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  )تجديد( ۷۲۲۰/٩٩ گزارش شناخت مناقصه عمومي
  بوس با راننده پااليشگاه دوم راهبري خودروهاي سبك، نيمه سنگين و سنگين و تأمين و اجاره وسايط نقليه سبك نزيني و ميني

 مجتمع گاز پارس جنوبي

 

 

                                                                                                         كمي پروژه ، اهداف كيفي و ، مشخصات كلي عنوان
 

  در پااليشگاه دوم با رانندهبوس  و ميني يمين خودرو سبك بنزينأو ت سنگين ، سنگين ، نيمه راهبري خودروهاي سبك

: شرح ذيله ب با راننده در پااليشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبي بوس و ميني مين خودرو سبك بنزينيأ، سنگين و ت سنگين ، نيمه راهبري خودروهاي سبك  

  )نوبتكارراهبري خدمات بهياري و راهبر آمبوالنس ( �

  )نوبتكارراهبري خودروهاي سبك تويوتا ( �

 )نوبتكارويژه ( ليفتراك با گواهينامهراهبري  �

 )نوبتكارپايه يك و ويژه (تن با گواهينامه  ۱۰راهبري جرثقيل  �

 )نوبتكار( و نماينده ايمني و سنگين سنگين نيمه،  آالت سبك خدمات سرپرستي ماشين �

 بوس و ميني  با راننده سواري و وانت مزدا بنزيني دو كابينساعته  ۲۴و ساعته  ۱۲مين خودروهاي استيجاري أت �

و شهرهاي بوشهر و )  بندر عسلويه بوشهر ( استاندر  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارسواقع در  : محدوده عمليات

  باشد. مي)  موريتأدر صورت اعزام به م شيراز (

  

                         برنامه زماني كلي اوليه                                                                                                       
 

باشد . پيمان از زمان ابالغ به پيمانكار لغايت دو سال شمسي ميمدت اوليه   
 

 

                 اجرايي                                                                                                                       سازمان 

 

عنوان كارفرماشركت مجتمع گاز پارس جنوبي به پااليشگاه دوم   

 

             مين مالي پروژه                                                                                                               أاطالعات ت
  

با مفاد قرارداد  ها مطابق وضعيت ييد صورتأمين و بر اساس تأهاي جاري مصوب كارفرما ت اعتبار مربوطه از محل بودجه

 پرداخت خواهد شد.

 

اطالعات وضعيت پروژه                                                                                                 ها و ، نقشه اسناد فني  

 

ارائه خواهد شد.شده  ييد صالحيتأهاي ت باشد كه به شركت بر اساس موارد موجود در كتابچه مناقصه مي  

 

 

                                                                                                                               برنامه تداركاتي پروژه
 

ع و جهت تردد پرسنل تمجهت انجام امور داخل مجرا و باالتر  ٩٦مدل سمند پيمانكار موظف است دو دستگاه خودروي پژو يا 

كاران و رانندگان) كليه  دستگاه جهت سرويس االختيار و امور اداري و يك دستگاه جهت نمايندگان تام  يك خود مهيا نمايد (

هاي آن را در يك قلم قيمت  بايست هزينه باشد و پيمانكار مي عهده پيمانكار ميه هاي مرتبط با خودروهاي فوق ب هزينه

  نظور نمايد.پيشنهادي خود م



٢ 

 

(مورد مصرف دفتر افزار مربوط به پيمانكار و كاركنان ايشان  ، دفتري و نوشت ، صندلي و ...) (ميز كليه ملزومات اداري تهيه

  و هزينه پيمانكار است. عهدهه بپيمانكار) 

 ٢٤طي  درمواقع اضطراري  درارتباط  برقراري در تسهيلمنظور ه موظف است نسبت به تهيه دو خط تلفن (موبايل) ب پيمانكار

 رانندگانهمچنين  .به اطالع ناظرين و نماينده كارفرما برساند هاي مذكور را كتباًً شماره تلفن و نمودهروز اقدام  شبانه ساعت

 ها در مسيرهاي بين شهري بايد داراي خط موبايل باشند. خودرو

ف
دي

ر
 

  تعداد نفرات گروه شغلي  شــــــــــــــرح

  ٦ ١٢ (بهيار راهبر آمبوالنس)  آمبوالنسراهبر  ١

 ٢٣ ٧  راهبر خودرو سبك ٢

 ٣ ٩  ليفتراكراهبر  ٣

 ٣ ١٢  تن ۱۰راهبر جرثقيل  ٤

۵  
 آالت و بازرس ماشين كارپول سرپرست

  اداري+سوپروايزر)بازرسي+(
٣  ١٢  

  ١  ١٢  نماينده ايمني  ۶

 ٣٩ استحقاقي:جمع كل نفرات با احتساب نفرات در زمان استراحت و مرخصي 

  

 

ساعته با راننده ٢٤و   ١٢بوس  تأمين خودرو استيجاري سبك بنزيني و سواري و وانت و ميني  

 تعداد نوع خودرو رديف

 ۱۳  و باالتر ١٣٩٦ساعته با راننده مدل  ١٢جي.ال.ايكس  ٤٠٥پژو سمند يا  ١

 ١  و باالتر ١٣٩٦ساعته با راننده مدل ٢٤جي.ال.ايكس  ٤٠٥سمند يا پژو  ٢

 ١  باالتر و  ٩٧مدل  ساعته با راننده ١٢و يا خودروهاي مشابه آن  S7ايما ه ٣

 ١  و باالتر ١٣٩٦ساعته با راننده مدل  ١٢آي  ٢٠٠٠وانت مزدا دو كابين بي  ٤

 ۱  و باالتر ۱۳۹۵مدل ساعته با راننده  ۱۲ مكسوسبوس ايسوزو يا  ميني ۵

 ۲  و باالتر ۱۳۹۵مدل ساعته با راننده  ۲۴ مكسوسبوس ايسوزو يا  ميني ۶

 ۱۹ جمع كل خودروهاي استيجاري :

 

 

                                                                                                مقررات اختصاصي پروژه  قوانين خاص و

 
  مين اجتماعيأت قوانين بيمه و �

  قانون مالياتي �

   ارزش افزوده ماليات بر �

  ايمني كارفرما و HSE دستورالعمل �

  محيطي زيست مقررات ايمني و �

 قوانين مربوط به مناطق ويژه اقتصادي �


