :
-1نظر به اینکه در طول مدت قرارداد احتمال اخذ خدمات ماشین آالت پیمانکار خارج از مفاد قرارداد ،از طرف کارفرما وجود دارد و
پیمانکار در این خصوص آمادگی خود را اعالم نموده است ،لذا در صورت درخواست کتبی کارفرما و بکار گیری ماشین آالت پیمانکار
در خط تولید بصورت مقطعی (خارج از قرارداد)  ،طرفین بابت نرخ کارکرد ماشین آالت بصورت ساعتی مطابق جدول فوق به توافق
رسیدند .لذا کارفرما جهت کرایه ماشین آالت پیمانکار براس انجام خدمات خارج از قرارداد مختار می باشد.
 -2بدیهیست در صورت استفاده کارفرما از خدمات ماشین آالت پیمانکار خارج از مفاد قرارداد ،پیمانکار ضمن تهیه مستندات الزم
(اخذ درخواست کتبی از طرف کارفرما ،اخذ تاییدیه کارکارد ماشین آالت در همان روز از کارفرما) می تواند هزینه های مربوطه را در
صورت وضعیت ماهیانه خود درج نماید.
 -3در محاسبات جدول فوق کلیه هزینه های کارکرد راننده ،سوخت و لوازم مصرفی ،نگهداری و تعمیرات ،سود و باالسری پیمانکار و
مسائل بیمه و مالیاتی و  ...منظور گردیده است و از بابت کارکرد ماشین آالت بصورت ساعتی مبلغ دیگری به جز مبلغ ذکر شده در
جدول باال پرداخت نخواهد گردید.
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شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/10/08 :
"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

 شرایط عمومی
موضوع مناقصه :
انجام عملیات باطله برداری ،آماده سازی های الزم ،ایجاد راه های دسترسی داخلی معدن به پله های استخراجی و رمپ های
ورودی و دسترسی به پله های استخراجی  ،ریپر زنی و اختالط با بلدوزر (متناسب با  D155Aکوماتسو) و دپو سازی و خردایش
اورسایزهای موجود در بستر معادن مارل به ابعاد کمتر از  50*50*50سانتی متر واقع در اطرف کارخانه  ،بارگیری و حمل مارل
استخراج شده به محل کارخانه و تخلیه در قیف سنگ شکن و یا دپو کارخانه واقع در  5.5تا  6.5کیلومتری معدن به مقدار
حداقل  1700تن در روز ( .به میزان حدود  510هزار تن سالیانه )
توضیح یک :
مالک محاسبه میزان استخراج و حمل مواد موضوع مناقصه ،باسکول کارخانه سیمان غرب آسیا می باشد.
توضیح دو :
کارفرما می تواند مقدار کل موضوع مناقصه را تا % 25افزایش و یا کاهش دهد.
توضیح سه :
اندازه دانه بندی کلیه م ـواد تح ـویلی ب ـه س ـنگ ش ـکن کارخان ـه برای مارل بایستی ک ـوچکتر از  50×50×50سانتی متر
یاشد.
توضیح چهار :
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا بر اساس نیاز و برنامه تولیدی و ظرفیت تولید روزانه خود حداقل مارل تحویل روزانه به کارخانه
را  1700تن در روز اعالم می نماید  .بدیهی است شرکتهای محترم مایل به شرکت در مناقصه الزاما باید این ظرفیت روزانه را به
کارخانه تحویل نمایند.
توضیح پنج :
بازدید از معادن کارخانه قبل از ارائه پیشنهاد قیمت جهت شرکت کنندگان در مناقصه اجباری بوده و درصورت عدم مراجعه به
کارخانه و عدم بازدید هرگونه ادعایی در آینده در این خصوص مسوع نخواهد بود و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله
انجام کامل بازدید از محل و شرایط موضوع مناقصه خواهد بود .
توضیح شش :
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
توضیح هفت :
هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
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شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

شماره مناقصه /1033:م1400/
تاریخ 1400/10/08 :

"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

داوطلب شرکت درمناقصه باید پیشنهاد خود را به شرح ذیل در
فرمهای مربوطه پیوست تکمیل و ارائه نماید :
مدارک و اسنادی که باید در پاکت ((الف)) قرار گیرند عبارتند از:
یک فقره ضمانت نامه بانکی بدون قید وشرط با اعتبار سه ماهه که تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد به میزان
 5،000،000،000ریال (پنج میلیارد ریال ) در وجه شرکت سیمان غرب آسیا بابت سپرده شرکت در مناقصه
 توجه  :هیچگونه قیمتی در این پاکت گذاشته نشود.
مدارک و اسنادی که باید در پاکت ((ب)) قرار گیرند عبارتند از:
-1

رونوشت مصدق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضای
مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه

-2

لیست و مشخصات ماشین آالت که در تملک و به نام شرکت کننده در مناقصه بوده به همراه کپی برابر
اصل اسناد ماشین آالت به همراه امکاناتی که توسط پیمانکار بـرای انجـام مـوارد موضوع مناقصه به کار
گرفته خواهد شد.

