
 آتشکاری -شرح خدمات پیمانکار حفاری

 خصوصیات حفاری برای چالهای انفجاری -الف

 اینچ 4قطر چال ها:  .1

 متر 9حداکثر و  6عمق چالزنی: حداقل  .2

 شیب چالزنی: قائم )در این مرحله از عملیات( .3

 متر طول 2500متراژ چالزنی:  .4

 عدد 650 -700تعداد چال ها: حدود  .5

 متر 2هم: فاصله ردیف های چال از  .6

 متر 5/2فاصله بین چال ها در هر ردیف:  .7

 الگوی چالزنی: بصورت مثلثی  .8

درصد  30شرایط آتشکاری باید به گونه ای باشد که میزان نرمه و یا قطعات اوور سایز بیشتر از   .9

 مواد تولیدی نباشد.

 شرح وظایف پیمانکار حفاری و آتشکاری -ب

 و هماهنگی برای نظارت بر مصرفخرید، حمل، اسکورت مواد ناریه تا معدن  .1

 انجام عملیات آتشکاری طبق مقررات سیکل مواد ناریه مطابق با نظر کارفرما در چالهای حفاری شده .2

 تأمین کلیه دستگاه ها و ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد .3

 پیگیری و اخذ توصیه نامه مربوطه از وزارتخانه متبوع .4

 اخذ پروانه حمل مواد ناریه از ساحفاجاپیگیری و  .5

 پیگیری و هماهنگی الزم با پلیس پیشگیری و یگان ویژه و اسکورت .6

 پیگیری و اقدام الزم برای دریافت حواله مواد ناریه .7

انفو، اموالیت، چاشنی و ...( و حمل و اسکورت آن تا معدن کارفرما و محل اجرای تحویل گرفتن مواد ناریه ) .8

 آتشکاریعملیات 

 تنظیم صورتجلسات مصرفی مواد ناریه و تحویل آن به سازمان ها و ارگانهای ذیربط .9

 هماهنگی و تحویل حواله های خرید به سازمانها و ارگانهای ذیربط .10

 اخذ فاکتور ماده ناریه به نام کارفرما  .11

 رما اجرا نماید.پیمانکار موظف است شبکه حفاری و آتشکاری را مطابق با الگوی ارائه شده توسط کارف .12

رعایت موارد ایمنی از شروع عملیات حفاری تا عملیات آتشباری بر عهده پیمانکار می باشد و هرگونه حادثه  .13

 برای موضوع این قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.



 آتشکاری را قبل از اجرای عملیات تهیه و به شرکت ارائه نماید و پس از -پیمانکار موظف است طرح حفاری .14

 اخذ تأییدیه کتبی طی سه روز کاری نسبت به اجرای عملیات اقدام نماید.

شرکت کنندگان درمناقصه جهت بازدید از موقعیت تا یک هفته بعد از تاریخ درج آگهی از طریق تماس با تلفن  .15

آقای مهندس  09155635006آقای دکتر محمدی سرپرست مدیریت فنی شرکت و یا  09155613062

 معدن ورزگ هماهنگی الزم را به عمل آورند.صفاری سرپرست 

ارائه پیشنهاد و شرکت در مناقصه به منزله بازدید از محل اجرای پروژه و آگاهی از شرایط محل اجرای پروژه  .16

 می باشد.

 متقاضیان شرکت در مناقصه می بایست پیشنهادات خود را درسه پاکت به شرح زیر ارائه نمایند:

 مناقصهسپرده شرکت در -پاکت الف

 آتشکاری پروژه  -مورد پروژه مشابه به همراه طرح حفاری 3سابقه انجام و اتمام حداقل  -پاکت ب

 قیمت پیشنهادی -پاکت ج

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. 04/07/1400به پیشنهادات ناقص و یا دریافتی بعد از  .17


