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 اسناد مناقصه
 بندرماهشهرپست  به روي ادارهروفع آب هاي سطحي د شبكه جمع آوري واحداث پروژه : 

 
 مـدارك مـربوط به شـركت در مناقصـه : فصــل اول

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 شرايط مناقصه  -2

 تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل كارمندان درمعامالت دولتي -3

 عهد نامه (رشته، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهاددهندهت -4

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -5

 برگ پيشنهاد قيمت -6

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -7

 رانهيئت وزي 11/12/81مورخ  هـ 23251ت /48013تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه  -8

 نمونه فرم ضمانت نامه -9

 فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -10
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 اول مرحله –شركت درمناقصه عمومي دعوتنامـه  

 
 پيمانكار شركت /

 در هبندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كـ شهر شوراي اسالمي 14/01/1401ش مورخ /18مجوز شماره  بدينوسيله به استناد
 مشخصات زير شركت فرماييد.مناقصه عمومي با 

 اهشهربندرم ادراه پست روبه رويدفع آب هاي سطحي احداث شبكه جمع آوري و  موضوع: -الف
 ريال 37,641,876,573 :مبلغ اوليه –ب 
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 3 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 
ني اداره كار و امور گواهينامه صالحيت ايم و از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور آب 5يا  ابنيه 5رتبه ارائه  - هـ

 الزامي است. اجتماعي

 شرايط مناقصه
خ رمـو 18ساعت تا  11/07/1401از مورخ   Setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني صه در اسناد مناق -1

بارگـذاري شـود. بازگشـايي پاكـت هـا مـورخ  18سـاعت  03/08/1401مورخ  تاارائه مي گردد؛ و پاكت ها  21/07/1401
 مي باشد. 07/08/1401

افي و مشروط و مبهم و فاقد تضمين الزم و كـ كارفرما از قبول پيشنهاد وا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد هپيشنهاد -2
 الك و مهر نشده معذور است.

 ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي تا قبل از جلسه گشايش پاكت ها الزامي است. -3

ريال )را به يكي  1,882,093,829 پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( -4
 از دو طريق ذيل ارائه نمايند:

 ي شعبه شهرداري بندرماهشهر.نزد بانك مل 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري بندرماهشهر. –ب 

وسعه واقع در دفتر طراحي و ت 23/07/1401روز شنبه مورخ  13جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت)در ساعت  -5
اي ت صورتجلسه و به امضمذكور، مي بايس شهري شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه

  همه حاضرين برسد.

 
 سين صفريح                                                                                                                                          

 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                     
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 اول مرحله -عمومي شركت در مناقصهدعوت نامه 

 شركت / پيمانكار
اي هآب  و دفع شبكه جمع آورياحداث پروژه ، شهربندرماهشهراسالمي  شوراي 14/01/1401مورخ  ش/18مجوز شماره بدينوسيله به استناد 

 .از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد را بندرماهشهر اداره پسترو به روي سطحي 
 ومصوبه مجلس شـوراي اسـالمي  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

       جـامان 16/7/85مـورخ  84136قانون برگزاري مناقصـات بـه شـماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490ابالغيه  شماره 
 مي گيرد.

 .بندرماهشهر اداره پست رو به رويآب هاي سطحي شبكه جمع آوري و دفع احداث : ب : موضوع پروژه
  :ج: شرح مختصري از پروژه

 .دقراردا 20تجهيز كارگاه براساس ماده  )1

اه دستگجهت آگاهي از وجود تأسيسات جديد تازه نصب شده و قديمي با هماهنگي به روز شده مورد نياز پروژه  اخذ كليه استعالمات )2
 .نظارت

 جانمايي كانال بتني در مسير مشخص شده با استفاده از سونداژهاي عرضي قبل از اجرا جهت تعيين تاسيسات احتمـالي و يـا وجـود )3
 .اعالم شده از سوي اداراتموجود  مغايرت با تاسيسات

انجام كليه عمليات تخريب شامل كاترزني آسفالت، تخريب آسفالت بين دو خط برش و تخريـب بنـايي آجـري، بـتن مسـلح، بـتن   )4
 غيرمسلح و شفته آهك و برچيدن انواع لوله در محل هاي مورد نياز با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت مي پذيرد.

ي و جديد مطابق نقشه هاي اجرايـ كانال هاياكبرداري، پي كني، كانال كني و در صورت نياز لجن برداري محل اجراي كليه عمليات خ )5
 .بارگيري، حمل و تخليه نخاله ها در محل تعيين شده توسط دستگاه نظارت

 جداسازي مصالح مناسب زير آسفالت جهت استفاده مجدد در مصالح بكفيل در ترانشه حفاري شده. )6

 احداث كانال ها. يح بستر و آماده سازي محلتسط )7

به ضـخامت تعيـين شـده در مطابق با نقشه هاي اجرايي  1:6تهيه مصالح و اجراي يك اليه قلوه سنگ غرقاب در مالت ماسه سيمان  )8
 كتـوبداشتن دستور كار م با نقشه هاي اجرايي (و همچنين در صورت افزايش ضخامت در مقاطع مورد نياز و لجني بر اساس نظر دستگاه نظارت و

 در مقطع مورد نظر امكان پذير مي باشد.)

