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صات شخ ساخت: م صب  ،حملخرید، ص یکو ن ضوع مناق سکلت فلزي مو شرح باب ا ضر به  ه حا

 بندهاي ذیل:

 بندرعباس -ندر شهید رجائیسکله با:محل اجراء

:خرید ،ساخت،رنگ آمیزي،حمل و نصب اسکلت سازه،مطابق نقشه ها و مشخصات موارد اجرایی

 فنی پیوست

 تن 80حدود وزن تقریبی:

 شرایط فنی 

محل انجام کلیه عملیات ساخت در کارگاه سازنده می باشد که قبل از عقد قرارداد باید از لحاظ  -1
ــاص یافته به این کار و تجهیزات الزم مورد بازدید قرار گرفته و به تائید  ــاي اختص ــاحت و فض مس

د وجورســیده باشــد. بدیهی اســت عدم و دســتگاه نظارت پروژه (شــرکت حرا پویاي بندر) کارفرما 
فضاي کاري و تجهیزات الزم به منزله عدم امکان ساخت خواهد بود و خسارتهاي ناشی از این مورد 

 بعهده سازنده خواهد بود.
صورت نظارت مقیم و موردي از حقوق کارفرما  -2 ستگاه نظارت نظارت بر مراحل مختلف کار ب و د

 ي را در این مورد داشته باشد.باید نهایت همکاربوده و پیمانکارپروژه (شرکت حرا پویاي بندر) 
سکلت(قابها)وجزئیات مورد نیاز بعهده کارفرما  -3 سیون و ا شامل فوندا سازه پروژه  ارائه نقشه هاي 

 بوده و از این بابت هزینه هاي اضافی پرداخت نخواهد شد.
 اجراي فونداسیون بعهده کارفرما می باشد.-4
ست از نوع-5 صرفی می بای شه ها و st-۳۷ فوالد آهن و ورق م صات فنی نق شخ در ابعاد مطابق م

 استاندارد باشد.
 باشد.می فنی نقشه ها  پیچهاي مصرفی از نوع کامال مرغوب و مطابق با مشخصات-6
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میکرون در هر الیه (آستر ضد رنگ، الیه میانی  100با ضخامت   اپوکسی الیه رنگ 3استفاده از -7
 و الیه نهایی)با پوشش مناسب جهت اسکلت فلزي

سطح تمیزکاري از چربی و مواد زائد  سطوح بدون زنگ زدگی در  سطوح براي  سازي  براي و آماده 
 داراي زنگ زدگی سطحی ،تمیزکاري با برس سیمی می باشد. سطوح

ـــی  پاش ـــه  ماس فاده از  ـــت با اس کاري  ید از تمیز با ـــی  نگ اپوکس ـــش ر با پوش ـــطوح  براي س
 )استفاده نمود2saعمیق(استاندارد

ــــت تمــام-9 ـــتفــاده ،نحوه برش،خمکــاري،لبــه الزم اس ــــالح مورد اس ی مراحــل تهیــه مص
ــکاري ــازي،مونتاژ،جوش ــتانداردهاي،نوع و اجراي پیچهاس الزم  ،تمیزکاري و رنگ زنی با رعایت اس

سازنده ، سط  شرکت حراپویاي بندر)مورد تایید کارفرما صورت گرفته و تو ستگاه نظارت پروژه ( و د
 گردد.مستند می و بصورت مکتوب  قرار گیرد

 می باشد. پیمانکارنهاي مورد نیاز براي نصب پایه ها بعهده وساخت شابل-10
، نماینده دســتگاه نظارت پروژه اســکلت ســاخته شــده قبل از حمل با حضــور نماینده کارفرما-11

شــده که شــامل بازرســی چشــمی ،تســت  و پیمانکار کنترل کیفی نهایی (شــرکت حراپویاي بندر)
 .بودتوزین خواهد تستهاي غیر مخرب شده و،سایر  (UT)آلتراسونیک

 باشد. حمل به هر نحو بعده پیمانکار میهزینه و مسئولیت خسارات حین -12
ـــکلت بعهده ازم،تجهیزات مورد نیاز عملیات و جکلیه ابزار،لو-13 ـــب اس رثقیل جهت تخلیه و نص

 پیمانکار می باشد.
 کارفرما می باشد.هزینه هاي آب و برق مصرفی در مرحله نصب بعهده -14
ـــت از-15 موجود در کارگاه تا زمان تحویل مربوط به پیمانکار ، لوازم و تجهیزات  حفظ و حراس

 موقت بعهده پیمانکار می باشد.
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ـــامل  3مدت زمان اجراء براي کل پروژه -16 ـــاخت  2ماه بوده که ش قطعات ماه زمان خرید و س
 می باشد.حل پروژه در م اسکلت تجهیز و نصب حمل، ماه زمان 1اسکلت و 

 هزینه تست هاي  غیرمخرب برعهده پیمانکار می باشد.-17
شتی -18 ستورالعمل حفاظتی و ایمنی  رعایت آئین نامه هاي حفاظت عمومی و بهدا از وظایف و د

پیمانکار بوده و کارفرما در این موارد هیچگونه مســئولیتی نخواهد داشــت و پیمانکار موظف اســت 
    ومرتب سازي قسمت مربوطه اقدام نماید.نسبت به پاکسازي 

اجراي پروژه (اســکله بندر  اســکلت در محلنصــب حمل و اجراي  مدتتمام در پیمانکار باید  -19
ـــهید رجایی ناظر عالی جهت اخذ مجوزهاي مورد نیاز را، با الزم  هماهنگی هاي،  بندرعباس) -ش

  داشته باشد.  می باشد انوردي  استان هرمزگاندریپروژه که اداره کل بنادر و 
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 مشخصات فنی عمومی

است  بوده هنگام تهیه اسناد مناقصه ، مناقصه گزار بخشنامه ها و نشریاتی را که با پروژه در ارتباط
شنامه یا در جدول ذیل را  ست جلوي آن بخ صه مکلف ا شرکت در مناق شخص کرده و داوطلب  م

 بپذیرد.را نشریه را به صورت مجزا مهر و امضا نموده و مسئولیت رعایت آنها 

 
 مناقصه گزارمهر و امضا                                     نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز              

 شرکت خط و ابنیه فلق                                                    تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده
   

یخ  عنوان ضابطه شماره نشریه ردیف تار ماره و  شـــ

 بخشنامه مربوط

 محل مهر و مضاء 
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