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شماره  ایمرحلهیک  اسناد مناقصه

4900/002/99 

 موضوع مناقصه:

 در  حفاری مغزه گیریانجام عملیات و 

معدن سنگ آهن اسفندار شرکت 

 راهبران فوالد اصفهان
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 شرکت در مناقصه نامهدعوت: 1فرم شماره 

و مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه  شرکت راهبران فوالد اصفهان به استناد آئین نامه ی معامالت
 مرحله ای با موضوع عملیات ذیل اقدام نماید: یک

رکوه طبق کیلومتری شهرستان اب 60در معدن سنگ آهن اسفندار واقع در حفاری مغزه گیری انجام عملیات و خدمات  -1-1
 مقادیرکار مربوطه و شرایط اختصاصی و شرح خدمات پیوست.

 

     برگزار    www.raahbaran.comاین مناقصه در بستر وب سایت الکترونیکی شرکت راهبران فوالد اصفهان به نشانی  -1-2
صورت خود ب ات مالیمی گردد. متقاضیان می بایست ضمن دریافت اسناد از وب سایت مذکور ، نسبت به ارائه پیشنهاد

اقدام نمایند. بدیهی است پیشنهادات ارائه شده   tender@raahbaran.comالکترونیکی از طریق آدرس پست الکترونیکی 
 خارج از آدرس مذکور قابل پذیرش نمی باشد.

 

 :میزان سپرده شرکت در مناقصه -3
                         بصورت واریز وجه نقد به حساب شماره       ریال را  1،500،000،000پیشنهاد دهنده می بایست مبلغ   -1-3

( به نام شرکت راهبران فوالد 1453نصار شعبه حکیم نظامی اصفهان )کد ا( بانک 1453 -0431- 1308- 2670- 01)

 شرکت تهیه ام اینندت سه ماه دیگر به اصفهان و یا ضمانتنامه معتبر مورد قبول کارفرما بمدت سه ماه و قابل تمدید بم

 به مناقصه گزار تسلیم نماید. پاکت الفدر  جهت شرکت در مناقصهکرده و 

بر  گردد.عالوه درج "اصفهان الدفو راهبران شرکت" اجرایی دستگاه عنوان یا کارفرما نامه،نامضمانت ارائه صورت در :1تبصره -

 نامه تضمین برای معامالت دولتی تنظیم شود. موردقبول مطابق آئین هایرمهای بانکی باید طبق فنامهآن ضمانت

هد های کمتر از میزان مقرر و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهای مخدوش، سپردهبه پیشنهادهای فاقد سپرده،سپرده:2تبصره  -

 شد.

قصه موضوع منا شماره و مناقصه بوده و بنام شرکت کننده در دیصرفا با یضمانتنامه بانک ایو  ینقد زیوار هیاعالم :3تبصره  -

 در آن ذکر گردد.

 گردد: یضبط م لیشرکت در مناقصه در موارد ذ نیتضم :4تبصره -

 .دیمناقصه اقدام به انصراف از مناقصه نما دیسررس خیدهنده پس از تار شنهادیپ •

  موضوع مناقصه: -1

  مناقصه: یطشرا -2

http://www.raahbaran.com/
http://www.raahbaran.com/
mailto:tender@raahbaran.com
mailto:tender@raahbaran.com
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انجام تعهدات و عقد قرارداد  نیتضم عیاز تودابالغ مناقصه گزار  خیروز( از تار 10که برنده مناقصه ظرف ده روز ) یدر حالت •

ا رادعا  ایض اعترا و برنده مناقصه حق دهیضبط گرد یحقوق فاتیبه انجام تشر ازیشرکت در مناقصه بدون ن نیتضم د،ینما یخوددار

. با اعالم دیه اعالم نمامناقص ضوابط به عنوان برنده تیرا با رعا یدهنده بعد شنهادیتواند پ یحالت مناقصه گزار م نینخواهد داشت. در ا

اعالم  خی، از تار شخص شدهمبرنده اول مناقصه  یبرنده مناقصه ، روش فوق الذکر که برا بعنوان یبر انتخاب نفر بعد یمناقصه گزار مبن

 نی، تضم دیمان یدداردر مهلت مقرر از عقد قرارداد با مناقصه گزار خو ینفر بعد کهیمجددا اجرا خواهد شد. در صورت یبرنده بعد

 ضبط خواهد شد. زیشرکت در مناقصه او ن

 : مناقصه موضوع عملیات کار اجرای محل -4
 کیلومتری ابرکوه واقع در جاده مروست. 60استان یزد،شهرستان ابرکوه،  -1-4