 كيلوگرم سيمان در هر مترمكعب بتن مطابق نقشه هاي اجرايي. 150تهيه و اجراي بتن مگر با عيار  )9

اره و ديـوآرماتوربندي كف و ديواره كانال جمع آوري آب هاي سطحي، تهيه و اجراي واتراستاپ، قالب بندي و تهيه و اجراي بتن كف  )10
سـتفاده از امگاپاسكال نمونه استوانه اي مطابق با نقشه هـاي اجرايـي بـا  25كيلوگرم سيمان بر مترمكعب با مقاومت  350كانال آبرو با بتن عيار 

 وزن سيمان مصرفي در مترمكعب بتن). %3افزودني پاور ژل ميكروسيليس به ميزان مشخص شده در نقشه هاي اجرايي و برآورد (حداكثر 

سانتيمتر براساس مشخصات فنـي درج شـده در نقشـه هـاي  60*60متر با ابعاد داخلي  96به طول  Iاحداث كانال بتني مسلح تيپ  )11
 اجرايي منضم به پيمان.

ي سانتيمتر براساس مشخصات فني درج شده در نقشه هـا 120*100متر با ابعاد داخلي  165به طول  IIاحداث كانال بتني مسلح تيپ  )12
 ضم به پيمان.اجرايي من

سانتيمتر براساس مشخصات فني درج شده در نقشـه هـاي  80*40متر با ابعاد داخلي  13به طول  IIIاحداث كانال بتني مسلح تيپ  )13
 اجرايي منضم به پيمان.

 اجراي اليه نهايي و بكفيل نهايي مصالح با مصالح تفكيك شده مناسب حاصل از حفاري ترانشه. )14

شـتن و شي و پمپاژ فاضالب به همراه لوله گذاري الزم با لوله پي وي سي و پلي اتيلن جهت فعـال نگـه داكليه عمليات الزم براي آبك )15
 انحراف سيستم فاضالب و آب هاي سطحي (پساب) موجود در منطقه اجراي پروژه و دفع موقت فاضالب به صورت پيوسته به همراه لولـه كشـي و

بوط به ايـن اضالب منطقه دفع گردد و امكان اجراي عمليات پروژه ممكن گردد كه كليه هزينه هاي مراتصاالت مورد نياز به هر متراژ به نحوي كه ف
هاي مربوط  عمليات به عهده پيمانكار مي باشد و هزينه ديگري از اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد گرديد و پيمانكار موظف است كليه هزينه

 اظ نمايد.لحبه توضيحات اين بند را در قيمت خود 



4 ل است.خوانده شد ؛ مورد قبو بندرماهشهراداره پست  روبه رويدفع آب هاي سطحي آوري و احداث شبكه جمع با موضوع:   اولاسناد مناقصه مرحله 

 كليه سطوح بتن ريزي شده بالفاصله پس از قالب برداري بايد با مواد مورد تاييد دستگاه نظـارت و بـر اسـاس دسـتورالعمل شـركت )16
 ساعت تا رسيدن به مقاومت مناسب كيورينگ گردد. 12چند مرحله متوالي طبق نظر دستگاه با فاصله زماني حداكثر سازنده در 

ل مگاپاسكال بر اساس فرمو 23تا  25مگاپاسكال نمونه استوانه اي مي باشد كه فاصله بين  23ه جريمه حد پذيرش بتن جهت محاسب )17
)60/)25-B ( (= R  مشمول جريمه و از كل مبلغ كاركرد پيمانكار كسر مي گردد كهB  اشد و بمتوسط مقاومت نمونه هاي مورد تاييد ميR  ضريب

 جريمه مي باشد.

دي تا سطح صورت اجرا مي گردد، حالت اول استفاده از ماسه بادي تا تراز آب زيرزميني تاييد شده و اليه بع بكفيل مصالح كانال به دو )18
 كيلوگرم آهك در هر مترمكعب در مكان هاي ماشين رو و ترافيكي و حالـت دوم بكفيـل پشـت 150با مصالح شفته آهك با عيار حداقل آسفالت 

ي غيرترافيكي قرار مي گيرند با خاك حفاري شده صورت مي پذيرد كه توسط دستگاه نظارت تعيين مـكانال در قسمت هايي كه كريدور خاكي و 
 گردد.

كليه عمليات اجرايي درپوش هاي بتني كانال شامل آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي درپوش هاي بتني مطـابق بـا نقشـه هـاي  )19
 .اجرايي و بارگيري، حمل و نصب درپوش ها در محل مورد نظر

 لجن برداري كانال خاكي قديمي در قسمت هاي مورد نياز برحسب نياز و براساس نظر دستگاه نظارت. )20

اي بـه  مورد نظر كارفرما پس از تنظيم صورتجلسـهانجام كليه عمليات تكميلي و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر يا نقاط  )21
 ه حمل اين نخاله ها با توجه به فاصله پروژه تا محل تخليه مشخص مي گردد.آن پيمانكار ابالغ مي گردد. الزم به ذكر است فاصل

ر ددريچه هاي كوپليمري جهت نصـب سانتيمتر و  70*50تهيه، حمل و نصب دريچه هاي ترافيكي نانوكامپوزيت با ابعاد داخلي بازشو  )22
قطعي كـه ممحل (اندازه و سايز كالف دور با توجه به شرايط و  كناره رو در محل هاي تعيين شده و مورد نياز براساس نقشه هاي اجرايي و وضعيت

 دريچه نصب مي گردد متفاوت خواهد بود كه پيمانكار مي بايست در قيمت خود هزينه هاي مازاد را پيش بيني نمايد.)

نهـول مميليمتـر و احـداث  400و  300اتصال كليه خيابان ها و كوچه هاي اطراف به كانال بتني جديد با لوله پلي اتيلن به سـايزهاي  )23
سانتيمتر قلوه سنگ جهـت بسترسـازي و بـا عـرض مقطـع  30آجري با آجر ماسه آهكي با درپوش كامپوزيت در طرفين مسير اتصال كه شامل 

 استاندارد بر اساس دسپترالعمل و اجراي شن نقلي دور لوله و دتايل هاي ارائه شده در فهرست بهاء شبكه فاضالب.

 كالكتورهاي پلي اتيلن اجراشده توسط پيمانكار.اتصال ال هاي وضع موجود براساس نظردستگاه نظارت در مقاطع لجن برداري كان )24

 .برچيدن كارگاه )25

 توضيحات : 
 بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد.كليه مصالح مصرفي  )1

هـيچ گونـه و حمل مجدد آن به پـروژه  محل اجرا خارج از خاك محل با آهك درحمل مجدد مصالح شفته آهك يا اختالط  صورت در )2
 هزينه اضافه اي از اين بابت به پيمانكار پرداخت نمي گردد و پيمانكار موظف است اين هزينه ها را در قيمت خود ببيند.

 فصـل چهـارم 4لوله گذاري با لوله پلي اتيلن بر اساس عمليات انجام شده در جدول شماره درصد پرداخت آيتم هاي مربوط به فصل  )3
 فهرست بها شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب خواهد بود.

جمع آوري آب هاي سطحي موضوع پيمان از حريم لوله هاي گاز عبور مي كند، هرگونـه عمليـات  شبكهدر بخشي از پروژه كه مسير  )4
ر د HSEعايت كليه ضـوابط ايمنـي و اجرايي بايد با هماهنگي اداره گاز و ديگر ادارات و سازمان هاي شهري صورت گيرد. همچنين ر

كليه  محدوده عبور لوله هاي گاز به عهده پيمانكار است و در صورت بروز خسارت ناشي از عمليات عمراني پيمانكار در خطوط مذكور،
 به عهده پيمانكار مي باشد.ي مربوط مسئوليت هاي حقوقي و تأمين خسارت ها

 برداري و تهيه خاك مناسب بايد با هماهنگي كامل دستگاه نظارت تعيين گردد.در صورت لزوم محل تخليه خاك حاصل از خاك  )5

 اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد. )6

نمايـد و از ايـن بابـت  پيمانكار موظف است كليه هزينه هاي مربوط به حمل و نصب درپوش هاي كامپوزيت را در قيمت خـود لحـاظ )7
 هيچگونه اضافه پرداختي صورت نخواهد گرفت.

رخـي از در مقـادير ب %25با توجه به نوع كار و مشخص نبودن شرايط زمين محل اجراي پروژه، امكان ايجاد تغييرات بيشتر يا كمتر از  )8
 نخواهد داشت.  رديف هاي برآورد اوليه پيمان وجود دارد كه پيمانكار هيچ گونه ادعايي دراين خصوص

چنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصـد مـدت زمـان آن فعاليـت  )9
لبـات درصـد باالسـري از مطا 15گردد، كارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتسـاب 

 نمايد. پيمانكار كسر
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آن بخش از فواصل حمل مصالح، كه مربوط به راه هاي ساخته نشده و راه هاي شني مي باشد به صورت معادل فاصله حمـل راه هـاي  )10
 آسفالتي در اين قرارداد منظور گرديده است و پيمانكار از اين بابت هيچ گونه ادعايي نخواهد داشت.

