نیروگاه گازی خلیج فارس
فـرم اسـتعالم بهـاء
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1400/05/16در ﺟﺪول ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .

رديف

شرح كاال يا خدمات مورد استعالم

تعداد /مقدار

1

انجام مته زني به صورت افقي مرحله اول

2

حفر و توسعه گالري در عمق  57-50متري

متر مکعب

3

انجام مته زني به صورت افقي در مرحله دوم

يک متر تا حداكثر  30متر

4

عمليات كف شکني در عمق

يک متر تا حداكثر  3متر

5

عمليات بتن ريزي ديواره ها ( طوق زني ) از كف

يک متر تا حداكثر  25متر

6

عمليات اليه روبي از دو گالري موجود

7

بتن ريزي ديواره هاي گالري ها

8

تجهيز كارگاه

قيمت پيشنهادی

قيمت كل پيشنهادی

واحد(ريال)

(ريال)

يک متر تا حداكثر  30متر

متر مکعب
در صورت نياز

-1محل انجام كار در سايت نيروگاه خليج فارس واقع در بندرعباس – شهر قلعه قاضي مي باشد .
-2پيش پرداخت معادل  25درصد مبلغ پيشنهادي و در قبال ارائه سفته صورت مي پذيرد .
-3گارانتي خدمات مزبور به مدت  ...............مي باشد .
-4مدت زمان ارائه خدمات  .....................مي باشد .
 -5اعتبار پيشننهاد قيمت از آخرين مهلت ارسنال اسنتعالم حداقل يکماه و تا تاريخ  0000/00/00ميباشند  ،در صنورت در تاريخ كمتر از يکماه از آخرين مهلت ارسنال
استعالم  ،مالک همان يکماه پس از آخرين مهلت استعالم ميباشد.
-6قيمت پيشنهادي فقط در فرم استعالم بهاء ارسالي قيد گردد .
 -7كليه هزينه هاي مربوط به حمل و ارسال قطعه/اياب و ذهاب/بسته بندي/ترخيص احتمالي/سود بازرگاني/كليه عوارض قانوني و ( ...به جز ماليات بر ارزش
افزوده ) بعهده آن شركت مي باشد و در قيمت پيشنهادي لحاظ شده است و خار از آن مبلغي به فروشنده پرداخت نمي گردد .
-8قيمت پيشنهادي شامل هيچ گونه تعديلي نخواهد شد .
-9قيمت پيشنهادي الزاماً به صورت ريالي در جدول فوق در گردد.
-10خدمات پيشنهادي مطابق با شرح جدول فوق ميباشد.
-11ماليات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهي ثبت نام موديان بصورت جدا از مبلغ فوق به فروشنده پرداخت مي شود .
بدينوسيله حاضرم جدول فوق و بندهاي مندر  1الي  11در اين فرم استعالم بهاء را طبق قيمتهاي پيشنهادي فوق تکميل و تحويل  / انجام  نمايم.
شركت يا موسسه .................................................................................................................................
كداقتصادي/كدملي...............................................................................................................................
آدرس و تلفن ...................................................................................................................................... :
مهر و امضاء مدير شركت يا موسسه يا شخص حقيقي

در اجراي درخواست خريد شماره  .....................كه در تاريخ  .....................به اينجانب ارجاع گرديد .اين استعالميه در كمال دقت تنظيم و اخذ گرديد و صحت مندرجات آن را گواهي مينمايم.
تاريخ:

مأمور خريد

صحت مراتب فوق در مورد اخذ استعالم از شركت  /موسسه مذكور مورد تاييد ميباشد.
تداركات

توضیحات :

شرح خدمات اليه روبي چاه شماره  2نيروگاه خليج فارس
 -1بازديد ميداني از محل پروژه و امكان سنجي شرايط انجام كار .
 -2تجهيز كارگاه  ،انجام بازديد اوليه و ارائه گزارش كتبي و تصويري از آخرين وضعيت موجود داخل چاه آب قبل از انجام اقدام اصالحي
توسط پيمانكار ( يك حلقه چاه )
 -3بنا به گزارش بند  ، 1تصميم گيري در خصوص انجام مته زني  ،توسعه گالري هاي موجود  ،حفر گالري جديد  ،اليه روبي  ،كف شكني و
بتن ريزي ديواره ها ( تنظيم صورتجلسه با حضور پيمانكار)
 -4انجام مته زني به صورت افقي در مرحله اول در يكي از گالري هاي موجود از  1تا حداكثر  30متر طول(در صورت آبدهي مناسب حين
عمليات مته زني  ،ادامه كار متوقف و برمبناي متر طول حفر شده هزينه كار محاسبه مي گردد)
 -5ارائه گزارش تصويري و كتبي پس از انجام عمليات مته زني (مرحله اول) توسط پيمانكار ( جهت تصميم گيري در خصوص حفر و توسعه
گالري و وضعيت ديواره گالري هاي موجود از لحاظ ريزش در ادامه پروژه )
 -6بنا به گزارش بند  ، 4حفر و توسعه گالري در عمق  57-50متري بر حسب مترمكعب ( به ميزان گزارش بند  1و بند ) 4
 -7در صورت نياز ،انجام مته زني به صورت افقي در مرحله دوم پس از حفر و توسعه گالري از  1تا حداكثر  30متر طول
 -8با توجه به عمق  57متري چاه  ،در صورت عدم آبدهي به ميزان الزم  ،انجام عمليات كف شكني به ميزان  1الي  3متر در عمق به صورت
كنترل شده ( اندازه گيري  ECو  THلحظه ايي )
 -9انجام عمليات بتن ريزي ديواره ها ( طوق زني ) از كف چاه تا ارتفاع  25متري به علت ريزش ديواره ها
 -10در صورت نياز  ،بتن ريزي نقاطي از ديواره هاي گالري هايي كه دچار ريزش شده و احتمال ريزش مجدد وجود دارد.
 -11انجام عمليات اليه روبي از دو گالري موجود ( به مقدار گزارش بند  ) 1بر حسب متر مكعب ( قبل از عمليات مته زني و توسعه گالري )
 -12انجام عمليات اليه روبي از كف چاه ( به مقدار گزارش بند  ) 1بر حسب متر مكعب ( قبل از عمليات كف شكني و بتن ريزي )
 -13هزينه اليه روبي شامل بند  ، 3بند  ، 5بند  ، 6بند  ، 7بند  8و بند  9را نمي شود .
 -14تسطيح خاك هاي حاصل از اليه روبي در محوطه بيرون چاه
 -15برچيدن كارگاه و جمع آوري تجهيزات پيمانكار
 -16ارائه گزارش تصويري و كتبي پايان كار توسط پيمانكار با حضور نماينده شركت جهت اخذ تاييديه
 -17اخذ تاييديه انجام كار از واحد HSEنيروگاه (ادوات و روش كار قبل از شروع پروژه مشخص گردد.برقي  ،ديزلي ).... ،
 -18اسكان و اياب و ذهاب بر عهده پيمانكارمي باشد.
 -19پيمكانكار اجاز كار در زمان تاريكي هوا و شب هنگام و شرايط نامساعد جوي را ندارد.
 -20كارفرما بر حسب ضرورت و نياز اجازه توفق عمليات را جهت بهره برداري از چاه را دارد.

