
 

 

  برداریبهرهو ساخت  ینحفنی ) یخدمات بازرس انجام " مناقصه یک شماره اصالحیه

" زیرمجموعه واحدهای یزات( مجتمع جهان فوالد سیرجان وتجه  

 

   . .مدت اجرای قرار دارد یک سال شمسی می باشد 1

محلی  ،  ه و به بازرسان در سایت در حد امکانات موجود.تجهیز کارگاه در سایت بردسیر و سیرجان نیاز نبود2

 برای ارائه خدمات داده میشود.

می نمایند و لذا ممکن   ارائه خدمات  بصورت روزانه یا شیفتی بازرسین.در سایت ها بنا به نیاز اعالمی کارفرما 3

  .روز در سال نمی باشد  365حضور  هبرخی از مواقع بازرسین برای چندین روز در سایت مستقر شده ونیاز ب است 

بیش از  ارائه جزئیات قرار دارد ارائه گردیده است و   یکشماره  بازرسی در جدول پیوست  نیاز .سقف نفرات مورد 4

 امکان پذیر نمی باشد.این 

اضافه کار، تعطیل کاری، شیفت، مأموریت و... پیشنهاد مالی خود را   و.مناقصه گران بایستی با لحاظ ضرایب  5

 ساعت(به این قرار داد تعلق نمی گیرد. -)نفر  از  ند لذا مبلغ اضافی خارجارائه ده

ساعت کار در روز نداشته وبه میزان ساعت کارکرد حضور نسبت به پرداخت اقدام   8.کار فرما لزومی به پرداخت  6

 ( ا و شرکت بازرس خواهد بود کارفرمن  فی مابیبه صورت توافقی  که )به جزء در موارد خاصد می نمایی

تعهد  سایت های مجتمع جهان فوالد سیرجان در تعهدکارفرما  وخارج از آن در ذهاب و غذا در  و ایاب،.اسکان 7

 .بازرس بوده است

 : درج گردیده کاربردی نداردداد  قرار وپیشنویس   در شرایط مناقصهکه   .موارد ذیل 8

 عوارض گمرکی  -



 بارنامه -

 طرح طبقه بندی مشاغل-

 ماموریت های خارج از کشور-

بوده، بر عهد شرکت   نیمورد نیاز بازرس  که ازرسیبآیند انجام فر آالت  وتجهیزات مورد نیاز  ار.تامین لوازم ،ابز9

 می باشد.بازرس 

  Testing) destructive-(Nonغیرمخرب های آزمون    NDT   انجام تست های  10

 فرما می باشد.ار مورد تقاضای کNDT  یرس نمی باشد لیکن صرفا نظارت بر تست هاازجز خدمات ب  

 مبلغ قرار داد تعیین می گردد.  %10ن جرایم .حداکثر میزا11

به جای هارد   بازرسی شده جام نا  گزارشاتکلیه  برای   DVDبه جای کول دیسک و CDشات برروی ار.ارائه گز12

 دیسک مورد تائید می باشد.

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را به  مبنی بر   ش افزوده در صورتی که بازرس مدارک معتبر رز.پرداخت ا13

 کارفرما می باشد. به عهدهئه دهد اکارفرما ار

را در قیمت خود لحاظ  ها  ایر هزینه نرخ ارز وس  غیرراتتمربوط به تورم شرکت  بازرس کلیه هزینه های .14

ن مدت  یاا پات لذا  ما پذیرفته نخواهد شد فرتوسط کار یشان ی ای از سو یوص هیچگونه ادعانموده و دراین خص

 تعدیلی شامل این قرار داد نمی گردد.   قرار داد

 داد نمی باشد..بازرسی جرثقیل ها داخل سایت کارفرما شامل موضوع این قرار 15

خدمات  انجام "با موضوع :    11/1399/ 27اسناد آگهی که در تاریخ در رج  مند  و شرایط موارد.تمامی ضوابط 16

به  " زیرمجموعه واحدهای  یزات( مجتمع جهان فوالد سیرجان وتجه برداری بهرهو ساخت  ینحفنی ) یبازرس 

.باقی می باشد قابل استناد بوده وبه قوت  ء موارد فوقجز  

 

 

 