-3

لیست و مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز که برای انجام موضوع مناقصه به کار گرفته خواهند شد

-4

سوابق کاری افراد کلیدی شرکت پیمانکار

-5

سرمایه ثبت شده شرکت پیمانکار

-6

مهر و امضاء کلیه اسناد مناقصه(کلیه صفحات این اسناد)

-7

آدرس محل کار قرارداد فعلی(در صورت وجود)

-8

ارائه اسناد و مدارک دال بر توانائی مالی شرکت

-9

مهر و امضاء و تکمیل قرارداد پیوست اسناد مناقصه

-10

گردش حساب یک سال گذشته شرکت

-11

هرگونه رتبه بندی و گواهی حسن انجام کار

-12

رضایتنامه انجام کار از کارفرمایان قبلی

-13

جدول لیست قرارداد های منعقد شده مشابه طی سه سال گذشته به همراه نام کارفرما،آدرس ،تلفن تماس
 ،حجم قرارداد ،مبلغ قرارداد (به همراه کپی قرارداد ها)

-14

چارت سازمانی به همراه لیست پرداخت حق بیمه شش ماه گذشته
 توجه  :هیچگونه قیمتی در این پاکت گذاشته نشود.
9

شماره مناقصه /1033:م1400/

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/10/08 :
"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

مدارک و اسنادی که باید در پاکت ((ج)) قرار گیرند عبارتند از:
تکمیل اسناد پیشنهاد قیمت و آنالیز های مربوطه و مهر و امضاء جداول حداقل ماشین آالت که جزء الینفک اسناد
مناقصه می باشد (پیشنهاد دهنده متعهد گردیده است که در پیشنهادات قیمت خود هزینه های تجهیز کارگاه و بکارگیری
ماشین آالت مندرج در جدول ج را در طول مدت قرارداد پیش بینی و متعهد به بکارگیری آنها خواهد بود ) کال شش
برگ (اسنادی که در باالی آن "پاکت ج" درج گردیده است)
توضیح اینکه مبلغ پیشنهاد قیمت برای هر یک از آیتم ها باید بـه عـدد و حـروف و بـر حسـب ریـال در بـرگ پیشنهاد
نوشته شود .بدیهی است ارقامی که با حروف نوشـته شـده اسـت مـالک عمـل بـوده و چنانچـه ارقـام پیشنهادی بدون
حروف نوشته شده باشد ،مردود اعالم میگردد.
پیشنهادات بایستی در پاکت سر بسته و الک و مهر شده در سه پاکت جداگانه ((الف)) و((ب)) و ((ج)) به ترتیـب بندهای
زیر تنظیم و در موعد مقرر در قبال اخذ رسید حاوی تاریخ و ساعت وصـول به آدرس تهران  -خیابان آفریقا -نرسیده به
چهار راه جهان کودک  -کوچه سپر پالک  -14طبقه دوم با شماره تماس  02188775055و کد پستی 1518644134
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا با اخذ رسید تحویل نمایند .ضمناً بر روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه ،
نام و نشانی پیشـنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد قید شده باشد  .کلیه اسناد و مدارک مناقصه که از طرف شرکت در
اختیار داوطلبان قـرار داده شـده اسـت بایـد مطـابق شرائط مناقصه و نیز سایر دستورالعمل ها و مقررات مربوطه تکمیل
و تنظـیم شـود و بـه همـراه سـایر مـدارک درخواستی به ترتیب در پاکتهای ((الف)) و ((ب)) و ((ج)) قرار گرفته و
همگی الک و مهر شده در یک پاکت دیگر قرار گرفته و الک و مهر شده با درج موضوع مناقصه ،نام شرکت کننده در
مناقصه به شرکت تسلیم گردد  .در بازگشایی پاکتها ابتداپاکت الف مفتوح میگردد چنانچه پاکت الف حـائز شـرایط باشد،
اقدام به بازگشائی پاکت ب و ج خواهد شـد در غیراینصـورت پاکـت ب و ج متقاضـی مربوطـه مفتوح نگردیده و عیناً به
متقاضی مسترد خواهد شد.
شرایط مناقصه:
الف) پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه شامل؛ فرم قیمت های پیشنهادی ،پیش نویس قرارداد و برگ
شرایط عمومی مناقصه را بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل ،تنظـیم و مهـر و امضاء نموده و به شرکت
تسلیم نماید .چنانچه با تشخیص شرکت ،بعضی از اوراق غیر تعهد آور بدواً مهر و امضاء نشده باشند پیشنهاد دهنده متعاقباً
با هماهنگی شرکت آنها را مهر و امضاء خواهد نمود .در غیـر اینصورت آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود( .کلیه
صفحات این اسناد باید مهد و امضاء گردد)
ب) پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام  ،خدشـه و عیـب و نقـص و قلـم
خـوردگی نداشته باشد  .درصورت وجود خدشه یانقص در اسناد و مدارک مناقصه یا ارائـه پیشنهاد مشروط  ،مبهم و یا
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شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/10/08 :
"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