د بر روی پست الکترونیکی، نسبت به امضاء شرکت کنندگان در مناقصه موظفند عالوه بر بارگذاری مدارک اعالم شده در اسنا -1-5

صاحبان امضای مجاز و همچنین ارائه مدارک مورد نیاز امضاء و مهر شده به شرح و مهر نسخه فیزیکی اسناد مناقصه توسط 

به دپارتمان بازرگانی شرکت 27/11/1399 مورخ دوشنبهروز  16ذیل در پاکت های)الف( و )ب( همراه پاکات تا ساعت 

 فوالد اصفهان واقع در اصفهان، خیابان نظرغربی، کوچه نمازخانه استیفن، ساختمان توکا، تحویل نمایند. راهبران

 شرایط عمومی مناقصه می باشد.3حاوی اصل و کپی تضمین موضوع بند  پاکت الف:

 مدارک و اطالعات زیر می بایست در پاکت )ب( قرار گیرند:پاکت ب: 

که ذیل  "تبول اسقمورد "صه و نیز اصالحیه ها و الحاقیه های مربوطه با تصریح این که کلیه اوراق شرایط شرکت در مناق -

  .تمامی صفحات آن تکمیل ومهرو امضاء شده باشد

 تصاویر کارت ملی اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز. -

 معرفی نمونه امضاهای قانونی مناقصه گر بر روی سربرگ رسمی شرکت. -

 ی، گواهی های حسن انجام کاررزومه و سوابق شغل -

صرفا حاوی برگ پیشنهاد قیمت و جدول آنالیز بهای پیوست آن بوده که می بایست با درج کمترین مبلغ پیشنهادی برای پاکت ج: 

 انجام عملیات و خدمات موضوع مناقصه )به عدد و حروف( تکمیل گردیده و پس از مهر و امضاء توسط صاحبان امضاء مجاز مناقصه گر،

و  "ج"اصل آن همراه با سایر مدارک تحویل مناقصه گزار شود. ضمنا مناقصه گر باید نسبت به تکمیل قسمت مربوط به پاکت 

ائه اقدام نماید. ار Raahbaran.comtender@بارگذاری تصویر برگ پیشنهاد قیمت و جدول آنالیز بها در پست الکترونیکی 

نرخ به هر صورت دیگر مورد پذیرش نبوده و مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد را مردود و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه اعتراضی را 

 نخواهد داشت.

 نحوه تکمیل و ارسال اسناد مناقصه: -5

mailto:info@Raahbaran.com
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، نقص و ام، خدشه و عیبو بدون قید و شرط و بدون تغییر،حذف،ابه صراحتبهرا  مدارک وپیشنهاددهنده باید تمام اسناد  -

زار تسلیم گتگاه مناقصه یل، تنظیم و مهر و امضاء)مهر و امضای تعهدآور پیشنهاددهنده( نموده و به دستکم خوردگیقلم

 نماید. در غیر این صورت پیشنهاد ناقص و مردود تلقی خواهد شد.

 : گزار مناقصه نشانی و نام -6
 استیفن، زخانهنما کوچه ، غربی نظر خیابان اصفهان، شهرستان اصفهان، استانبه نشانی:  اصفهان فوالد راهبران شرکت -1-6

 .اول توکا،طبقه ساختمان

 031-36271593شماره فکس:       031-36240835: نتلف شماره

 ran.comwww.Raahba : اینترنتی آدرس     tender@Raahbaran.com: الکترونیک پست

 :  پیشنهاد اعتبار -7
 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها باشد. 1بایستی به مدت پیشنهادها اعتبار  -1-7

 : نظارت دستگاه -8

 شرکت راهبران فوالد اصفهان.ت امور معادن پروژه ها و معاوندیریت م -1-8

 : مناقصه موضوع عملیات اجرای مدت -9
 اجرای نهایی دتم. گردد می درج قرارداد در اولیه مدت عنوان به که دباش می شمسی ماه 1 مناقصه موضوع کار اجرای مدت -1-9

 .بود خواهد مناقصه اسناد و ضوابط طبق مناقصه کار

 : بازدید از محل اجرای عملیات موضوع مناقصه -10
خ مذکور بل از تاریتا ق،    22/11/1399تاریخ    در ز محل اجرای عملیات موضوع مناقصها جهت بازدیدن می بایست یداوطلب -1-10

 واحد بازرگانی و امور قراردادها به عمل آورند. 313داخلی  031-36240835هماهنگی های الزم را با شماره تماس 

 : پیشنهادها تسلیم نشانی و مهلت آخرین -11
و رسید دریافت  ارگز مناقصه تحویل   27/11/1399 مورخ  روز اداری وقت پایان تا را مناقصه اسناد توانند می داوطلبین -1-11

