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نمايد.                                     می  برگزار 27/07/99مزايده اي درخصرر ص وروض يررايدات درتاري   سررپاهان مپنا زاتیو سرراخت تجه یشرررکت مهندسرر 

     روي  12:00مقتضرری اسررت   یمت هیدررنهادي خ د را ها اي بايديد با ت اط بط ازیرات يير بدون  دگ خ ردگی  داکسر تا سررارت 

 بط اين شرکت ارائط نم ده و رسید درياوت نمائیرد.  30/07/99 م رخشنبط  چهار

 شرايط مزايده:

شرکت    30/07/99 م رخشنبط   چهار روي تاري  بايگدائی  : تاري  باي گدائی هاکتها ،    .1 ساخت تجه  یمهندس  در  سپاهان   زاتیو 

 می باشد. مپنا

 مدامیتدستگاه نظارت :کمیسی ن  .2

سررر باي يند ،  در صرر رتی کط بط هر دلیق  یمت هاي مزايده گر م رد هريرض مزايده گزار  رار بگیرد و  مزايده گر  اي خريد ا ی  .3

 يمانت شرکت در مزايده ايدان بط نفع مزايده گزار  يبط خ اهد شد.

شد.      .4 شد ترتیب اثر داده نخ اهد  ضاء با دنهاداتی کط مبهگ و بدون مهر و ام دنهادات ها اي م رد مقرر ، اي زرف مزايده   بط هی هی

 گزار تح يق گروتط نمی ش د . 

 اي مزايده گر اخر می گردد . زبق  ان ن ، مالیات بر اريض  اوزوده نیز  .5

بط ص رت در بستط در     کپی کارت مدی خ د را نیز همراه هیدنهاد  یمت   يمن همراه داشتن کارت مدی ،    مزايده گر می بايست  .6

 . رار  دهد  هاکت

اخت و س یدسبط نا  شرکت مهن  ذکر شده  در و ق هر گروه ا ی  متجانا رالغ امزايده گر می بايست چک تضمینی بانکی بط مب  .7

 . در اختیار مزايده گزار  رار دهددر هاکت  بط رن ان يمانت شرکت در مزايده سپاهان مپنا زاتیتجه

   10260333730شناسط مدی شرکت:      280630145475912055620001شماره شبا  ساب بانک انصار: 

در  هديا ی  متجانا م ي ع مزا  يباشد ، واگرار  یگران م دهياری  شده مزا  يمتهای  نیانگیم نيانتخاب برنده بر اساس باالتر   .8

 يشرکت کنندگان باشد، بر مبنا   ريسا  ياری  شده اي س    متی  نيآنها را اری  ننم ده ،باالتر متیکط   یم رد آن دستط اي ا یم 

ي ع  نيا رضيمکدف بط هر يو و روتيص رت خ اهد هر  نیداوزدب ريسا  يس   يا یاریم متی داکسر   شد ، در غ  یم م   ریبا

ص رت يا صراف تدق  ن شد.  يشرکت با و  يو مطابق مقررات مقررات اار یان صروا اهت   برخ رد خ اهد  شده   یمت هاي کق ارائط 

شد و مبدغ د یق اويا  سک ل  ن تدیین برنده می با س   با ساخت تجه  یشرکت مهند سبط مبالغ می   سپاهان مپنا  زاتیو  مبناي محا

 باشد.

بط ص رت هیش هرداخت بط  ساب مزايده گزار واريز  سارت ها اي ابیغ برنده شدن 24 داکسر  کق  برآورد %75نح ه هرداخت:  .9

واريز گردد. هزينط بارگیري و  مق در تدهد مزايده گر می باشد .  در مدت تدیین شده می بايست سط  يکالبا ی در  . می گردد

 .کاريروي  7مدت يمان بارگیري و خروج يايدات  داکسر 

تدیین شده نسبت بط اتما  بارگیري ا دا  ننم د نیز تضمین شرکت در مزايده وي بط نفع در ص رتیکط کط خريدار در مهدت  .10

 مزايده گزار يبط خ اهد شد .

سارت ها اي آن نسبت  24و يا در ص رتی کط ها اي  ابیغ برنده شدن بط هر دلیق خريدار اي واريز مبدغ و يا بارگیري سر باييند  .11

 ، تضمین ارائط شده بط نفع مزايده گزار يبط خ اهد شد.اريز هیش هرداخت ا دا  ننمايد بط و

 هزينط چاپ آگهی در روينامط هاي کسیر االنتدار بر رهده برنده مزايده می باشد. .12

داشتط باشد و خريدار  يا کاهش اوزايش %25ا جا  م ي ع مزايده )هر رديف( میت اند تا سقف  در ص رت اری  مزايده گزار .13

 مدز  بط ررايت اين م ي ع می باشد.