نداشتن تضمین کافی  ،آن پیشنهاد مردود است و عیناً به پیشنهاد دهنـده مسترد میشود و ممکن است با تشخیص
شرکت  ،پیشنهاد دهنده از شرکت در مناقصه آتی محروم شود.
ج) هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها ،کتبـاً از سوی شرکت
اعالم و جزو اسناد و مدارک مناقصه منظور خواهد شد .
د) شرکت حق تغییر  ،اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود
محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتـب بـه دعـوت شـدگان ابـالغ میشـود و در صورتی که پیشنهادها قبل
از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشـد ،پیشـنهاد دهنـده حـق دارد تقاضـای استرداد آن را بنماید .از آنجا که ممکن
است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مسـتلزم تغییـر مقادیر یا قیمت ها باشد ،در این صورت شرکت میتواند
آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنـان فرصـت کـافی
بـرای اصـالح و تجدیـد نظـر در پیشنهاد خود را داشته باشند .
ه ) برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به وی با سپردن تضمین حسن انجام تعهدات به میزان
( % 10ده درصد) قیمت پیشنهادی خود طبق مفاد ماده هیجده قرارداد (ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی)
 ،مبادرت به انعقاد قرارداد نماید .در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه وی ،بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع
کارفرما ضبط میشود و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .در صورتی که برنده مناقصه در مهلـت پـیش
بینی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ،شرکت میتواند در صورت صالحدید نفر دوم را به عنـوان برنـده مناقصه اعالم
نماید و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال ،حاضر به انعقاد قرارداد نشود ،تضـمین شرکت در مناقصه او هم به
نفع کارفرما ضبط میشود و با صالحدید کارفرما اقدام خواهد شد.
و) پس از تعیین نفرات اول و دوم و سوم مناقصه ،تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی مسترد میشود .
ز )به منظور شناخت هرچه بهتر کار یک نسخه از فرم خام قرارداد به ضمیمه ایفاد می گردد .که جـزو الینفـک اسناد
مناقصه خواهد بود.
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شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/10/08 :
"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

سایر شرایط:
-1تأمین کلیه ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای کار به عهده پیمانکار میباشد.
-2تأمین ملزومات محل اسکان و غذا و سایر نیازهای کارکنـان پیمانکـار بـه عهـده وی میباشـد.
 -3تأمین سوخت مورد نیاز ماشین آالت سبک و سنگین به عهده پیمانکار بوده و شـرکت سـیمان غرب آسیا صرفاً در
زمینه معرفی پیمانکار به ارگان های ذیربط همکاری خواهد نمود.
-4احداث کلیه راههای دسترسی و ترمیم راههای موجود ترابری معادن بر عهده و هزینه پیمانکار میباشد.
 -5تأمین روشنایی و مسیر عبور بدون خطر و مناسب ،جان پناه و تجهیزات ایمن تردد و عبور در معدن اعم از محوطه
روباز و یا پلهها و گذرگاهها و بطور کلی تمامی محوطه کار ،بعهده پیمانکار است و مسئولیت مدنی کامل کارکنان و
اشخاص ثالث در کارگاه و راههای دسترسی به آنرا داراست
-6مالک محاسبه و پرداخت صورتحساب های پیمانکار ،وزن مواد تحویل شده طبق قبض باسـکول کارخانـه و تخلیه
آن در هاپر سنگ شکن کارفرما خواهد بود.
-7پیمانکار حق انتقال و واگذاری موضوع مناقصه را به غیر ندارد.
-8پیمانکار می بایست از محل انجام موضوع مناقصه بازدید و سپس پیشنهاد خود را همراه با زمان بندی انجام کار
تسلیم نمایند.
-9داوطلبان بایستی اسناد مناقصه و پاکتهای" الف و ب و ج" را حداکثر تـا پایـان وقـت اداری روز دوشنبه مـورخ
 1400/10/20به دفتر شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا تحویل نمایند.
 -10کلیه اسناد مناقصه باید به مهر و امضای مجاز پیمانکار و پیشنهاد دهنده رسیده باشد و در پاکتهای الف و ب و ج
به واحد فنی و بازرگانی سیمان غرب آسیا در محل آدرس قید شده در اسناد مناقصه تحویل دهند و رسید آنرا دریافت
نمایند.
 -11شرکت سیمان غرب آسیا در رد یا قبول بخشی یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار است.
 -12به پیشنهاد قیمت واصله بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -13شرکت سیمان غرب آسیا بر اساس پارامترهای ذیل شرکت کنندگان در مناقصه را مورد ارزیابی قرار خواهد داد و
کسب حداقل امتیاز  60جهت قبولی شرکت کنندگان در مناقصه در مرحله ارزیابی الزامی می باشد.
-14پیشنهاد قیمت های ارائه شده می بایست حداقل برای سه ماه دارای اعتبار بوده و تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.
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شماره مناقصه /1033:م1400/
تاریخ 1400/10/08 :