 استیفن، زخانهنما کوچه ، غربی نظر خیابان اصفهان، شهرستان اصفهان، استان: ها پیشنهاد تسلیم محل نشانی .نمایند

 امورقراردادها. و بازرگانی واحد. اصفهان فوالد راهبران شرکت ، اول توکا،طبقه ساختمان

 : ابهام رفع درخواستهای و سواالت -12
را با شماره تماس  می توانند موارد مذکور متقاضیان مناقصه، اسناد با ارتباط در ابهام یا والس هرگونه وجود صورت در -1-12

 مطرح نمایند. 313داخلی  36240835-031

mailto:tender@Raahbaran.com
http://www.raahbaran.com/
http://www.raahbaran.com/
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 : مناقصه هایپاکت بازگشایی تاریخ و ساعت -13
فهان گشوده اص معامالت شرکت راهبران فوالد در محل کمیسیون 28/11/1399 تاریخ  پیشنهادهای واصله در هایپاکت -1-13

 خواهد شد.

  اسناد بودن محرمانه -14
 مدارک و طالعاتا از گزار مناقصه و شده تلقی محرمانه متقاضیان توسط شده ارسال مدارک و اطالعات و ها درخواست همه -1-14

 مدارک از یک یچه. نمود خواهد استفاده متقاضی مناقصه در شرکت پیشنهاد بررسی و صالحیت ارزیابی برای صرفا دریافتی

 .شد نخواهد مسترد متقاضیان به مستندات و

 گزار مناقصه اختیارات -15
 :دارد حق گزار مناقصه -1-15

 .نماید رد را آنها از هریک یا متقاضیان کلیه تقاضایالف(

 است موظف اضیمتق و نماید درخواست متقاضی از بداند الزم که را مدرکی هر مناقصه، اسناد بررسی مدت طول در( ب

 و رگانیباز واحد به گزار مناقصه نیاز مورد مدارک تحویل به نسبت گزار، مناقصه توسط شده تعیین مدت ظرف

 .نماید اقدام اصفهان فوالد راهبران شرکت امورقراردادهای

 به بازدید متقاضی ویس از شده معرفی یا متقاضی نزد موجود مستندات و تجهیزات امکانات، از بداند الزم که زمان هر( ج

 .آورد عمل

در رد یا شته و ندا متقاضیان به فوق موارد در خود تصمیمات دالیل بیان خصوص در تکلیفیراهبران فوالد اصفهان  شرکت -2-15

 قبول هر یک از پیشنهادها بدون نیاز به ذکر دلیل مختار است.

 :مدارک استرداد -16
 نخواهد بود. استردادقابلتضمین شرکت در مناقصه  جزبه شدهتحویلمدارک  -1-16

 :اصالحات و ها الحاقیه -17
سایت اسنادمناقصه ، هر گونه تغییر از طریق درتجدیدنظرت و حذف،اصالحیابا توجه به امکان تغییر، -1-17

www.raahbaran.com لذا کلیه مناقصه گران  شود.می رسانیاطالع یا ارسال نامه الکترونیکی به شرکت مناقصه گر

در و نسبت به کنترل بخش مناقصات سایت فوق اقدام نمایند های مناقصه پاکتروز قبل از افتتاح  3ثر تا حداکبایست می

 صورت هرگونه اعمال تغییر از سوی مناقصه گزار مطابق آخرین اصالحات اقدام نمایند.

باشد در این صورت  هاقیمتیا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر و یا  تجدیدنظرممکن است  ازآنجاکه 

 کهنحویبهبه تعویق اندازد  الذکرفوقرا با اعالم در سایت  پیشنهادهادریافت  مهلتآخرین  تواندمیدستگاه مناقصه گزار 

http://www.raahbaran.com/
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در پیشنهاد خود را داشته باشند الزم به ذکر است الحاقیه )ها( جزء  تجدیدنظرفرصت کافی برای اصالح و  مناقصه گران

باشد پیشنهاددهنده  شدهتسلیمناقصه محسوب خواهد شد.چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه)ها( مزبور الینفک اسناد م

 انجام تغییرات و اصالحات الزم بنماید. منظوربهحق دارد تقاضای استرداد را 

 :مناقصه برنده تعیین نحوه -18
 تعیین اصفهان دفوال راهبران شرکت معامالت مهناآیین و نظر کمیسیون معامالت اساس بر مناقصه دوم و اول برندگان -1-18

 .شوندمی

تخاب د اصفهان اندر صورت نیاز بر اساس تصمیم وصالح دید کمیسیون معامالت شرکت راهبران فوال دوم یبرنده :1تبصره 

 می گردد.

 به شرح و ترتیب ذیل می باشد: مناقصه برنده تعیین نحوه

 به نسبت مناقصه در شرکت تضمین اصالت تائید صورت درمعامالت و  یسیونکم اعضای توسط الف پاکت بازگشایی الف(

 کنندهشرکت ب و ج هایکتپاالف، پاکت نامهضمانت اصالت تائید عدم صورت در.)شد خواهد اقدام عدیب هایپاکت بازگشایی

 ( شد نخواهد بازگشایی مذکور

  موجود مدارک و اسنادو ارزیابی  بررسی، مشاهده جهت   پاکت ببازگشایی  (ب

 صه گر، درتوسط هر مناق شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه احرازبا بررسی اسناد موجود در پاکت ب،در صورت  (ج 

 . شد خواهد اقدام( قیمت پیشنهاد)ج پاکت بازگشایی خصوص

 تعیین و هاپیشنهاد ودنب عادالنه گرفتن نظر در با و پیشنهادی هایقیمت مقایسه با معامالت کمیسیون اعضای در نهایت (د

 برنده ومد و اول نفرات ،پیشنهادشده هایقیمتبا توجه به ارزیابی کمیته فنی و بازرگانی و همچنین  قیمت ترینمناسب

 .نمود خواهند انتخاب را مناقصه

 :آگهی نشر هزینه -19
 هزینه نشر آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 که را ایهزینه گونههیچ کارفرما و بود خواهد گر مناقصه عهده به پیشنهاد تهیه با مرتبط یهاهزینه کلیه تبصره :

 .کرد نخواهد بازپرداخت او به است شده آن متحمل خود پیشنهاد تهیه برای پیشنهاددهنده

 



             4900/002/99مناقصه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            گیری       حفاری مغزه  انجام عملیات مناقصه                                                                                                                                                                                                                                                             شرکت راهبران فوالد اصفهان             

 20/11/99خ انتشار:اتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6از   1صفحه     

 

 

 :یشنهاددهندهپ  مهر و امضاء -انم -اتریخ

 

   

 ایمرحلهیک  مناقصه شرایط اختصاصی

 4900/002/99شماره 

 موضوع مناقصه:

 در حفاری مغزه گیری انجام عملیات 

معدن سنگ آهن اسفندار شرکت 

 راهبران فوالد اصفهان
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 موقعیت جغرافیایی منطقه:-1

 د.ت زیر می باشمطابق پروانه بهره برداری با مختصامشخصات کلی محدوده: محدوده معدن سنگ آهن اسفندار 

 : صوصیخشرایط 

 د.رما می باشغی کارفبر اساس برنامه نقاط پیشرو و برنامه ابال ونقطه حفاری به صالح دید کارفرما می باشداولویت بندی  .1

رای انجام کافی ب می بایست آمادگی یمانکارپوضعیت توپوگرافی مناطق متنوع بوده و شامل دشت و کوهستان می باشد. لذا  .2

 عملیات در این محدوده را داشته باشد.

 باشد.می یمانکارپتامین سوخت به عهده  .3

ل و نقل ذا و حم)راهسازی تا نقطه حفاری و آماده سازی سکو(، اسکان، غ تامین آب جهت حفاری، آماده سازی سکو حفاری .4

 به عهده پیمانکار می باشد.حفاری و جابجایی دستگاه حفاری بین نقاط  نفرات و تجهیزات 

اظ ت را با لحوده و قیمازدید نمبو محل انجام قرارداد  از محدوده پیشنهاد قیمت الزم است پیمانکار قبل از هرگونه تبصره: 

قیمت ها  مچنین بهبه عهده نخواهد گرفت. هقیمت کلیه شرایط ارائه دهد چراکه کارفرما هیچ گونه مسئولیتی را در قبال 

 هیچ گونه تعدیل ای تعلق نخواهد گرفت.

کلیه  ودسترسی  پیمانکار با آگاهی کامل از موقعیت جغرافیایی،رفتارسنگ،شرایط سنگ،صعوبت کار، جاده های : 1تبصره 

 ین و پس ازحابت در بچگونه ادعایی از این هیلذا  ت به پیشنهاد قیمت اقدام نموده استشرایط الزم جهت انجام عملیات نسب

 اتمام  کار قابل استماع و پذیرش نمی باشد.

