سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
شركت لوله گستر اسفراين

اسناد مناقصه
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سال 8931

شامل :
موضوع و شرايط مناقصه
شرح كار
فرم پیشنهاد قیمت
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« موضوع و شرايط مناقصه »
شركت لوله گستراسفراين در نظر دارد بیمه نامه های خود را با مشخصات مشروحه ذيل از طريق برگزاری مناقصه عمومی يک
مرحله ای خريداری نمايد.
 -1موضوع مناقصه :
عبارت از صدور بیمه نامه های آتش سوزی و حوادث شركت  ،مسئولیت مدنی كارفرما در برابركاركنان و پیمانکاران  ،عمر و حوادث
كاركنان و بیمه تکمیلی پرسنل و افراد تحت تکفل ايشان.
 -2مدت قرارداد و حوزه فعالیت بیمه گزار :
مدت قرارداد يک سال شمسی از تاريخ  89/10/11لغايت  88/10/11و حوزه فعالیت شركت لوله گستر اسفراين میباشد.
تبصره  : 1بیمه گر تعهد می نمايد پس از انقضای مدت قرارداد در صورت درخواست بیمه گزار با حفظ تمامی شرايط موجود در
قراردادهای بیمه منعقده  ،نسبت به تمديد يک ماهه قرارداد اقدام نمايد .بديهی است بیمه گزار نیز مکلف است مبلغی معادل يک ماه
مطابق نرخ حق بیمه ها به بیمه گر پرداخت نمايد و در مقابل بیمه گر موظف به تجمیع حق بیمه اين مدت با قرارداد قبلی و پرداخت
خسارت با لحاظ تجمیع می باشد.
بیمه گزار ،دستگاه نظارت و دستگاه مناقصه گزار  :شركت لوله گستراسفراين
نمايندگان كارفرما امور منابع انساني و امور پیمانكاران خواهد بود.

 -1مبلغ تضمین شركت در مناقصه :
تضمین شركت در مناقصه مبلغ  1،111،111،11ريال ( يک میلیارد ريال) می باشد كه بايد به يکی از اشکال زير ارائه گردد:
الف -چک تضمین شده بانکی به نام و در وجه شركت لوله گستر اسفراين .
ب -ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع شركت لوله گستراسفراين بدون قید وشرط كه تا سه ماه اعتبار داشته و قابل تمديد تا سه ماه
ديگر باشد.
ج -واريز سپرده نقدي به يکی از حسابهاي ذيل بنام شرکت لوله گستر اسفراين:
 -1بانک ملت شباي حساب IR680120000000002003943212
 -2بانک تجارت شباي حساب IR690180000000000443554629
 -3بانک ملی شباي حساب IR670170000000111959035001
 -4بانک رفاه شباي حساب IR690130100000000245125656

 -4نحوه تحويل پیشنهادات:
پیشنهاد دهندگان بايد پیشنهاد و سپرده خود را در پاكتهای "الف" " ،ب" و"ج" به شرح ذيل به شركت تسلیم نمايند ( .مدت اعتبار
پیشنهادات نبايد كمتراز سه ماه باشد)
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پاكت " الف" محتوی :ضمانتنامه بانکی مربوط به شركت در مناقصه به مبلغ  1،111،111،111ريال به نام شركت لوله گستر
اسفراين در پاكت " الف" به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.
پاكت " ب " محتوی :پاكت (ب) اسناد مناقصه شامل :اطالعات كلی شركت بیمه گر ،آخرين روزنامه رسمی و آگهی تغییرات ،ارائه رزومه و سوابق
بیمه گر و لیست مراكز درمانی طرف قرارداد .

پاكت " ج " محتوی :حاوی جدول تکمیل شده پیشنهاد قیمت مطابق با نمونه پیوست اسناد (برگ پیشنهاد قیمت)
* برگ پيشنهاد قيمت بايستي پس از تکميل همراه جدول قيمت پيشنهادي بصورت جداگانه و مهر و موم شده در پاکت "ج" تسليم گردد .