 

 شماره مدی/شماره ثبت:                                                   نا  و نا  خان ادگی/نا  شرکت استدی  دهنده :

 

 تاري :                                                  امضاء:  

 تدفن ثابت:

 همراه:تدفن 

 آدرس:
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 ريال چک تضمینی بانکی 250.000.000يمانت شرکت در مزايده - آهن آالت ذوبیالف( يايدات گروه ا ی  متجانا 

  یمت کق/ريال  یمت وا د)ريال(  کید گر /تناژ  تقريبی نا  کاال رديف

   30.000 آهن آالت ذوبی 1

   35.000 آهن آالت صندتی 

  یمت کق بط ردد : 

 کق بط  روف:  یمت

 

 ريال چک تضمینی بانکی 100.000.000شرکت در مزايده   -متجانا گروه ب( يايدات استیق  ا ی 

  یمت کق/ريال  یمت وا د)ريال( ر کید گ/تناژ  تقريبی  نا  کاال رديف

   1.500 316آلیاژ  یذوب  استیق نگیر 1

   500 316آلیاژ  یذوب  استیق نگیر 

   2.000 409آلیاژ   یذوب استیق بگیر 2

  یمت کق بط ردد :

 کق بط  روف:  یمت

 

 

 

 

 

 محق امضا ارضاي کمیسی ن 

 وروض مداون تامین داونم مدير مالی مدير رامق
 ق  ی و  مدير بخش ام ر

  راردادها

     

 
 :/شماره ثبتشماره مدی                                                   استدی  دهنده : /نا  شرکتنا  و نا  خان ادگی

 

 تاري :                                                  امضاء:  

 تدفن ثابت:

 تدفن همراه:

 آدرس:



 الزامات ایمنی پیمانکار برنده مزایده ضایعات 

 گیدل آ کط بارثي نمايد بط نح ده ستفاايست يمحیط ن مايساي هااردستاندو انین ازبق   ه را شداري خريدت يايدا -1

 .ديست ند يمحیط  ثان يط

و نین   مدی ا  و لدمق ها راست دمطابق ت را نقق يايداو  مق ت رمدیاوض، ورارداد رقد  راي ست ها ام ظف ار خريد -2

يی اارا يهاو روض بط اي  رئی مديريت هسماندها اارائین نامط آ رده اي نقق ااو ئی  مق اارائین نامط آ )لمددی ابین 

  .برساند  نجاابط ( مديريت هسماندها

هرسنق  ت سطار خريدت تاسیسااي وی ديد تصايدبان مکااهد تا ار دشرکت  رر ختیارا در امط يالت زیراايد باار خريد -3

HSE  میسر باشدن مايهر در. 

 ستام ظف ار خريدآن،  رسیدن بط مقصد نهايیتا ت تح يق گروتن يايدان مااي اي يثط دهرگ نط  اع   رت وص در  -4

 .نمايد  ریابط شرکت را تب امر

و نش   دارداي  ب ناشی اهر گ نط ر ده و ب ار خريده بط رهدت، تح يق يايدادي مبات اي مسئ لیت مديريت يايدا -5

 می باشد.ه وي بط رهد شرکت مپنا رج اي خاو خق وي در دا تی دبی و بی ت اهی ار، تجربط خريد

و اي نظر مهارت، تجربط و صی یت  کدیط هرسنق هیمانکار می بايست داراي سیمت کامق رو ی، روانی و اسمانی ب ده -6

 کارورما  رار گیرند. HSEانجا  کار مح لط، م رد تائید وا د 

کدیط ماشین آالتی کط هیمانکار در داخق شرکت بکارگیري می نمايد، م ظفند مقررات راهنمايی و رانندگی و الزامات  -7

کید متر و مح زط  20امدط: سررت مجاي )خیابان ها ايمنی را در  ین تردد و ودالیت بط نح  اثربخدی ررايت نمايند. )اي 

تردد و ت  ف در مسیر ها و محق هاي مجاي، ت اط بط ساير م انع و تجهیزات در  -کید متر بر سارت( 10هاي کارگاهی 

 ین کار مسق: کابق ها و تاسیسات بر ی، وسايق نقدیط، باربرداري ها و  مق بار، تردد نفرات،  طدات در  ال ساخت و 

 ساختط شده، تجهیزات و ابزارآالت(

هیمانکار م ظف است مکانیز  مناسبی براي تامین ه شش هاي بیمط اي الي  اي امدط بیمط تامین ااتماری هرسنق و  -8

 بیمط مسئ لیت   ادث و شرايط ايطراري داشتط باشند.