ي و اماكن ن و مورد تأييد را جهت عبور خط لوله از مقابل ورودي و خروجي اماكن عمومپيمانكار بايد كليه تمهيدات ترافيكي الزم، ايم )11
 ي گيرد.دولتي و خيابان هاي پرتردد در ضريب برآورد خود لحاظ نمايد و هيچ گونه اضافه پرداختي از اين بابت به پيمانكار صورت نم

 ماه شمسي پيش بيني شده است. سهاز زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار
 ريال مي باشد. 37,641,876,573 مبلغ برآورد اوليه اجراي كارهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 اعتبار پروژه از محل بودجه داخلي شهرداري تأمين مي گردد. و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 مورد نياز به عهده پيمانكار است. نيروي انساني و ابزار كار ين آالت،مصالح، ماش تهيه ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انساني:

 .بندرماهشهر 5از فو  11محدوده كالنتري  -خيابان خرمشهر ح : محل اجراي كار:
 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 اقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعالم گردد.يا هر دستگاه ديگري كه متع شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :
ت و هشتصد و هشتاد و دو ميليون و نود و سه هزار و هشتصد و بيسميليارد و  يك( ريال 1,882,093,828 معادل ضمين شركت در مناقصه:ك : ت
 شود. در سامانه ستاد ايران بارگذاري مي باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه، در پاكت الف ريال) هشت

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

ي و يا چك در گردش و چك شخصي به هرشكل چك مسافرت تبصره : پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،
اه ديگر نيـز ممكن قابل قبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه م

 در شود.قابل تمديد باشد و عالوه برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صا
 

 سين صفريح                                                                                                                                                                    
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                             
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 »شرايط مناقصه « 
 بندرماهشهر روبه روي اداره پستاحداث شبكه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي  موضوع مناقصه :

 ين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.عالوه بر مراتبي كه در دعوتنامه ا     
وان تنيروي متخصص و كادر فني مجرب، امكانات، ماشين آالت، آب،  5يا  ابنيه رشته 5رتبه حداقل  شخصيت حقوقي، شرايط متقاضي:

 اجراي پروژه. الي جهتمالي، تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه و همچنين ظرفيت خ
  شرايط شركت در مناقصه :

به ترتيب  ، Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  )1
 بعد تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

ت تضمين يا كه بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاك است 5و  4، 3مشروحه در بند  منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك )2
 (پاكت الف)، پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 تنامهمندرج در دعومدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح  )3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : )4

و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات (حداقل دو تغيير آخر)  1-4
 مجاز پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.

 ست شاملاو مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده  دفترچه حاوي كليه اسناد 2-4
ر دن دولت دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمنداط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد(فرم ضمانتنامه ها، شراي

نمونه فرم  از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان،معامالت دولتي، تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي 
 بيمه نامه ها)

 صص كادرپيشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آالت و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخ 3-4
 و تأييد شده باشند. فني و كليدي شركت و توان مالي مي باشند.توضيحاً : اين موارد بايد دقيق، مستند

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صالحيت (رتبه) 4-4

 تصوير برابر با اصل گواهينامه صالحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي  5-4

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : )5

ه پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد ب :د. (توضيحاًاشببرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده  -
 عدد و حروف باشد)

  31/03/1396مورخ  1232579/96يمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره آناليز ق -

ن شرط در آن، ن تغيير ، حذف و يا قراردادذكر شده بدو 5و  4، 3پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي  )6
 مايند.بارگذاري ن Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني تكميل، تنظيم و مهر و امضاء نموده و 

شد. با پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته )7
اشتن درصورت وجود خدشه يا نقص دراسناد و مدارك مناقصه، يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا ند

 تضمين كافي آن پيشنهاد مردود است.

ايي خواهد گشرا كسب نموده باشند، باز 60پس از انجام ارزيابي، پاكت پيشنهاد مالي شركت كنندگاني كه در ارزيابي حداقل امتياز  )8
 بسته بهگرديد. بديهي است پيشنهاد مالي شركتي كه در ارزيابي حائز حداقل امتياز الزم نگردد، بازگشايي نشده و به صورت در

 تحويل خواهد گرديد و شركت كننده حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهد داشت.

ي از ا تعدادت. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا مختار اسهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد )9
كمترين  ه دهندهپيشنهادها را رد نمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائ

ارفرما و تشخيص ك برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه بهقيمت پيشنهادي را ندارد و لذا ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً 
 با توجه به جميع جهات تعيين و اعالم خواهد شد.

اي ار و بهكقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام  )10
ه ذكر اد مناقصد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسنهزينه هاي عمومي و سود و غيره خواه مصالح ،

 شده باشد.
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 مربوطه پيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين )11
 پيشنهادي خود منظور نمايند. هاي آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخ

ل ليل قبوپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاددهنده د )12
 كسورات پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير

 ها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد. قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيت

ايط هيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شر )13
 اشد چنينبحق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي مناقصه، پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و كارفرما 

 پيشنهادي را مردود بداند.

ي واصله د نرخهاهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده ان )14
نكاران ي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمااز اين شركت كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسام

 حذف خواهد شد و موضوع نيز به معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعالم خواهد شد.

د خواهد ه مسترده مناقصچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برن )15
 صورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت. اين شد در

ونه لبه هرگكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطا )16
 خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.

ابالغ  شاني پيشنهاددهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شودن )17
 محسوب مي گردد.

 .مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد %10براساس آئين نامه معامالت، معادل زمان عقد قرارداد  در )18

رصورت د، بصورت تقريبي بوده و مالك عمل كاركرد پيمانكار پيوست يف هاي فهرست بهاي منضم به برآوردو رد تمام مقادير متره )19
يمانكار پعملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به ، پيمانكار مالك عمل كاركرد؛ وضعيت نمي باشد

 صادرمي گردد.

گ شرح بر محل اجراي كار و با در نظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت به ضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از )20
 .پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند

ترتيب  ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به 12حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  )21
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42ماده 

آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب  %10مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  از )22
 جداگانه اي نگهداري مي شود نصف اين مبلغ پس از تحويل موقت و نصف ديگر پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.

 به عهده پيمانكار مي باشد.ليات موضوع پيمان عمنجام ... ناشي از امازاد مصالح ونخاله و جمع آوري  )23

ررات ون و مقپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قان )24
 مربوطه برخورد خواهد شد.

ار يا ددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكقيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنها )25
 شود. خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته مي

ري اعالم ي شهرداهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سو )26
 و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

گر ارد و ادشهرداري حق تغيير، اصالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي  )27
 سليم شدهصورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور ت چنين موردي پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و در

 رد تقاضاي استرداد آن را بنمايد.باشد پيشنهاددهنده حق دا

اه ورت دستگها باشد، در اين ص از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغيير مقادير يا نسبت   )28
ن فرصت كه آناي مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحو مناقصه گزار

 كافي براي اصالح و تجديد نظر پيشنهاد خود را داشته باشند.
برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود،  )29

                  بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط  اين صورت تضمين شركت او در مناقصه، به انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غير
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مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به 
اضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده باال، ح

مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و به نفر سوم ابالغ داده خواهد شد و چنانچه او نيز با توجه به موارد مذكور حاضر به انعقاد پيمان 
رداد يا تسليم ضمانت انجام نشود، تضمين شركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرا

 تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 مناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت در )30
رفرما مي توانند به نشاني كامدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات بيشتر  )31

 مراجعه نمايند.

صور م كار قدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجا )32
خ به فس تگاه نسبتورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دس

كار حق قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمان
 هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

ل، اخطار كتبي او تاند، به ازاي دريافسوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهمتقاضيان شركت در مناقصه درچنانچه  )33
باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم ميبه مدت سه ماه 

رديد. گبيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواهد 
 باشد.گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مير صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصهبديهي است د

 توضيح: در صورت بارگذاري مدارك، پاكت هاي ايشان مفتوح نخواهد گرديد. 
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  )34

  ) باشند.TINقتصادي (شركت كنندگان مي بايست داراي شماره ا )35

 

 حسين صفري                                                                                                  
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 ل است.خوانده شد ؛ مورد قبو بندرماهشهراداره پست  روبه رويدفع آب هاي سطحي آوري و احداث شبكه جمع با موضوع:   اولاسناد مناقصه مرحله 

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 
 

 ندرماهشهربروبه روي اداره پست احداث شبكه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي پروژه  مربوط به مناقصه:
ولت در درمندان اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله كا     

 هاد ارائهيشننمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پ  1337معامالت دولت مصوب دي ماه 
 شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.

ط را امضاء ان مربوهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيم     
نون فوق ر در قاتا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكونمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان (

نت نامه خ و ضماهستند دراين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فس
ت وارده به ان خساره در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزانجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارد

 تشخيص كارفرما مي باشد.
ور گردد نون مزباين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قا     

وق را فمراتب  صله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود، بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهندهمراتب را بالفا
ز فسخ پيمان ات ناشي بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارا

 ير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.و يا تأخ
مستحق  رت تخلفمضافاً  اين كه پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصو     

 مجازات هاي مربوطه مي باشد.
 /                                                        نام پيشنهاددهنده:      تاريخ :          /

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :
 

 
 
 

 تعهد نامه
 

                                    عـالم مـي دارم ايـن شـركت در رسـته ا                                                مدير عامـل شـركت                                                          اينجانب        
ت راهبـردي داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظار

ارد و در هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ند 1337يس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه رئ
 صورتي كه هر زمان خالف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 

 مهر و امضاء مجاز شركت
 
 

 
 
 
 
 
 



10 ل است.خوانده شد ؛ مورد قبو بندرماهشهراداره پست  روبه رويدفع آب هاي سطحي آوري و احداث شبكه جمع با موضوع:   اولاسناد مناقصه مرحله 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 

 بندرماهشهر روبه روي اداره پستاحداث شبكه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي  مربوط به مناقصه:
نده از متن اين اوراق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشنهاددهدين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر ب -الف

 د.، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشاقوانين، مصوبات، آئين نامه ه
 وك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد سناد و مدارتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اهمچنين بدين وسيله  -ب

 ترتيبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.
 ررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مق -ج

 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 انون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي.ق 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 نحوه ارزشيابي و انتخاب پيمانكار

 و در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد.ساير مقررات جاري كه به هر نح -8

 

 
 تاريخ:                         نام پيشنهاددهنده:                                                     

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :
 
 

ل اين رد تأييد و قبوارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مو مراتب مشروح در اين فرم در        
 مناقصه گزار و كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 ل است.خوانده شد ؛ مورد قبو بندرماهشهراداره پست  روبه رويدفع آب هاي سطحي آوري و احداث شبكه جمع با موضوع:   اولاسناد مناقصه مرحله 

 برگ پيشنهاد قيمت
 بندرماهشهر روبه روي اداره پستاحداث شبكه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي  موضوع مناقصه :

ت در مه شركامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنا     
تعهد  مناقصه، شرايط مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار،

 دان درامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله كارمنن
يط و يع شرامعامالت دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جم

 ي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :عوامل موجود از لحاظ انجام كارها
لغ كل مب با 1401سال  و شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب ابنيه بهاي تعمليات موضوع مناقصه فوق را براساس فهرس .1

........... ...................................................................................... ريال (به حروف) ..............پيشنهادي (به عدد)........................
 ريال مطابق آناليز ارائه شده پيوست اين برگ انجام دهم.

 ضريب پيمان برابراست با ........
ه ب 31/3/96مورخ  1232579/96مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آناليز قيمت پيشنهادي را براساس اسناد و .2

 رار داده ام.(ج) قپيوست، در پاكت 

 قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد .3
اكثر دات حدالف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعه

 وان برنده مناقصه تسليم نمايم.ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ به عن
ليه كايم و ب) ظرف هفت روز از تاريخ ابالغ، كليه ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نم

 كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد  .4
ضي اعترا اطالع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه .5

 را در اين خصوص ندارد.

مين سليم تضمين اجراي تعهد، تضتحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و ت .6
 موضوع بند (ك) دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 
 
 

 
 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاددهنده :
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 نامه كارهانمونه فرم بيمه 
  بندرماهشهر روبه روي اداره پستاحداث شبكه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي  مربوط به مناقصه:

 عقد قرارداد اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع
ر شرايط عمومي پيمان پيش بينـي شـده اسـت د 21ارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده آن قسمت از عمليات موضوع قر

 مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه بيمهمبلغ كل مورد حوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

   
   
   

 
 ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطالع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

ر اين امـر ا هر علت ديگهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه ي
 21طابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي م 3ميسر نشود تا حداكثر 

ام شـده يد كه بـه عمليـات انجـخواهد نمود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سوئي پيشامد نماشرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام 
 آسيب وارد نمايد اين پيشنهاددهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:
 

 
 »تعهــد نامــه« 

 
صورتي كه با وجود عدم  عهد مي نمايم درت               ثبت شده به شماره                                                  شركت                                            

سه مورخ مصوب جل پيمانكارانتشخيص صالحيت طبقه بندي و تطابق مفاد اساسنامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 
 هشهربندرما روبه روي اداره پستاحداث شبكه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي ه پروژه مناقص) براي هـ 23251ت /48013ه (شمار 11/12/81
عداد و سنامه و تقبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساحسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم بر 

ديد و عيين گرتفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه وضع شركا خود را با م
را طوري  داد خودعقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرار

ه مورد بحث ئين نامكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آآماده نمايم كه حدا
 مطابقت دهم.

نعقـد اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصـه را بـا شـركت م شهرداري     
خواهد ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را ن شهرداريه و تضمين مشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع ننمود

 داشت.
 