 .0مهلت و نشانی محل تحويل پیشنهادات:
پیشنهادات بايد حداكثر تا پايان ساعت اداری(ساعت  )14روز سه شنبه مورخه  1189/10/22به آدرس :خراسان شمالی – شهرستان
اسفراين-كیلومتر11جاده اسفراين -بجنورد  ،دبیرخانه حراست شركت لوله گستر اسفراين يا دفتر مركزی به آدرس :تهران – خیابان
قائم مقام فراهانی – پايین تر از تقاطع مطهری – كوچه الوند -پالک  -21طبقه اول -كدپستی  10980 -71711دفتر مديريت
تحويل گردد .جلسه بازگشايی پاكات روز چهارشنبه مورخ  1189/10/21ساعت  9صبح در محل كارخانه واقع در اسفراين-
كیلومتر11جاده اسفراين -بجنورد تشکیل خواهد شد  .به پیشنهاداتی كه بعد از زمان تعیین شده واصل گردد ترتیب اثرداده نخواهد
شد و عینا" به پیشنهاد دهنده عودت میشود.
 .0نحوه بازگشايی پاكت پیشنهاد:
ابتدا پاكت «الف»كه حاوی ضمانت نامه بانکی شركت در مناقصه است بازخواهد شد .پاكتی كه بدون سپرده شركت در مناقصه باشد
همراه پاكت «ب» و «ج» به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد .پس از بررسی پاكت «الف» و تأيید آن توسط كمیسیون ،پاكات
«ب» گشايش و پس از بررسی آن پاكات «ج» پیشنهاد دهندگانی كه پاكت «الف» و «ب» آنها مورد تأيید قرارگرفته ،اقدام میگردد.
.7دستگاه مناقصه گزار ضمن بررسی سوابق و سطح توانگری در رد يا قبول هر يک يا تمامی پیشنهادات در چارچوب قانون مختار
است و هیچ الزامی به ارائه دلیل جهت رد پیشنهادات يا ابطال مناقصه ندارد .برندگان اول و دوم مناقصه براساس آئیننامه معامالت
شركت و ديگر مقررات مربوطه تعیین میشوند.
 .9به پیشنهاداتی كه مبهم ،مشروط ،مخدوش يا فاقد امضاء و سپرده بوده و همچنین پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر
واصل شود ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .8داوطلبان شركت در مناقصه بايد تمام برگه های شرايط مناقصه وضمائم را پس از رويت و بدون حذف و اصالح به امضاء و مهر
شعبه مركزی استان رسانده و همراه ديگر مدارک خواسته شده در پاكت "ب" تحويل دهد.
 .11شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شرايط مناقصه است و بايستی آنرا عینا در بیمه نامه درج نمايد.
درصورت مغايرت بیمه نامه با شرايط اسناد مناقصه  ،مبنای تعهدات مفاد اسناد مناقصه خواهد بود.
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 .11درطول مدت قرارداد هیچگونه تعديلی در قیمتها انجام نخواهد شد.
 .12كلیه كسورات قانونی قرارداد در صورت تعلق به عهده بیمه گر می باشد.
 .11بیمه گر حق واگذاری موضوع مناقصه بصورت كلی يا جزئی به غیر را تحت هیچ عنوان ندارد.
 .14بیمه گر موظف است يک نفر كارشناس تام االختیار جهت ارائه خدمات بیمه ای در محل سايت شركت و بصورت تمام وقت در
ساعات اداری به بیمه گزار معرفی نمايد .ضمن رعايت قوانین كار و تامین اجتماعی كلیه حقوق و مزايا  ،هزينه های اياب و ذهاب و
غذای نماينده يا نمايندگان و همچنین تجهیز دفتر با بیمه گر می باشد .بديهی است اين فرد بايستی ضمن انجام امور بیمه فاكتور
ارائه شده توسط پرسنل را دريافت و ضمن مشخص نمودن مبلغی كه بابت فاكتورهای ارائه شده به پرسنل تعلق خواهد گرفت نسبت
به صدور رسید برای پرسنل اقدام نمايد واين موضوع به زمان ديگری موكول نگردد.
 .10بیمه گر مکلف است در پرداخت خسارت حداقل فرانشیز را درخواست نمايد واين موضوع را جهت كلیه بیمه نامه های موضوع
مناقصه لحاظ نمايد ( بیمه گر در پیشنهاد قیمت هر بیمه نامه درصد فرانشیز را قید نمايد).
 .10ماده 11و 12قانون بیمه حذف می شود و مبنای ارائه پیشنهادات ارزش گذاری توسط بیمه گزار خواهد بود.
 .17پرداخت ها به بیمه گر پس از تأيید ناظر قرارداد خواهد بود.
 . 19پرداخت هزينه های درمانی پرسنل و خسارت موضوعات قرارداد توسط بیمه گر منوط به پرداخت طلب از طرف بیمه گذار
نخواهد بود.
 .18بیمه گر بايستی توانايی پرداخت هزينه های خود را تا دو ماه پس از ارائه اولین صورت وضعیت (در صورت عدم تسويه حساب
با بیمه گر) را داشته باشد .
 . 21بخشنامه هايی كه از طرف سازمان بیمه گر پس از انعقاد قرارداد صادر میگردد قابل اجرا نخواهد بود و فقط در قالب بخشنامه
های قبلی سازمان بیمه گر قرارداد اجرا خواهد شد.
 .21قید هر گونه شرط در پیشنهادات ارائه شده باطل میباشد.
 .22شركت كنندگان بايد قیمت پیشنهادی خود را طبق برگ پیشنهاد قیمت تکمیل و مبلغ پیشنهادی را به حروف و عدد قید نمايند.
در مورد ابهام و يا مغايرت در مبالغ پیشنهادی ،ارقام مندرج به حروف مالک خواهد بود.
تلفن تماس جهت كسب اطالعات  10917217118 :دبیر كمیسیون معامالت شركت لوله گستر اسفراين

تمام شرايط فوق دقیقا" مطالعه شد و مورد قبول می باشد.

مهر و امضاء شركت پیشنهاد دهنده
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((بیمه عمر و حوادث))
سقف تعهدات بیمه عمر و حوادث
ـ فوت به هر علت

 011.111.111ريال

ـ نقص عضو به علت حادثه

 011.111.111ريال

شرايط و توضیحات:
ـ بیمه گرتعهد می نمايد در صورت درخواست پرسنل ،افراد تحت تکفل ايشان ( فرزند ،همسر ،پدر و مادر ) را با تعرفه كاركنان و با
شرط سنی حداكثر  71سال را بیمه عمر نمايد.
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(( بیمه آتش سوزی ))
اموال و دارايی های متعلق به بیمه گزار واقع در محل بیمه به شرح ذيل
رديف

ارزش (ريال)

تعهدات

شرح

8

ساختمانها با شرح جزئیات (الف)

046,969,920,219

آتش سوزي  -زلزله

2

تاسیسات با شرح جزئیات (ب)

11,916,999,999

پیشنهاد قیمت (ريال)

آتش سوزي -زلزله –
سیل -يخ زدگي و
تركیدگي -آب گرفتگي

9

ماشین آالت و تجهیزات با شرح جزئیات

آتش سوزي -سیل-

5,143,243,199,999

(ج)

انفجار -آب گرفتگي

4

موجودي انبار ها با شرح جزئیات (د)

50,699,999,999

آتش سوزي

5

اثاثه و منصوبات با شرح جزئیات (هـ )

44,999,999,999

آتش سوزي  -زلزله

6

ابزار و لوازم فني با شرح جزئیات (و)

19,999,999,999

آتش سوزي  -زلزله

جمع كل (ريال)

2,106,299,620,219

شرايط و توضیحات:
 -1نحوه دريافت حق بیمه و شرايط پرداخت اقساط توسط بیمه گر ،می بايست در اسناد ارائه شده قید گردد .بديهی اسـت نحـوه و
مدت دريافت اقساط در تعیین برنده مناقصه تاثیرخواهد داشت.
 -2بیمه گر با شركت در مناقصه اقرار و قبول می نمايد كه ارزش ريالی موارد مندرج در جدول فوق ارزش روز و واقعی بوده و مواد
11و 12قانون بیمه در مورد اين قرارداد موثر نمی باشد.
 -1بیمه گر مکلف به جبران خسارت توقف ماشین آالت و تجهیزات در صورت بروز حادثه می باشد.
 -4در صورت بروز حادثه بیمه گر مکلف است حداكثر ظرف يک ماه نسبت به تاديه خسارت به بیمه گذار اقدام نمايد.
 -0در صورت بروز حادثه بیمه گر مکلف است حداكثر ظرف مدت  24ساعت در محل حادثه حاضر و نسبت به تهیه گزارش اقـدام
نمايد .بديهی است در صورت عدم حضور در بازه تعیین شده و تغییر شرايط محل حادثه  ،گزارش واحد  H.S.Eبیمه گـزار مـالک
عمل خواهد بود.
 -0بیمه گر متعهد می شود كه با اطالع و مشاهده شرايط موجود شركت اقدام به پیشنهاد قیمت نموده است.
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الف  -لیست ساختمانها
شرح دارائي

ردیف

قيمت/ریال

1
2
1

ساختمان مهمانسرا ( 0واحد)
سالن انبار شمش
سالن كوره دوار

74,748,049,474

4

سالن نورد

15,983,829,085

0

سالن نورد كاهنده

133,371,159,768

0
7
9

سالن خط تکمیل
سالن ارتباطی
سالن تعمیرات ابزار وغلطک

16,336,259,557
49,007,970,656

8

كارگاه تیوبینگ و انبار مربوطه

119,422,942,942

11

كارگاه كوپلینگ

51,923,721,270

11

تاسیسات آب وصابون كوپلینگ

1,769,466,455

12

عملیات حرارتی (كوره هاوتاسیسات آب صنعتی)

32,826,477,484

11

عملیات حرارتی ()Cool Bed

6,002,405,296

14
10

عملیات حرارتی()N.D.T
كارگاه تولید لوله های جداری و انبار مربوطه

10,632,832,146

10
17

انبار مركزی
كمرسور خانه اصلی

19
18

پست برق اصلی
منبع بتنی آب وتاسیسات آبرسانی

21
21
22
21
24

تصفیه خانه آب صنعتی
هیدروسیکلون نورد
هیدروسیکلون عملیات حرارتی
دفاتر اداری انبار مركزی
دوش ،رختکن ودفاتر مهندسی نورد

20
20
27
29

آزمايشگاه مركزی
موتور خانه انبار مركزی وسالن تعمیرات
دوش ،رختکن ودفاتر مهندسی كیسینگ وعملیات حرارتی
نگهبانی وانتظامات

28

باسکول

11

اداری

4,106,512,903

11

آمفی تئاتر،آشپزخانه وسالن غذا خوری

9,512,323,321

819,061,044
36,602,318,278

50,331,028,443

85,864,683,490
33,460,196,642
10,994,399,973
4,674,084,643
15,765,721,996
8,531,892,150
7,227,368,003
6,539,909,420
3,436,198,270
14,416,440,956
10,519,392,107
1,217,477,541
4,597,667,428
1,290,572,985
307,615,986
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شرح دارائي

ردیف

قيمت/ریال

12

بهداری  H.S.E ،و پايگاه

1,703,025,616

11

دوش ،رختکن ودفاتر مهندسی كوپلینگ وتیوبینگ

4,685,421,069

14

آشپزخانه وسالن غذاخوری مركزی

8,155,008,421

10

پست برق سالن ارتباطی

1,178,434,596

10

پست برق سالن 17

1,018,068,982

17

سوئیچینگ فرعی

911,359,314

19

هواساز كوپلینگ

860,269,828

18

مخازن هوايی 201و111مترمکعبی وابنیه

4,511,178,640

41

پست برق سالن تعمیرابزاروغلطک

1,033,786,457

41

پاركینگ پرسنل

81,321,000

42

تکمیل پروژه گلخانه صنعتی

82,672,630

41

ايستگاه گاز داخل سايت

3,842,933,474

44

انبار روباز

8,147,175,080

40

تاسیسات آب كوره گامی نورد

311,098,904

40

سیستم خنک كننده الکتروموتورها و واحد يک پا

302,556,057

47

تاسیسات گاز خارج سايت

881,902,575

49

آزمايشگاه خاک

646,784,448

48

ابنیه پايپ راک

3,162,076,510

01

سرويس بهداشتی ابزارغلطک

208,628,680

01

استخر

102,215,155

02

تونل های آدم رو

26,050,750,124

01

ابنیه محوطه و ديواركشی كارخانه

17,375,861,513

04

فروشگاه تعاونی

1,703,025,616

00

بانک

1,703,029,076

00

كمپرسورخانه و موتورخانه موقت

1,130,305,871

جمع كل

046,969,920,219
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ب  -لیست تاسیسات
شرح دارائي

ردیف

1

تلفن مركزی كارين

2

موتور خانه و مبدل خانه ها

1

تجهیزات آشپزخانه

4

تاسیسات كمپرسور خانه

0

تاسیسات آب و آتش نشانی

قيمت/ریال
280,000,000
2,800,000,000
3,962,000,000
21,000,000,000
16,800,000,000

جمع كل (ريال)

44,842,000,000
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ج – ماشین آالت
شرح دارائي

ردیف
8

تجهیزات زير زمیني 93

2

تجهیزات زير زمیني 43

9

تجهیزات زير زمیني 53

4

تجهیزات زير زمیني 63

5

تجهیزات زير زمیني 03a

6

تجهیزات زير زمیني 03b

0

تجهیزات زير زمیني 13

1

تجهیزات زير زمیني 33

3

تجهیزات زير زمیني 833

83

تجهیزات زير زمیني 823a

88

تجهیزات زير زمیني 823b

82

تجهیزات زير زمیني 883

89

تجهیزات زير زمیني 8865

84

دستگاه  5كاره نجاري

85

دريل راديال

86

اره فلكه

80

دستگاه  4كاره نجاري

81

جرثقیل سقفي  83تن سالن نجاري

83

ماشین آالت و تجهیزات البراتوار

23

كارگاه نمونه سازي

28

ماشین تراش 4383

قيمت/ریال
122,607,000,000
16,132,500,000
16,132,500,000
32,265,000,000
16,132,500,000
16,132,500,000
64,530,000,000
64,530,000,000
64,530,000,000
32,265,000,000
32,265,000,000
16,132,500,000
32,265,000,000
358,500,000
119,500,000
143,400,000
119,500,000
2,390,000,000
83,650,000,000
7,170,000,000
478,000,000
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شرح دارائي

ردیف

قيمت/ریال

22

ماشین تراش 4323

717,000,000

29

ماشین تراش4328

478,000,000

24

ماشین تراش4322

478,000,000

25

ماشین غلطك تراش4398

26,290,000,000

26

ماشین غلطك تراش 4399 C.N.C

54,970,000,000

20

ماشین مخصوص تراش شیار 4395

19,120,000,000

21

ماشین كله زني 4348

1,434,000,000

23

ماشین بورينگ 4353

14,340,000,000

93

ماشین فرز بورينگ 4352

11,950,000,000

98

ماشین فرز دروازه اي يكطرفه 8359

16,730,000,000

92

ماشین مته ستوني شماره يك 4368

717,000,000

99

ماشین مته ستوني شماره دو 4368

717,000,000

94

ماشین مته ستوني شماره سه 4368

95

ماشین مته ستوني شماره چهار 4368

717,000,000

96

ماشین اره 4369

717,000,000

90

ماشین اره 4364

717,000,000

91

پرس هیدرولیك 4361

93

ماشین سنگ ابزار تیز كن انیورسال 4302

43

ماشین فرز انیور سال 4332

48

ماشین سنگ ابزار تیز كن شماره يك 4336

23,900,000

42

ماشین سنگ ابزار تیز كن شماره دو 4336

23,900,000

34

ماشین سنگ ابزار تیز كن شماره سه 4336

23,900,000

44

ماشین سنگ ابزار تیز كن شماره چهار 4336

23,900,000

1,434,000,000

1,195,000,000
239,000,000
1,434,000,000
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شرح دارائي

ردیف

قيمت/ریال
23,900,000

45

ماشین سنگ ابزار تیز كن شماره پنج 4336

46

تراش Demoor

40

ماشین اره

41

كوره دوار

43

تجهیزات بالكن b1

47,800,000,000

53

تجهیزات بالكن b2

47,800,000,000

58

تجهیزات زير زمین 8308

71,700,000,000

52

تجهیزات زير زمین 8302

95,600,000,000

59

تجهیزات زيرزمین 8309

71,700,000,000

54

تجهیزات زير زمین 8304

95,600,000,000

55

تجهیزات زير زمین 8305

71,700,000,000

56

تجهیزات زير زمین 8306

71,700,000,000

50

تجهیزات زير زمین 8300

71,700,000,000

51

تجهیزات زير زمین 8301

119,500,000,000

53

ماشین شارژ و دشارژ كوره دوار و كابین مربوطه

63

پیلگر  8و  2وكابین و متعلقات

68

پرس8و2و متعلقات

95,600,000,000

62

فیدر  8و  2ومتعلقات

143,400,000,000

69

جرثقیل مخصوص  8و 2پیلگر وكابین و متعلقات

71,700,000,000

64

جرثقیل 8و  2مخصوص پرسینگ پرس وكابین و متعلقات

47,800,000,000

65

النگاتور و كابین و متعلقات

143,400,000,000

66

پرسینگ پرس و كابین مربوطه و متعلقات

119,500,000,000

60

كالیبراتور و متعلقات

23,900,000,000

61

ماشین پوسته زدايي و متعلقات

11,950,000,000

1,434,000,000
717,000,000
143,400,000,000

38,240,000,000
717,000,000,000

11

شرح دارائي

ردیف

قيمت/ریال

63

اره گرم بر و متعلقات

11,950,000,000

03

كوره گامي  ،كابین و متعلقات

71,700,000,000

08

سايزينگ كوره گامي و متعلقات

71,700,000,000

02

تابگیر و كابین ومتعلقات

23,900,000,000

09

اره سرد بر 8و ، 2كابین و متعلقات

04

تجهیزات تست هاي غیر مخرب  ،كابین و متعلقات

71,700,000,000

05

كوره پیشگرم ابزار و متعلقات(ناقوسي)

11,950,000,000

06

سیستم طول و وزن اره گرم بر

00

رولیك ها و بستر هاي خنك كننده كل نورد

11,950,000,000

01

جرثقیل هاي سالن يك

11,950,000,000

03

جرثقیل هاي سالن 45( 9تن)

11,950,000,000

13

جرثقیل سالن 4

2,390,000,000

18

جرثقیل سالن 5

2,390,000,000

12

جرثقیل هاي سالن  2(6دستگاه)

4,780,000,000

19

جرثقیل سالن 45(0تن)

4,780,000,000

14

جرثقیل هاي سالن ( 0دروازه اي  2دستگاه)

2,390,000,000

15

جرثقیل هاي سالن عملیات حرارتي  2دستگاه)

4,780,000,000

16

جرثقیل هاي سالن كیسینگ ( 4دستگاه)

9,560,000,000

10

جرثقیل هاي سالن كوپلینگ ( 2دستگاه)

4,780,000,000

11

جرثقیل هاي سالن تیوبینگ( 9دستگاه)

4,780,000,000

13

جرثقیل هاي سالن ( 80دو دستگاه)

4,780,000,000

09

جرثقیل دروازه اي

38

اره شمش بر سالن يك  2دستگاه

11,950,000,000

32

كوره هاي عملیات و متعلقات

95,600,000,000

7,170,000,000

3,585,000,000

478,000,000
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شرح دارائي

ردیف

قيمت/ریال
4,780,000,000

39

سايزينگ عملیات و متعلقات

34

تابگیر عملیات و كابین ومتعلقات

35

دستگاه تست مغناطیسي عملیات دو دستگاه با متعلقات

36

دستگاه آلتراسونیك عملیات و ضخامت سنج و عیب يابها و متعلقات

30

دستگاه رزوه زن بلژيكي  2دستگاه وتابلو ها

239,000,000,000

31

دستگاه رزوه زن چیني  2دستگاه با تابلوها

167,300,000,000

33

دستگاه مكاب كیسینگ

23,900,000,000

833

دستگاه هیدرو تست كیسینگ

35,850,000,000

838

سیستم ماركینگ  ،توزين و وارنیش

23,900,000,000

832

دستگاه  cncرزوه زني كوبل ها  4دستگاه همراه متعلقات كوبلینگ

478,000,000,000

839

دستگاه cncرزوه زني كوبل ها  2دستگاه دوبل تیوبینگي و متعلقات

239,000,000,000

834

اره هاي سالن كوبلینگ  9دستگاه

835

اره سالن مانا و دستگاه سند پالست

836

تجهیزات خط فسفاتینگ و رنگ

11,950,000,000

830

تجهیزات خط رنگ و كوره و بسته بندي

17,925,000,000

831

تجهیزات رزوه زني خط تیوبینگ  4دستگاه(  2دستگاه دوبل)

833

میكاب تیوبینگ و متعلقات

11,950,000,000

883

هیدروتست تیوبینگ و متعلقات

35,850,000,000

888

وارنیش  ،بسته بندي  ،توزين و متعلقات

111

جرثقیل هاي انتقال خط و سیستم هاي انتقال مواد كل خط

11,950,000,000

889

پست هاي برق كوپلینگ و تیوبینگ

16,730,000,000

884

دستگاه تست غیر مخرب (مغناطیسي  )mtكوپلینگ

885

تاسیسات برق و مكانیك داخل كانالها

886

تجهیزات پست برق

16,730,000,000
5,975,000,000
47,800,000,000

23,900,000,000
2,390,000,000

191,200,000,000

11,950,000,000

3,585,000,000
23,900,000,000
191,200,000,000

13

شرح دارائي

ردیف
880

بانك خازني پست برق

881

پايش آنالين

قيمت/ریال
19,120,000,000
836,500,000

جمع كل (ريال)

5,417,317,400,000

د -موجودي انبار ها
رديف
8

شرح دارائي
موجودي قطعات يدكي – تجهیزات انبار هاي ،80قوسي ،جنب نجاري  ،روباز و میاني
جمع كل (ريال)

قيمت
50.699.999.999

50.699.999.999

هـ  -اثاثیه و منصوبات و ماشین هاي اداري
رديف
8

شرح دارائي
اثاثیه و منصوبات و ماشینهاي اداري و سرور IT
جمع كل (ريال)

قيمت
44.999.999.999

44.999.999.999

و ـ ابزار و لوازم فني
رديف

شرح دارائي

قيمت
37,500,000,000

8

ابزار هاي كنترلي (مترولوژي)

2

ابزار آزمايشگاه شیمي

7,500,000,000

9

ساير ابزار

3,000,000,000

جمع كل (ريال)

48,000,000,000
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(( بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در برابر كاركنان ،پیمانکاران و اشخاص ثالث ))

الف) تعهدات بیمه گر

مبلغ (میلیون ريال )

 )1هزينه پزشکی برای هر نفر

201

 )2غرامت فوت و يا نقص عضو برای هر نفر در ماه عادی

2.711

 )1غرامت فوت و يا نقص عضو برای هر نفر در ماه حرام

1.011

 )4ديه دوم و بیشتر برای غرامت های بدنی هر نفر

1.011

 )0تعهد بیمه گر برای هزينه های پزشکی در طول مدت بیمه نامه

4.011

 )0تعهـد بیمه گر برای غرامت های فـوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه

40.111

 )7خسارت سازمان بیمه تامین اجتماعی ( موضوع ماده 00تبصره يک ) تا سرمايه  1211میلیون ريال به ازاء هر نفر
ب) پوشش های تکمیلی
 -1غرامت جانی ناشی از حوادث حین كار به دلیل قصور و اشتباه و يا اهمال غیرعمدی توسط كاركنان بیمه گزار .
 -2غرامت جانی وهزينه پزشکی وارده به كاركنان ناشی ازحوادث نقلیه موتوری داخل و خارج از شركت با وسیله شخصی و يا اداری در
حین مأموريت .
 -1مسئولیت بیمه گزار در قبال كاركنان  ،پیمانکاران اصلی وفرعی ،كارگران روزمزد و ساير اشخاص ثالث .
 -4مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص مهندس ناظر ،مشاور ،پیمانکار اصلی و فرعی و بازديد كنندگان .
 -0مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی.
-0حذف فرانشیز خسارتهای مربوط به هزينه پزشکی از شرايط عمومی بیمه نامه.
 -7هزينه پزشکی بدون اعمال تعرفه و درحد متعارف (همتراز) تاسقف تعهدات مندرج در بیمه نامه.
-9هزينه های پزشکی وارده به شخص كارفرما ناشی ازحوادث حین كار .
 -8غرامت جانی زيان ديده(زيان ديدگان) درصورت احرازمسئولیت بیمه گزار بدون رای دادگاه (بیمه گر با شركت در مناقصه قبول می
نمايد كلیه خسارات وارده به اشخاص موضوع بیمه ناشی از مسولیت مدنی بیمه گزار را بدون رای مراجع قضايی پرداخت نمايد).
 -11حذف نظريه كارشناس رسمی دادگستری و اداره كار ورفاه اجتماعی در خصوص تاديه خسارت بیمه نامه مسئولیت مدنی .
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-11غرامت جانی وهزينه پزشکی وارده به كاركنان در مهمانسرا ،رستوران  ،سالنهای ورزشی و دفاتر و سايرمکانهای مرتبط با شركت .
-12مسئولیت بیمه گزار برای فوت و صدمات جسمانی كاركنان جهت مأموريتهای خارج از كارگاه .
تبصره :كارفرما هیچ الزامی به اعالم ماموريت پرسنل تابعه به بیمه گر ندارد.
-11مسئولیت كارفرما در قبال غرامت جانی وارده به كاركنان با تابعیت غیر ايرانی .
-14ديه دوم و مازاد برتعهدات غرامت نقص عضو مندرج دربیمه نامه .
 -10مطالبات سازمان تأمین اجتماعی .
 -10افزايش ديه در سالهای آتی (پرداخت مابه التفاوت ديه روز به ديه زمان حادثه حداكثر سه سال بعد)
 -17پوشش حوادث غیر مرتبط با كار
 -19مسولیت رده های سرپرستی بیمه گزار در قبال كاركنان و اشخاص ثالث و پیمانکاران.
 -18كلیه مبالغ متعلقه اعم از هزينه ها و غرامتهای كاركنان به حسابهای معرفی شده شركت واريز گردد.
-21بیمه گر مکلف است در صورت بروز حادثه منجر به ديه ،هزينه های پزشکی را جدا از ديه پرداخت نمايد.
ج) تعداد افراد شاغل در شركت با در نظر گرفتن كاركنان پیمانکاران و بازديد كنندگان ( اشخاص ثالث) 701نفر می باشد .
د) كارگاه در سه شیفت كاری فعال می باشد .
ه) نحوه دريافت حق بیمه و شرايط اقساط در اسناد ارائه شده قید گردد( .بديهی است نحوه و مدت دريافت اقساط در تعیین برنده مناقصه
تاثیر خواهد داشت).
و) بیمه گر مکلف است در صورت بروز حوادث منجر به ديه  ،هزينه های پزشکی را عالوه بر ديه پرداخت نمايد.