 هیچ گونه تعدیلی تعلق نخواهد گرفت.عملیات موضوع مناقصه مبلغ قرارداد به  :2تبصره 

 ی باشد.قرارداد م در حوزه معدن ضروری و جزء مفاد کار در عملیات حفاری معرفی مدیر پروژه با ارائه رزومه  .5

ده شبلی انجام رهای قپیمانکار در هنگام شرکت در مناقصه بایستی نوع دستگاه و قابلیت های آن و رزومه نفرات و سوابق کا .6

 و گواهی حسن انجام کار با کارفرمایان قبلی خود را ارائه دهد.

 رئوس طول جغرافیایی عرض جغرافیایی رئوس طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

"12.30 '48 °30 "50.30 '33 °53 D "02.38 '49 °30 40.15” '32 °53 A 

"12.07 '48 °30 01.57”'34 °53 E 57.48”'47 °30 "38.44 '32 °53 B 

"00.68 '49 °30 "06.63 '34 °53 F 56.07”'47 °30 "49.86'33 °53 C 
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ری مغزه ات حفااه حفاری جهت انجام عملیدر انتخاب پیمانکار اولویت با شرکت های خواهد بود که تعداد بیشتری دستگ .7

 باشد. دارا بودن حداقل سه دستگاه حفاری جزو شرایط اختصاصی قرارداد میگیری در معدن مشغول به کار شوند.

 ی باشد.بول نمو دستگاه متریک مورد ق (از نوع هیدرولیکی یا مکانیکی)دستگاه مورد استفاده بایستی وایرالین باشد .8

 بلیت حفاری جهت دار به مقدار زاویه مورد درخواست کارفرما را داشته باشد.دستگاه بایستی قا .9

ا در خصات چاه ری و مشپیمانکار پس از اتمام عملیات حفاری بایستی به هزینه خود دهانه چاه را سیمانه  کرده و لوله گذار .10

 ته است.پدیرف ین صورت تحویل چاهو در ا ) به اصالح پلمپ نماید(تابلوی فلزی بر روی گمانه نصب کرده و تحویل دهد

ه باشد ردن چاکدر حالیکی که چاه به زون های خورد شده  یا ریزشی برخورد کند و نیاز به کیسینگ گذاری را سیمانه  .11

 پیمانکار موظف است به هزینه خود این کار را انجام دهد.

 وبی را داشته باشد.پیمانکار بایستی توان حفاری در هر نوع سنگ اعم از آذرین، دگرگونی و رس .12

 مشخصات عملیات حفاری: 

موده و نکطرفه لغو د را یدر حین اجرای عملیات کمبود لوازم به هیچ وجه پذیرفته نبوده و کارفرما می تواند در صورت مشاهده قراردا

 ضمانت حسن انجام کار پیمانکار را ضبط نمائید .

 حفاری در آبرفت ومواد پوششی 

 مواد پوششی به روش دورانی و با سرمته مخصوص آبرفت انجام خواهد شد . حفر گمانه در آبرفت و

 حفاری در سنگ :

  PQ,HQ,NQی قطرها حفاری در سنگ به روش مغزه گیری مداوم با استفاده از تریپل و دابل تیوپ کربارل با سرمته های الماسی با

 مورد قبول نمی باشد . NQخواهد بود ،مغزه گیری با قطر کمتر از 

فرما د قبول کارزه مورپیمانکار باید در تمام مدت حداکثر سعی و تالش خود را مطابق با بهترین شیوه حفاری جهت درصد بازیابی مغ

 . ه کار گیردمانه بانجام دهد و تعهد نماید که نهایت تالش خود را برای حفاری گمانه ها تا حداکثر عمق اعالم شده برای هر گ

 هایی یک گمانه مالکحفاری ) بنا به تشخیص دستگاه نظارت ( می باشد و بازیابی ن RUNل حفاری و یا هر بازیابی برای هر متر طو

تغییرات  RQDنگ محاسبه نخواهد بود .روش انجام کار و ابزارهای مورد استفاده می بایست به صورتی باشد که در شاخص کیفی س

 ی باشد .نکار مه کار رفته جهت رسیدن به این اهداف از وظایف پیمانامطلوب ایجاد ننماید . تهیه تجهیزات و ماشین آالت ب

 درصد برای باطله مد نظر است . 80درصد برای ماده معدنی و  85بازیابی حداقل  • 

ا هنگام جابجایی مغزه های بدست آمده باید دقت الزم به کار گرفته شود تا حتی االمکان از شکسته شدن مغزه هاو تغییر کیفیت آنه • 

 جلوگیری به عمل آید .
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ش چاه کنترل ریز ه و ضمنپیمانکار باید از سیال حفاری مناسب در تمام مدت حفاری استفاده نمائد به طوریکه بیشترین بازیابی مغز •

ودن باه و سالم ن دستگ، امکان انجام عملیات انحراف سنجی به سادگی مقدور باشد . برای این منظور فشار سیال حفاری ، سرعت دورا

 دستگاه نمونه گیری از عواملی هستند که باید تحت مراقبت دائم قرار کیرند . 

