
 

  تیوب باندل های ریکوپراتور کارخانه احیاتیوب باندل های ریکوپراتور کارخانه احیابر ساخت بر ساخت نظارت نظارت 

 گهرگهرشرکت توسعه آهن و فولاد گلشرکت توسعه آهن و فولاد گل  

 9از  9فحه ص 9311تیرماه ق1191/99: مناقصهشماره  به سوالاتپاسخ 

 

 

 

 

 

 

 
 وب باندل های ریکوپراتوربه سوالات برخی پیمانکاران در خصوص نظار بر اجرای تیپاسخ 

 

برگ به عنوان ضمیمه نیز بایستی به امضا پیمانکاران رسیده شود و به همراه پیشنهادهای فنی این 

 ارایه گردد.

 

 روزانه چند ساعت منظور شود؟  ساعات کار -9

 .ساعات کار روزانه متناسب با ساعات کار کارگاه ساخت شرکت تامکار می باشد-

 اعمال می شود؟ 9.۱در صورت اضافه کار نرخ اضافه کار -۲

 بله-

 کار در تعطیل رسمی با ضریب تعطیل رسمی حساب می شود؟ -3

 .بله-

 9۸از  99صفحه   مدارک ارزیابی فنی ۸بند  -۱

 آیا اسامی کل پرسنل شرکت یا نفراتی که برای این پروژه در نظر گرفته شده را باید بگذاریم؟

نیز  NDT Man اسامی کلیه پرسنل به منظور ارزیابی شرکت بایستی اورده شود، همچنین اسامی ناظر و-

 .بایستی جداگانه ذکر شود

وقتی هم مدیر عامل و هم رئیس هیئت مدیره  ۲۱پایین ماده  9۱از  9۱در سند پیش نویس قرارداد. صفحه  -۵

هستند نیازی به امضای نفر دوم هست یا فقط یک نفر   هر کدام به تنهایی صاحب حق امضا من از و تعهد آور

 کفایت می کند؟

 .افراد صاحب امضا شرکت، طبق اخرین اگهی روزنامه رسمی بایستی امضا کنند-

بعهده سازنده است .به  NDt نیاز به داشتن ابزار کار دارد .طبق اسناد کلا عملیات NDT MAN آیا نفر -۶

 .نظر می رسد بازرس فقط نقش نظارتی دارد نه انجام آن شخصا

اورده شود و تمامی تست ها توسط ایشان نیز علاوه بر  NDT MAN بایستی ابزارالات کامل به همراه نفر-

 .شرکت سازنده انجام شود

 کان استفاده از نهار و ایاب و ذهاب توسط سازنده فراهم است یا خیر؟آیا ام -۷

هزینه تامین غذا و ایاب و ذهاب توسط پیمانکار نظارت لحاظ گردد. در صورت تامین غذا توسط شرکت  -

 .سازنده، هزینه از صورتحساب کسر میگردد

 