16

(( بيمه تکميلي كاركنان و افراد تحت تکفل ایشان))
شرايط بیمه و تعهدات بیمه گر
 )1تعداد كاركنان و افراد تحت تکفل ايشان و افراد بازنشسته و پیمانکاران بیمه گزار ( مستند تبصره ماده  2شرايط عمومی بیمه
نامه گروهی درمان) در بیمه تکمیلی حدوداً 2011نفر و بدون شرط سنی می باشد (.اين تعداد تا  20درصد قابل كاهش يا
افزايش است )
تبصره يک  :پدر و مادر پرسنلی كه تحت تکفل ايشان نیستند ،در صورت تقاضای پرسنل می توانند از مزايای بیمه تکمیلی
استفاده نمايند.
 )2بیمهگر متعهد می گردد در قسمت هزينه ويزيت  ،عینک  ،دارو و دندان به صورت تجمیعی برای بیمه شده اصلی و افراد تحت
تکفل ايشان در همه پیشنهاد های قرارداد شده اقدام نمايد.
 )1بیمهگرمکلف است هزينه بیمهای را ظرف  1روز پس از دريافت فاكتور پرداخت نمايد.
 )4بیمهگر مکلف است در صورت استنکاف از پرداخت نقدی به میزان روزانه به ازای هر روز عدم پرداخت از سه روز به باال معادل
 %11مبلغ فاكتور را به بیمهگزار پرداخت نمايد .اين شرط جزء الينفک قرارداد بوده و بیمه گر با قبول آن ملزم به اجرای آن
میباشد.
 )0در صورت بروز هر گونه مشکل درپرداخت فاكتور بیمهگزار ،بیمه گر مکلف است حد اكثر ظرف مدت هفت روز علت و مورد
اشکال فاكتور را كتباً به بیمهگزار و نماينده رسمی شركت لوله گستراعالم نمايد .رفع اختالف پیرامون موضوع پرداخت و يا عدم
پرداخت فاكتور منوط به نظر كمیتهای مركب از يک نفر نماينده بیمه گر و يک نفر نماينده بیمهگزار و يک نفر به انتخاب
طرفین خواهد بود .رای كمیته مالک قطعی پرداخت میباشد كمیته مذكور از زمان ارجاع به ايشان حد اكثر 11روز مهلت دارد تا
وضعیت نهايی فاكتور را به بیمه گزار اعالم نمايد.
 )0بیمه گر بايستی هزينه داروها اعم از ايرانی،خارجی،گیاهی،شیمیايی،ساختنی ،تقويتی ،ويتامینها  ،مکمل ها و داروهای پوست و
مو تجويز شده توسط پزشک عمومی  ،متخصص و فوق تخصص را پرداخت نمايد.
 )7بیمهگر بايستی هزينه دارو را بدون كسر حق فنی پرداخت نمايد.
 )9بیمهگر بايستی هزينه مربوط به هر نوع آزمايش پزشکی ،فیزيو تراپی ،گفتار درمانی ،راديو گرافی  ،كار درمانی و روان درمانی را
پرداخت نمايد.
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 )8بیمهگر تعهد مینمايد حداقل با يک مركز درمانی ،پزشکان معتبر در تخصصهای مختلف ،آزمايشگاه  ،فیزيوتراپی و ...در
شهرستان اسفراين قرارداد تنظیم نمايد تا بیمه شده ها بتوانند بدون پرداخت وجه نقد از اين گونه مراكز استفاده نمايند.
 )11بیمهگر متعهد میگردد تعداد سی نفر از بیمهشدگان بیمه تکمیلی را بدون رعايت سقف بیمهای و با معرفی بیمهگزار بیمه نمايد.
 )11با توجه به اينکه جواب آزمايش پزشکی،سی تی اسکن  M.R.I ،و سونو گرافی جزء سابقه افراد میباشد و از طرفی محرمانه
تلقی میگردد ؛ بیمهگر بايستی مبلغ فاكتور آزمايش را بدون دريافت جواب وفاكتور پرداخت نمايد.
 )12بیمهگر مکلف به پرداخت هر يک از آيتمهای درمانی به صورت مجزا و بدون ارتباط با آيتمهای ديگر درمانی میباشد(مثال
قید پرداخت هزينه عیوب انکساری از محل بند جبران هزينه های عینک و ...خودداری نمايد).
 )11بیمهگر مکلف است در صورت وجود حد اقل  211نفر متقاضی در هر كدام از پیشنهادات چهارگانه بیمه تکمیلی پیوست ،نسبت
به انعقاد قرارداد برای ايشان اقدام نمايد ( .به عبارتی حق انتخاب پکیج دلخواه با بیمهگزار در صورت به حد نصاب  211نفر در
هر پکیج میباشد)
 )14بیمهگر میبايست چهارپیشنهاد قیمت مربوط به بیمه تکمیلی را با توجه به جدول پیشنهاد قیمت تکمیل نمايد.
 )10به دلیل اينکه سابقه پزشکی افراد در مراجعات بعدی آنان به پزشک مورد نیاز می باشد بیمهگر در صورت درخواست فقط
می تواند تصوير مدارک پزشکی ( نسخه ،نوار ،عکس و  )...را از بیمه شده طلب نمايد.
 )10بیمه گر مکلف است هزينه های دندانپزشکی را بر اساس تعرفه نظام پزشکی محاسبه و پرداخت نمايد.
 )17در كلیه خدمات درمانی نیـاز به تايید پزشک معتمد بیمهگـر نمیباشد.
 )19بیمهگر مکلف به ارائه لیست بیمارستان ها و مراكز درمانی طرف قرارداد در پاكت"ب"میباشد.
 )18پرداخت هزينه ها از طرف بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گزار نبوده و بايستی در ازاء ارائه فاكتور به نماينده
بیمه گر هزينه فاكتور پرداخت گردد.
 )21بیمه گر مکلف است با يکی از مراكز آزمايشگاهی  ،بینايی سنجی  ،شنوايی سنجی و فیزيوتراپی توافق نمايد كه با ارائه كارت
بیمه تکمیلی پرسنل بصورت رايگان (بدون پرداخت هزينه) ارائه خدمت صورت گیرد.
 )21بیمه گر مکلف است با صدور كارت بیمه برای هريک از پرسنل و افراد تحت تکفل مراتب مراجعه به مراكز درمانی را جهت
تسهیل در دريافت خدمات را فراهم آورد (كارت كفايت انجام را داشته باشد).
 )22جزئیات فاكتور داروها فقط برای نسخه های باالی  011.111ريال لحاظ گردد.
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 )21در مورد داروهايی كه فرانشیز آن هنگام پیچیدن نسخه توسط داروخانه كسر گرديده بیمه گر حق كسر فرانشیز مجدد را ندارد و
در غیر اين صورت(عدم كسر فرانشیز توسط داروخانه)بیمه گر حق كسر فرانشیز را دارد.
 )24اعالم لغو قرارداد با بیمارستانهای طرف قرارداد بیمه گر
 )20هزينه های اتاق خصوصی و همراه بیمار در صورت تشخیص پزشک معالج پرداخت شود.
 )20زمان تحويل هزينه های درمان در پايان قرارداد از تاريخ اتمام قرارداد  2ماه می باشد.
 )27ويزيت كارشناس پروانه دار مانند مامايی،روانپزشک و مشاور و  ...پرداخت شود.
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برگ پیشنهاد قیمت
جدول شماره :8