 د شد .درصد به ازاء هر متر از قیمت کسر خواه 5در صورت عدم راندمان مناسب ، به ازاء هر درصد کاهش بازیابی  •

 اهد بود.درصد برای حفاری انجام شده قابل قبول نخو 70تحت هیچ شرایطی بازیابی کمتر از  •

ست به هزینه خود با ،پیمانکار موظف ا متر 300و رسیدن به عمق مطلوب و مورد نظر کارفرما حداکثر  در صورت عدم تایید گمانه •

 انجام حفاری در نزدیکی گمانه مذکور نمونه های الزم را بدست آورد . 

 حفاری مایل و انحرافی سنجی 

متر  300فاری تا عمق و قابلیت حمتر به صورت قائم خواهد بود  150گمانه ها تا حدود  براساس برنامه پیش بینی شده ، عمق تقریبی

رت مایل و به صو و لیکن در صورت نیاز به تشخیص کارفرما در عمق گمانه ها تجدید نظر به عمل خواهد آمد حفاری ها ممکن است

 دارای زاویه نسبت به سطح افق باشد .

یات برای قف عملموظف است تمهیدات الزم جهت انحراف سنجی گمانه ها و همچنین زمان های تو به منظور کنترل حفاری پیمانکار

ات انحراف م عملیاین منظور را در نظر گرفتهو کلیهدهمکاری های الزم جهت اجرای عملیات انحراف سنجی را به عمل آورد .انجا

 سنجی ) شیب و آزیموت( درون گمانه ها مورد نیاز می باشد 

 انه ها عمق گم

 متر باشد .  300فاری تا عمق حدود دستگاه های حفاری باید قادر به ح -

 انتیمتر به وسیله رادهای حفاری اندازه گیری می شود .س 5با دقت  RUNعمق نهایی گمانه و نیز میزان حفاری در هر  -

 شد .واند کاهش یا افزایش داشته باقیق گمانه ها مشخص نیست متراژ مذکور برای هر چاه می تدبا توجه به اینکه عمق  -

 قطر گمانه ها 

 ه به عمق پیش( در هر گمانه قبل از شروع حفاری از سوی دستگاه نظارت با توج(NQ,HQ,PQتعیین مشخصات دقیق حفاری اعم از 

ی کتشافی براابرای  بینی شده به پیمانکار اعالم خواهد شد و پیمانکار ملزم به رعایت آن خواهد بود . حداقل قطر حفاری مناسب

 می باشد . NQکارفرما قطر 

تا عمق تعیین  NQا قطر بپیمانکار باید قطر شروع حفاری را طوری انتخاب کند ) با تایید دستگاه نظارت ( که گمانه قادر به حفاری 

 یرفت .شده باشد که در غیر این صورت حفاری انجام شده مورد قبول نخواهد بود و پرداختی بابت آن صورت نخواهد پذ

 کربارل 

 کربارل بایستی به تشخیص دستگاه نظارت ازنوع تریپل و دابل بوده و استفاده از سینگل تیوب با نظر دستگاه نظارت مجاز می باشد .
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 سرمته ها 

نی و ت و اصول فیت نکامتناسب با نوع تشکیالت زیر سطحی استفاده از سرمته های مختلف ) الماسی ، فوالدی و غیره ( مناسب با رعا

ستعمل رمته های مسده از با تایید دستگاه نظارت مجاز خواهد بود بایستی از سرمته مناسب با توجه به نوع سنگ استفاده شود و استفا

 ه های حفاری می گردد مجاز نمی باشد .که باعث خوردگی مغز

رمته به تامین س شناسی معدن نسبتقعیت جغرافیایی و اطالع از ژنز سنگ و رفتارزمین پیمانکار ضمن بازدید از مو   :3تبصره 

 مستمعرفرما کا وسطت اد سرمته مصرفی و استهالک آنهابابت تعداز جانب پیمانکار مناسب جهت نوع عملیات اقدام نموده و اعتراضی 

 نخواهد شد.

 (casingلوله جدار ) 

 باعث کندی ردشدگیمعموال گمانه های واقع در سنگ فقط در الیه های باال نیاز به پوشش محافظ دارند ولی در بعضی موارد که خ

 . پیشرفت کار حفاری در مناطق ریزشی می گردد ، پیمانکار باید از لوله جدار استفاده نماید

 یال حفاری س

ن ن ساز )مخزته نشی وآب مناسب مورد نیاز برای اجرای عملیات حفاری را تامین می کند برای این کار وسایل صاف کننده پیمانکار 

ار ورد دقت قرممواره رسوب گیر ( مواد معلق الزم خواهد بود که توسط پیمانکار تامین خواهد شد در حین حفاری آب برگشتی باید ه

 مناطقی که میزان آب برگشتی کاهش می یابد دقیقا یادداشت گردد.گرفته و در 

 جعبه های نمونه 

 د:ایت گردبا جنس چوب مور نظر است . در مورد جعبه ها موارد زیر باید توسط پیمانکار رعاستفاده از جعبه های مغزه 

و دارای  متر سانتی 3/2قل ضخامت حدا اب پوش مناسب،دارای دستگیره ، در ورد نظر کارفرما بودهمجعبه ها می بایست با کیفیت  -

  .زی پانچ شده و برچسب مشخصات باشدلیبل فل

منظم  پوشیده بطوریمانکار باید جعبه ها را در محلی که مورد تایید دستگاه نظارت است تحویل نماید و قبل از تحویل در محلی سرپ -

 انبار نماید بطوریکه در مسیر عبور و مرور افراد کارگاه نباشند .

 ود .شه نوشته در روی هر جعبه باید شماره گمانه و شماره جعب -

 زان بازیابی مغزه عالمت گذاری شود .حفاری و عمق مربوطه ، بدون در نظر گرفتن می Runدر جعبه مغزه ها باید هر  -

 حدوده هایی که به تشخیص ناظر بدون هر گونه بازیابی شناسایی می شود باید در جعبه عالمت گذاری شود .م -

یری شابلون ستفاده شود و کلیه اطالعات می بایست با بکارگبوده و از رنگ روشن ا داخل درب جعبه باید دارای کیفیت مناسب -

 مناسب وبا نظر مشاور با ماژیک مناسب روغنی در جعبه درج گردد.
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مربوطه  ، الزم است در ابتدای و انتها هر جعبه متراژ حفاری در جعبه دیگری قرار داده شود Runدر صورتی که قسمت هایی از یک  -

 شود . مشخص

 ار گیری مغزه ها در جعبه از گوشه سمت چپ باال شروع شده و به سمت راست تا انتها ادامه می یابد .قر -

 می باشد و غزه هاپیمانکار پس از بیرون آوردن نمونه مغزه از کربارل مسئول حفاظت و جلوگیری از هر گونه شکستگی و تخریب م

یکی اری در نزدجام حففوق غیر استفاده گردد پیمانکار موظف است به هزینه خود با ان چنانچه نمونه مربوط به گمانه ای به ترتیب

 گمانه مذکور نمونه های الزم را بدست آورد .

به عهده  راردادقتهیه جعبه های مقاوم مورد تایید دستگاه نظارت در مقابل دریافت هزینه های آن مطابق فهرست بها ء پیوست 

 ه های مغزهچه جعبورت عدم تایید کیفیت جعبه ها پرداختی بابت آن صورت نخواهد گرفت . همچنین چنانپیمانکار می باشد . در ص

 توسط کارفرما تهیه شود پرداختی بابت آن پیمانکار صورت نخواهد گرفت .

 ساعات کاری 

روزهای مدت پیمان  گیرد تمامی ساعته بکار 12پیمانکار حفاری باید دستگاه های حفاری را در تمامی روزهای هفته و در یک شیفت 

 می باشد . مانکارروز کاری محسوب می گردد . در صورت درخواست پیمانکار برای فعالیت در دوشیفت ، مسولیت ایمنی به عهده پی

 مسدود کردن دهانه چاه 

ز از گمانه ( اخارج  نیم مترپیمانکار موظف است پس از خاتمه حفاری هر گمانه نسبت به مسدود کردن دهانه چاه در حدود یک متر ) 

اشد ) درج شده ب تابلو دهانه چاه را با لوله فلزی درپوش دار اقدام و با ایجاد یک سکوی بتنی در محل حفاری که مشخصات گمانه در

 مطابق با درخواست دستگاه نظارت ( اقدام کند .

 احداث جاده دسترسی و سکو سازی محل حفاری 

مل و نصب د . حمی باش  پیمانکار یت ها و آماده سازی محل حفاری جهت استقرار دستگاه به عهدهاحداث راه های دسترسی به سا

 می باشد . و جابجایی دستگاه بین نقاط با پیمانکار دستگاه حفاری با ماشین آالت موجود در سایت 

 سایر موارد 

ردد ری انجام گات حفاده شده در اسناد مناقصه ، عملیدر صورتیکه کارفرما نیاز بداند که در محدوده معدن بیش از مقادیر شرح دا

 گردید . خواهد پیمانکار موظف  به اجرا بوده و هزینه های مربوط براساس قیمت های پیشنهادی این مناقصه محاسبه و پرداخت
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یک  مناقصه فرم پیشنهاد قیمت

 4900/002/99شماره  ایمرحله

 موضوع مناقصه:

 در  حفاری مغزه گیریانجام عملیات 

معدن سنگ آهن اسفندار شرکت 

 راهبران فوالد اصفهان
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 برگ پیشنهاد قیمت

.  حخخخخ  ........................................................... شخخخخ اره   خخخخ /ثبت اره...........................................................................شخخخخ شخخخخ   /شرکت
 و.. بخخخخخخ    خخخخخخا   ................................................................... شخخخخخخ اره شها خخخخخخها  /صدور......................................................کداقتصادی

 . .......... ضخخخخ.........................................................................................................................................................................................................ت فخخخخ......
اهبخران  هگ آهخ. ا خفهدار شخرکت ر  عدن حفاری  غزه گیری اتیا جام ع   وضوع   4900/002/99 هاقص  اطالع کا   از شرایط 

آ خخادگ  دارد  وضخخوع  هاقصخخ  را ب خخرن لخخدوه آ خخاهیز ب خخای صخخفح  بعخخد) ل عخخا بخخ   ب خخ  کخخ   بخخ   فخخو د اصخخف ان
 د.هد م.. ریاه ا جا.....................................................................عدد(................................................................ریاه  ب  حروف(............

 

 

 

 نام شرکت:

 آدرس و شماره تلفن:

 

 تاریخ، امضاء مهر شرکت کننده در مناقصه
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 002/99/ 4900ه    شمارجدول آنالیز بهای عملیات و خدمات موضوع مناقصه عمومی 

 قی ت ک  ریاه( قی ت واحد ریاه( حجم ع  یات و خد ات  اتشرن خد ردیف

در  هگ آه.) ایر پتا سی  های   غزه گیریو حفاری  1

  عد   و باط   ب  روش وایر ی. و  غزه گیری در  هگ

حداکثر ع ق هر چاه   حفر قائم( ازای هر  تر آه. ب 

 ب  ه راه راهسازی و  کو  ازی H , N تر با قطر  300

 (  تر3000

  

حفاری و  غزه گیری در  هگ آه.) ایر پتا سی  های  2

  عد   و باط   ب  روش وایر ی. و  غزه گیری در  هگ

   تر 300آه. ب  ازای هر  تر  حفر قائم( ع ق هر چاه 

 ب  ه راه راهسازی و  کو  ازی H , Nبا قطر  ا ب  ب

 هر  تر

  

    عدد( 600 ت ی  لعب    و    غزه گیری  چوب ( 3

 (3و 1 ردیف های ل ع ک 
  ب  عدد

  ب  حروف

 تحت مالیکت پیمانکار 002/99/ 4900ه    شمارستگاه های  مورد استفاده در مناقصه دجدول 

 دستگاهمشخصات  ردیف
 وایرالین

 تعداد برند
 هیدرولیک مکانیک

1      

2      

 د شد.لدوه اضاف  خواه 1در صورت حفر چاه های ل ت دار ب  ازای هر درل  ا حراف یک درصد ب   ب   آیتم  :1تبصره

ر ب  ازای هر ای پی ا کا تر حفاری بر 4درصورت توقف ع  یات بد ی   ک  قصور از کارفر ا باشد ب  ازای هر روز توقف قی ت :2تبصره

 د تگاه  توقف شده  هظور    گردد.

ب  عهوان تر حفاری   4قی ت هر د تگاه  باشد ب  ازای هر روز توقف  پی ا کاردرصورت توقف ع  یات بد ی   ک  قصور از :3تبصره

  هظور    گردد.لری   برای پی ا کار 

 ش افزوده هحاظ شده ا ت.رزغیر از  اهیات بر ا    کسورات قا و   ب در قی ت فوق ت ا :4تبصره

ه  وظف رکت کههدشت ا   آیتم های درخوا ت  در شرن خد ات و  ت. قرارداد در لدوه فوق آورده   ده ا ت ) بهابرای.  :5تبصره

و   اضاف  گیچ ه.ایدفوق اهذکر هحاظ    شرن خد ات قرارداد را در ردیف هایبر الرای صحیح و دقیق   رتبطا ت ت ا   هزیه  های 

 خارج از ردیف های لدوه پرداخت   واهد شد.ب ای  ب  پی ا کار بابت ا جام  وضوع قرارداد 
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