کارگیري ط ( و درص رت بسال 55کمتر سال و  18باالي يده و با تجربط با مدیت ايرانی )گیري نیرو هاي آم يض دط کارب -9

 الزامی است.اي اتباع خارای همراه داشتن کارت شناسايی مدتبر ) مج ي ا امت و مج ي کار (  

اس لبکفش ايمنی هنجط و الدي،  ؛آم يض و نظارت بر استفاده اي ل اي   فاظت وردي شامق ،هیمانکار م ظف بط تهیط  -10

 و کیه ايمنی  می و ماسک برض کاري شیدد ،رینکو بر  سب م رد  ري يد برض، رینک بغق ت، دستکش کار مناسب

    باشد.

ودالیت هیمانکار زبق مج ي کار صادر شده مجاي ب ده و هر گ نط تغییر نفرات و يمان کاري يا درخ است ودالیت در   -11

 ی باشد.کارورما م HSEسارات غیر کاري و ايا  تدطیق من ط بط هماهنگی  بدی و اخر مج ي اي وا د 

 ررايت کدیط   انین و مقررات ااري در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان ت سط هیمانکار الزامی است .  -12

در ص رتی کط اي زرف نیروهاي هیمانکار،  ادثط اانی و مالی براي هرسنق و تجهیزات کار ورما اتفاق بیفتد،   -13

  لیت و ر ا ب ناشی اي آن بر رهده ي هیمانکار خ اهد ب د.ئکدیط مس



بط  فظ سیمت هرسنق، تامین وسايق ايمنی و  فاظت  مرب ط مسئ لیت ها و هزينط ها و رمدیات اارايی و نظارتی کدیط  -14

 بر رهده اوتادگی هرسنق کار اي بط مرب ط مسائق و هزشکی ها ي هزينط ديط و درياوت و وردي، هیگیري   ادث

 .ندارد مسئ لیتی کار ورما  هیچ گ نط  خص ص اين در و ب ده هیمانکار

، نسبت بط تکمیق ور  مج ي کار و نح ه بار گیريهیمانکار م ظف است  بق اي بارگیري يايدات، يمن مدخص نم دن   -15

 ا دا  نمايد. HSEاخر تايیديط وا د 

ط ت سهمراه داشتن گ اهی ويژه رانندگی در ص رت استفاده اي ماشین آالت ويژه  ،ت راننده وسايق نقدیطصی یا راي   -16

 هیمانکار الزامی است.

دتط غآ زی هاي اسپري، ظروف  ، گايندر هاي دیس) ايمنی سايي يايدات بق اي بارگیري يايدات بايستی نسبت بط   -17

 و م اد شیمیايی خطرناک( ا دا  نمايد.م اد  ابق اشتدال بط 

ي، در محق انجا  بارگیر د ض ر هیمانکار و يا نماينده تا  االختیار وي بط رن ان سرهرست و مسئ ل انجا  ورآين  -18

 الزامی است . ین بارگیري يايدات 

 باشد.  انجا  برض کاري در مجاورت ا ی   ابق اشتدال در محق امع آوري يايدات ممن ع می  -19

 اشد. ممن ع می بي با دستگاه  ین بارگیري اکیداً  ض ر هرسنق در کابین خ درو و يا  سمت بارگیري هنگا  بارگیر  -20

 اساس اص ل ايمنی انجا  ش د. ) رد  وا د بیرون يدگی نا ايمن و ....(بارگیري بر   -21

 اص ل ايمنی باربرداري در  ین ودالیت ررايت ش د.  -22

ها اي اتما   (برنده ،رد  وا د شددط باي و ...ازمینان اي ايمن ب دن محق بارگیري )رد  وا د ا ی  تیز و   -23

هالت هاي مرب زط، ت سط اورادي کط هسماندها را بارگیري نم ده  و ظروف و بارگیري، هاکسايي محق بارگیري يايدات

 ، ص رت گیرد.اند

استفاده اي ماشین آالت مناسب  با بارگیر مناسب،  ) بار  ین  مق بط بیرون اي شرکتازمینان اي ايمن ب دن   -24

ريزض يايدات در  ین  ، رد رد  بارگیري بیش اي ظرویت، رد  س ار کردن نفرات در  سمت بارمهار استاندارد بار، 

  اصق ش د.و ...(   مق

 