ردیف

مبالغ پيشنهادی(ریال)

شرح خدمات
به عدد

1

بيمه آتش سوزی

1

بيمه مسئوليت مدني كارفرما

4

بيمه عمر و حوادث (حق بيمه ماهيانه هر نفر)

به حروف

جدول شماره :1

مبالغ پيشنهادی (ریال)

بيمه تکميلي كاركنان
(حق بیمه ماهیانه هر نفر)

به عدد

به حروف

پيشنهاد1
پيشنهاد1
پيشنهاد4
پيشنهاد3


مبالغ پیشنهادي در جدول شماره  8و  2بدون ارزش افزوده ارائه گردد.



برآورد تقريبي فراواني براي پیشنهاد يك  938نفر ،دو 583نفر ،سه  462نفر و چهار  8884نفر  ،عمر و حوادث  684نفر میباشد.

بدينوسیله شرکت  ............... ..................................به شماره ثبت  ...............................با مديريت  ...............................به نشانی
 ........................................................ ...............امضاء کننده زير پس از مطالعه و بررسی و با آگاهی کامل و پذيرش تعهد اجراء
و مسئولیت بر اساس شرائط و موارد مطروحه در اسناد و مدارک مناقصه قیمت پیشنهادي خودرا جهت اجرا ي موضوع
مناقصه و بر اساس تقسیم بندي ذيل اعالم مینمايد.
چنانچه اين پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و اين شرکت به عنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد مینمايد که:
 . 1اسناد و مدارک قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و از تاريخ ابالغ ظرف يک هفته
بعنوان برنده مناقصه تسلیم نمايد.
 .2ظرف مدت مقرر در اسناد مناقصه و قرارداد  ،نسبت به خدمات مورد نظر اقدام و کلیه کارهاي موضوع قرارداد را طبق
برنامه ريزي مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برساند.
 .3تايید می نمايد که کلیه اسناد و مدارک جزء الينفک اين پیشنهاد محسوب می شود.
 .4اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی براي واگذاري کار به هیچیک از پیشنهاد دهندگان ندارد.

نام پيشنهاد دهنده (سمت و امضاء مجاز) :
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توضیحات

نوع تعهدات
جبران هزینه درمان و
بیمارستان و اعمال جراحی
جبران هزینه عمل های

به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود ()Daycaryو کلینیکهای تخصصی و سرپایی با بیش از  6ساعت بستری،آنژیوگرافی قلب ،انواع سنگ شکن ،هزینه عمل دیسک ستون فقرات،لیزرتراپی ته
چشم وهزینه های شیمی درمانی .
سرطان ،مغزواعصاب مرکزی و نخاع،قلب،پیوند مغزاستخوان ،پیوند کلیه و کبد و ریه ،گامانایف ،ام اس و پروتزهای مورد نیاز

خاص و جراحی مهم
جبران هزینه های زایمان و

هزینه زایمان طبیعی و عمل سزارین ،کورتاژ و سرکالژ ،سقط جنین ،مرده زایی و هزینه های متعلقه.

سزارین و سقط جنین
جبران هزینه های نازایی و

شامل اعمال جراحی ( iuiivf-gift-zift-rrscسه درصد( )%3از کل بیمه شده ها(شامل کل هزینه های بستری سرپایی و داروها).

ناباروری
انواع اسکن،انواع سی تی اسکن ،سونوگرافی ،انواع رادیوگرافی،رادیوتراپی ،ام آر آی ،انواع آندوسکوپی ،کلونودسکوپی ،آکوکاردیوگرافی ،انواع آزمایش( به استثناء چکاب) ،آزمایشهای تشخیصی پزشکی و پاتولوژی یا
آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی ،ماموگرافی ،رادیولوژی ،فیزیوتراپی ،گفتار درمانی ،شیمی درمانی ،کاردرمانی ،تزریقات داخل مفاصل ،استرس اکو ،دانستیومتری ،تست خواب ،سرم تراپی ،تست ورزش،نوار عصب،نوار
هزینه های پاراکلینیکی

عضله ،نوار مغز ،انواع آنژیوگرافی چشم ،انواع نوار مثانه ،هولترمانیتورینگ قلب ،تست آلرژی،شستشوی گوش ،نوارگوش ،تست تنفسی(اسپرومتری) ،تست قند،لیزرتراپی ،اودیومتری ،تمپانومتری ،بررسی عصب

 1،2،3جراحی های سرپایی

شنوایی و بینایی ،هولتر مانیتورینگ ،بینایی سنجی ،نوار قلب ،پزشکی هسته ای و ژنتیکی ،شکستگی ها ،گچ گیری ،باز کردن گچ ،ختنه ،بخیه ،کشیدن ناخن ،کرایوتراپی ،اکسیزیون لیپییوم ،تخلیه کیست ،لیزر درمانی
و بیوپسی ،طب سوزنی  ،در رفتگی وآتل گذاری  ،شنوایی سنجی ،رتامپن( رفع خون دماغ) ،پاپ اسمیر(هزینه نمونه و جواب) شکافتن آبسه ،پتاگوم ،تامپونات ،بیومتری .خارج کردن پین وپالتین ،جراحی ناخن فرورفته
در نسوج نرم ،حجامت ،pfT ،OCT،فوندوسکوپی ،سنجش تراکم استخوان ،ویدیواتوسکوپی  ،روان درمانی ،فیبرواسکن  ،PRP ،OPG،پرتودرمانی  ،زردی نوزادان

هزینه های رفع عیوب

جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری برای هر چشم (  3دیوپتری یا بیشتر)یا درجه نزدیک بینی و دوربینی وآستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم و بعالوه نصف آستیگمات

انکساری برای هر چشم
جبران هزینه های خدمات
اورژانس ،ویزیت،دارو،

پرداخت هزینه های هر نوع ویزیت ،دارو اعم از ایرانی و خارجی و ساختنی ،گیاهی ،شیمیایی ،تقویتی  ،مکمل ها ،تجویز شده توسط پزشک متخصص  ،عمومی و متخصص طب سنتی ،انواع تزریقات ،پانسمان و تعویض
پانسمان .ویزیت کارشناس پروانه دار مانند مامائی  ،روانپزشک  ،مشاوره و هر گونه داروی پوست و مو که توسط پزشک متخصص تجویز شود.

تزریقات و پانسمان
جبران هزینه های

شامل کلیه خدمات مربوط به دندانپزشکی ( کشیدن ،عصب کشی،ترمیم ،جرم گیری ،ایمپلنت ،اورتودنسی دندان ،دندان مصنوعی ،جراحی فک ،درمان لثه و روکش پروساژ (صاف کردن) و درمان ریشه و روکش .

دندانپزشکی
( کلیه خدمات)
جبران هزینه های آمبوالنس

سایر فوریتهای پزشکی که نهایتاً منجر به بستری شدن بیمار در بیمارستان گردد( در صورت اعزام بیمار با آژانس ،بیمه گر مکلف به پرداخت هزینه مربوطه می باشد ).

(داخل و خارج از شهر)
جبران هزینه های بینایی و

شامل کلیه هزینه های مربوط به تجویز عینک ( فتوکروم و آستیکمات) و لنز تماس طبی  ،سمعک وتجهیزات همراه برای هر نفر در سال

شنوایی سنجی

نکته :پرداخت هزینه های اتاق خصوصی وهزینه همراه بیمار در صورت تشخیص پزشک معالج باشد

شرکت لوله گستر اسفراین
جدول سقف تعهدات بیمه تکمیلی سال98-99

جبران هزینه
فرانشیز

درمان و
بیمارستانی و
اعمال جراحی

جبران هزینه

جبران هزینه های جبران هزینه

پاراکلینگ نوع  1هزینه های رفع عیوب

های چهارعمل

زایمان و سزارین

های نازایی و

و 2و( 3جراحی

انکساری و لیزیک برای

جراحی مهم

و سقط جنین

ناباروری

سرپایی)

هر چشم

جبران هزینه های

جبران

جبران هزینه های آمبوالنس

خدمات اورژانس ،

هزینه های

(داخل و بیرون شهر)

ویزیت و دارو،

داندانپزشکی

تزریقات و پانسمان (کلیه خدمات)

جبران هزینه
های بینایی و
شنوایی سنجی

داخل شهر

بیرون شهر

پیشنهاد اول

10%

70,000,000

120,000,000

5,000,000

3,000,000

7,000,000

5,000,000

5,000,000

3,000,000

500,000

1,500,000

1,500,000

پیشنهاد دوم

10%

120,000,000

220,000,000

10,000,000

17,000,000

13,000,000

6,000,000

6,000,000

4,000,000

500,000

1,500,000

2,000,000

پیشنهاد سوم

10%

170,000,000

300,000,000

10,000,000

17,000,000

18,000,000

7,000,000

7,000,000

6,000,000

500,000

1,500,000

2,500,000

پیشنهاد چهارم

10%

200,000,000

350,000,000

10,000,000

20,000,000

22,000,000

10,000,000

9,000,000

8,000,000

500,000

1,500,000

3,000,000

هزینه خرید اعضاء جهت پیوند از محل ردیف هزینه عمل های خاص توسط بیمه گر پوشش داده میشود.