"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

فرم ارزیابی
ردیف

ضریب

شرح

معیار

توضیحات
برآورد وزنی حجم مناقصه براساس قرارداد سال جاری محاسبه میگردد.

1

سوابق کار مرتبط در طی  3سال
گذشته

12

قراردادهای غیر مرتبط با ضریب  70٪به نسبت قراردادهای مرتبط امتیازدهی خواهند شد.
منظور از قرارداد مرتبط،قراردادهای استخراج و حمل مواد معدنی در صنعت سیمان و منظور از قراردادهای غیر مرتبط،
قراردادهای مربوط به راه سازی انجام فعالیتهای حمل مواد معدنی ،حفر تونل و پروژه های سد سازی می باشد.

2

تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز

40

3

رتبه بندی از سازمان مدیریت

3

نام دستگاه

تعداد مورد نیاز

نسبت امتیاز

درصدامتیاز

استیجاری به

مالکیتی

مالکیت

بولدوزر

1

20

40%

بیل مکانیکی

1

24

40%

لودر

1

13

40%

دریل واگن

0

0

40%

کامیون کمپرسی  10چرخ

7

40

60%

تانکر آب پاش

1

3

60%
درصد امتیاز

نوع رتبه
رتبه یک در رشته کاوش های زمینی

100%

رتبه دو در رشته کاوش های زمینی

90%

رتبه سه در رشته کاوش های زمینی

80%

رتبه چهار در رشته کاوش های زمینی

50%

رتبه یک یا دو در رشته راه

60%

شرح شغل

4

5

ساختار سازمانی و سوابق کاری
پرسنل

حسن سابقه در کارهای قبلی طی 5
سال گذشته

6

توانایی مالی

4

درصد امتیاز

رزومه مدیران وسرپرستان کارگاه

25%

رزومه عوامل اجرایی کار و تکنسین های معدن

25%

ساختارمالی و اداری کارگاه

25%

ساختار HSEو ایمنی و بهداشت

25%

10

حسن سوابق ارائه شده هر کدام  25٪امتیاز خواهند داشت.

25

بر اساس پرینت حساب بانکی ارائه شده توسط شرکت کننده در مناقصه در یکسال گذشته به نام شخص
حقوقی شرکت کننده با مقایسه با حجم مناقصه موجود

7

بومی بودن استان خراسان رضوی

5

بر اساس محل قانونی شرکت

8

نحوه ارسال مدارک

1

بر اساس نحوه و رعایت ترتیب ذکر شده در اسناد مناقصه

9

امتیاز کل یا میانگین وزنی=100

اینجانب نام :

100

نام خانوادگی :

مفاد شرائط شرکت در مناقصه

به نمایندگی از شرکت

را مطالعه نموده و با قبول شرائط ذکر شده آمادگی این شرکت را جهـت حضـور در مناقصه اعالم می دارد .
امضاء متقاضی و مهر شرکت
تاریخ:

13

شماره مناقصه /1033:م1400/

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

تاریخ 1400/10/08 :
"اسناد مناقصه استخراج  ،بارگیری و حمل مواد معدنی مارل مورد نیاز"

نمونه قرارداد
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