
 " سنگین ماشین آالت تامین شناسایی پیمانکارآگهی فراخوان عمومی  "

انمججانادجصرریتنم شررت مجتمع ججان فجالد سجرررنتا فجسرجداتجسنرسجدبررشمجساجشرر  ررر رزجاجینپجنرنر سزجین  د  رنفج

بارگیری و حمل سررربارک رورک سو ، خرسرر   ا و       ،انجام خدمات جمع آوری   ج-1سعدتجساجت  قصررراججج

خدمات بارگیری و حمل داخل سایت رارخانه  انجام  -2ته گری و ضایعات ذوب رارخانه ذوب و ریخ 

جنقدنمجد  رد.، خدساء احی

سع لجتزجآردجسعدتج جتزجس شرر دادالجذرلججذ تجشررددجسرجآ تجت شررن اجسنرنیجشررتنر ججزج اسدر درررن اجننجشررت مج  ر

ساجآسرسجنر نلججججرنجسصررردرتجت عد جتدنرکجاجتبرررع دنتجذرلججججآگنز ججت ررخجچ پججننججکج فعاجظتفجتدتجرججتدن ثتجج

DKMSJSCO@gmail.comجنرر لجد  ر د:ج

  : مدارک 

 جناتارج...ج( جگتردجاجرتشاج  یجتتسدطا جم جگدن زجآختر جتغننتنتجا)ج دجنقعص سیجاجش  راجت ز جگدن زجثشجنر ر  تاججج -1

 )جذ تجش  ردجت  سجت ف جث سمجاج  تندجنلزنتزجنرم.ج(ج.س جتدضدعجالدقجنلذ تاجد دداجقتنرسنس  یجندم مجشددججردنسق

 )ج پزجستنستجنصلج(ج.ر فجقش زجسرجخصدصجندم مجخدت تجالدقجنلذ ت  رالتت گدن زجنعیمجرض رمج -2

بع دنتجتدنفجت لزجاجج -3 ر  سجاجتدنرکجتثشعاججججلنتدنرکجاجت شن جآ تجسرجنخعن رجس جن رججججج.بمجت  صلج ش تلج پزجستنستجن  دج)ج

 ت شن جاج...ج(

جگدن زجصیتنمجنر  زجین  د  رنف. -4

 : شرایط 

 س شد.جر گن تدضدعجنر ر  تاجس ردجسرجخصدصجندم مجخدت تجت تن جت شن جآ تج -1

لنمجسرجقب مججر لجر سقاج  رجاجالع ججج3ر لجگذشعاجس شدجاجشت مجسنرنیجتدنقلججججججج5ننجت ررخجثشمجشت مجتدنقلجج -2

  سجر نیج شدرجس شد.دا ججآاریج  رخ داج  یجص ععزجاجالجندم مجخدت تجس رگنتیجا

رگاه تجهیز کارگاه و تعمی آالت، تجهیزات مورد نیاز،ماشین تهیه و تامین کلیه  نیروی انسانی مورد نیاز،  تامین -3

 بر عهدۀ پیمانکار می باشد.

 ذ تجگتسس.سجاجت ف جشت مجطتفجقتنرسنسجقش زجسرآسرجرناتاجنرر لز جتع  ًج نمجنرمج -4

ج

ج

ج
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 :کاخانه احیاءماشین آالت مورد نیاز 

 نوع ماشین ردیف
تعداد حداقل دستگاه 

 مورد نیاز
 توضیحات محل کار نوع قرارداد

1 

  بابکت-1

بیل مکانیکی چرخ زنجیری -2

  یا معادل آن 222کوماتسو

دار کوماتسو  بیل مکانیکی چنگ-3

  یا معادل آن 222

بیل مکانیکی چرخ الستیکی کوماتسو -4

  یا معادل آن 222

  تن دیزل 5لیفتراک -5

  تانکر آب تریلر-6

 تانکر آب ده چرخ-7

 1از هر ماشین 

 دستگاه
ساالنه به صورت 

 ساعتی
 *** کارخانه احیاء

2 
  کامیون ده چرخ-1

  تن دوگانه سوز 3لیفتراک -2

 یا معادل آن 422کوماتسو لودر -3

 3از هر ماشین 

 دستگاه
ساالنه به صورت 

 ساعتی
 کارخانه احیاء

 

 

*** 

 

ساالنه به صورت  دستگاه 2 تن دیزل 12لیفتراک  3

 ساعتی
 کارخانه احیاء

 

 

*** 

 

4 

 تن تلسکوپی 162جرثقیل -1

 تن تلسکوپی 122جرثقیل -2

  تن تلسکوپی 122تن تا  02جرثقیل -3

  تن تلسکوپی 52جرثقیل -4

  تن تلسکوپی 42تن تا  35جرثقیل -5

  تن تلسکوپی 25تن تا  15جرثقیل -6

 یا معادل آن 14G -گریدر -7

 غلتک-0

 بر حسب نیاز

 ) یک دستگاه (
 *** کارخانه احیاء ماه 12ماه تا  1از 

 تن کفی دار12جرثقیل  5
 بر حسب نیاز

 ) دو دستگاه (
 *** کارخانه احیاء ماه 12ماه تا  1از 



 : ذوب و ریخته گریماشین آالت مورد نیاز کاخانه 

 نوع ماشین ردیف
تعداد حداقل دستگاه 

 مورد نیاز
 توضیحات محل کار نوع قرارداد

1 
 یا معادل آن 472 لودر

 دستگاه 3
ساالنه به صورت 

 ساعتی
و  کارخانه ذوب

 ریخته گری
*** 

2 

 تن 16 چرخ 12کمپرسی   -1

 دستگاه 4
ساالنه به صورت 

 ساعتی
و  کارخانه ذوب

 ریخته گری

  قسمت بار کمپرسی

 باید تقویت شده باشد.

  یک عدد از قسمت بار

کمپرسی ها جهت 

حمل غبار بایستی 

 سرپوشیده باشد.
 *** تن 4لیفتراک  -2

3 

و کوماتس بیل مکانیکی چرخ زنجیری -1

 دستگاه 2 یا معادل آن 222
ساالنه به صورت 

 ساعتی
و  کارخانه ذوب

 ریخته گری

بایستی یک دستگاه 

 باشد. پیکوربه مجهز 

 *** تن کفی 12جرثقیل  -2

4 
 کشنده با کمر شکن دو محور -1

 تن 42جرثقیل  -2

 یا معادل آن D8بولدوزر  -3

 1از هر ماشین 

 دستگاه
ساالنه به صورت 

 ساعتی
و  کارخانه ذوب

 ریخته گری
*** 

 

 :ات یحتوض

   یجتتسدطاجنرععیمجتزجگتسس. نمجساجذ تجنرمجردنسقجنرنئاجشددجسرجرناتاجنرر لز جننجشت مج -1

 نمجساجذ تجنررررمجقتنرسنسجتتسدطاجانمجندم مجخدت تجالدقجنلذ تجسرج  رخ داجنتن اجس جشرررت مجتمع ججان فججججججججججججججججج -2

 الد سجرنتا فجاجسرج  رخ داجذا جش  ردجرکجس جشت مجدامجآارنفجص عمجاجتعدفجگلجگنتجت عقدجتزجگتسس.

 تعق ضن فجنرم سجد زج  د.جنرنئاجنر  سجاجتبع دنتجتذ درج نچگدداجتقزجستنی -3

 ت  سجت صلجد  رند.ج33442223430انمج ببجنطیع تجسنشعتجس جش  ردج -4

ج

 

 دبیر رمیسیون معامالت شررت مجتمع جهان فوالد سیرجان