 احبان امضاء مجازمهر و امضاء ص محل                                                         سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز          
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                                 شركت براي اسناد تعهد آور                                                   
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        ي :به نشانبا شناسه حقيقي / حقوقي                                                          (نام متقاضي)نكه     نظر به اي     

 .شركت نمايد    (موضوع ارجاع كار)    مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 يال تضمين تعهد مي نمايدر                 (نام كارفرما / ذينفع)   برابر مبلغ              درمقابل             ام متقاضي)(ناز       (نام ضامن)                     

 ردموضوع ارجاع كار  ه واطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شد        (نام ضامن) به    (نام كارفرما / ذينفع)     چنانچه

ف نموده استنكا مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان پايگاه اطالع رساني مناقصات/ معامالت درج شده و

له از سوي اي كتبي واصضت اولين تقامطالبه نمايد، به محض درياف(نام كارفرما / ذينفع)   ريال هرمبلغي را كه                               است، تا ميزان  

ايي داشته انوني يا قضقبدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري (نام كارفرما/ ذينفع)    

 بپردازد.   (نام كارفرما / ذينفع)حواله كرد       در وجه يا  باشد ،

 معتبر مي باشد.(سه ماه تا آخرين تحويل پيشنهاد) ماه است و تا آخر ساعت اداري روز  مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه     

توانـد يـا ن(نـام ضـامن) براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه   (نام كارفرما/ ذينفع)   اين مدت بنا به درخواست كتبي       

(نـام نمايد،   ن تمديد هرا موفق ب (نام ضامن)و موجب اين تمديد را فراهم نسازد    (نام متقاضي)  نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا  

ا/ ذينفـع) (نام كارفرممتعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد  ضامن)

 پرداخت كند.

خـود باطـل و از  مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ، خود به    (نام كارفرما/ ذينفع)ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي   چنانچه مبلغ اين      

 درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 ر خواهد بـود.جاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسدرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآيند ار

 در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.
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 فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

              ر تاريخ          د، امضاء كننده زير متعهد مي گردد هاي اجرايير در جهت رعايت ظرفيت آيين نامه ارجاع كا 18مطابق ماده      
 بندرماهشـهر  روبـه روي اداره پسـتاحداث شبكه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي  براي مشاركت در مناقصه پروژه

جرايـي  كارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هـاي ا
قصه و عقد مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در منا پايه و رشته

 ه دارا مي باشد.قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شد
 

نام دستگاه اجرايي رشته كار نام پروژه رديف
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   

 مانده ظرفيت در رشته

        

        

        
در اجراي  وليت تأخيرآماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئ معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهورچنانچه      

ع كـار پروژه به عهده پيمانكار بوده است و مطابق با دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجا
 با اين شركت رفتار مي گردد.

 
 مضاء مجاز و تعهد آورا                      تاريخ :                                                                                      

 
از  اين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت، به پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس     

ه تكميل شدن آن توسط پيمانكار پيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قـرار گرفتـه و بـ
 ارسال گردد.و راهبردي رئيس جمهور برنامه ريزي معاونت مدارك مورد نياز به همراه اسناد و 
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه: فصـل دوم
شرايط عمومي و  همراهبه     شماره     مورخ   به اول مرحلهگهي مناقصه و آ 14/01/1401ش مورخ /18ماره مجوز ش استناداين موافقت نامه به      

اهشهر به شهرداري بندرمفي مابين  1401/     /   تاريخ ك الحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، درديگر مدار
ر ايـن پيمـان كـه د 06152339114 – 16 تلفن بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –به نشاني كوي انقالب (شهردار)  حسين صفرينمايندگي 

و شماره      ه شماره ملي           ب                           به نمايندگي               به شماره ثبت مي شود، از يك سو و شركت                       كارفرما ناميده 
رج شده اسـت، دك اين پيمان كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدار  لفن          ت

 منعقد مي گردد.
 بندرماهشهر روبه روي اداره پستاحداث شبكه جمع آوري و دفع آب هاي سطحي  :: موضوع  1ماده 

 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح زير: :شرح مختصري از پروژه: 2ماده 
 .قرارداد 20تجهيز كارگاه براساس ماده  )26

گاه پروژه به روز شده جهت آگاهي از وجود تأسيسات جديد تازه نصب شده و قديمي با هماهنگي دست اخذ كليه استعالمات مورد نياز )27
 .نظارت

 جانمايي كانال بتني در مسير مشخص شده با استفاده از سونداژهاي عرضي قبل از اجرا جهت تعيين تاسيسات احتمـالي و يـا وجـود )28
 اعالم شده از سوي ادارات.مغايرت با تاسيسات موجود 

انجام كليه عمليات تخريب شامل كاترزني آسفالت، تخريب آسفالت بين دو خط برش و تخريـب بنـايي آجـري، بـتن مسـلح، بـتن   )29
 غيرمسلح و شفته آهك و برچيدن انواع لوله در محل هاي مورد نياز با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت مي پذيرد.

ي و ر صورت نياز لجن برداري محل اجراي كانال هاي جديد مطابق نقشه هاي اجرايـكليه عمليات خاكبرداري، پي كني، كانال كني و د )30
 بارگيري، حمل و تخليه نخاله ها در محل تعيين شده توسط دستگاه نظارت.

 جداسازي مصالح مناسب زير آسفالت جهت استفاده مجدد در مصالح بكفيل در ترانشه حفاري شده. )31

 كانال ها.تسطيح بستر و آماده سازي محل احداث  )32

مطابق با نقشه هاي اجرايي به ضـخامت تعيـين شـده در  1:6تهيه مصالح و اجراي يك اليه قلوه سنگ غرقاب در مالت ماسه سيمان  )33
كتـوب نقشه هاي اجرايي (و همچنين در صورت افزايش ضخامت در مقاطع مورد نياز و لجني بر اساس نظر دستگاه نظارت و با داشتن دستور كار م

 ورد نظر امكان پذير مي باشد.)در مقطع م

 كيلوگرم سيمان در هر مترمكعب بتن مطابق نقشه هاي اجرايي. 150تهيه و اجراي بتن مگر با عيار  )34

واره آرماتوربندي كف و ديواره كانال جمع آوري آب هاي سطحي، تهيه و اجراي واتراستاپ، قالب بندي و تهيه و اجراي بتن كف و ديـ )35
سـتفاده از امگاپاسكال نمونه استوانه اي مطابق با نقشه هـاي اجرايـي بـا  25كيلوگرم سيمان بر مترمكعب با مقاومت  350 كانال آبرو با بتن عيار

 وزن سيمان مصرفي در مترمكعب بتن). %3افزودني پاور ژل ميكروسيليس به ميزان مشخص شده در نقشه هاي اجرايي و برآورد (حداكثر 

سانتيمتر براساس مشخصات فنـي درج شـده در نقشـه هـاي  60*60متر با ابعاد داخلي  96طول  به Iاحداث كانال بتني مسلح تيپ  )36
 اجرايي منضم به پيمان.

ي سانتيمتر براساس مشخصات فني درج شده در نقشه هـا 120*100متر با ابعاد داخلي  165به طول  IIاحداث كانال بتني مسلح تيپ  )37
 اجرايي منضم به پيمان.

سانتيمتر براساس مشخصات فني درج شده در نقشـه هـاي  80*40متر با ابعاد داخلي  13به طول  IIIسلح تيپ احداث كانال بتني م )38
 اجرايي منضم به پيمان.

 اجراي اليه نهايي و بكفيل نهايي مصالح با مصالح تفكيك شده مناسب حاصل از حفاري ترانشه. )39

شـتن و گذاري الزم با لوله پي وي سي و پلي اتيلن جهت فعـال نگـه دا كليه عمليات الزم براي آبكشي و پمپاژ فاضالب به همراه لوله )40
 انحراف سيستم فاضالب و آب هاي سطحي (پساب) موجود در منطقه اجراي پروژه و دفع موقت فاضالب به صورت پيوسته به همراه لولـه كشـي و

بوط به ايـن راي عمليات پروژه ممكن گردد كه كليه هزينه هاي مراتصاالت مورد نياز به هر متراژ به نحوي كه فاضالب منطقه دفع گردد و امكان اج
هاي مربوط  عمليات به عهده پيمانكار مي باشد و هزينه ديگري از اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد گرديد و پيمانكار موظف است كليه هزينه

 لحاظ نمايد.به توضيحات اين بند را در قيمت خود 
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 ه بالفاصله پس از قالب برداري بايد با مواد مورد تاييد دستگاه نظـارت و بـر اسـاس دسـتورالعمل شـركتكليه سطوح بتن ريزي شد )41
 ساعت تا رسيدن به مقاومت مناسب كيورينگ گردد. 12چند مرحله متوالي طبق نظر دستگاه با فاصله زماني حداكثر سازنده در 

ل مگاپاسكال بر اساس فرمو 23تا  25انه اي مي باشد كه فاصله بين مگاپاسكال نمونه استو 23حد پذيرش بتن جهت محاسبه جريمه  )42
)60/)25-B ( (= R  مشمول جريمه و از كل مبلغ كاركرد پيمانكار كسر مي گردد كهB  اشد و بمتوسط مقاومت نمونه هاي مورد تاييد ميR  ضريب

 جريمه مي باشد.

دي تا سطح تفاده از ماسه بادي تا تراز آب زيرزميني تاييد شده و اليه بعبكفيل مصالح كانال به دو صورت اجرا مي گردد، حالت اول اس )43
 كيلوگرم آهك در هر مترمكعب در مكان هاي ماشين رو و ترافيكي و حالـت دوم بكفيـل پشـت 150با مصالح شفته آهك با عيار حداقل آسفالت 

ي حفاري شده صورت مي پذيرد كه توسط دستگاه نظارت تعيين مـ كانال در قسمت هايي كه كريدور خاكي و غيرترافيكي قرار مي گيرند با خاك
 گردد.

كليه عمليات اجرايي درپوش هاي بتني كانال شامل آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي درپوش هاي بتني مطـابق بـا نقشـه هـاي  )44
 اجرايي و بارگيري، حمل و نصب درپوش ها در محل مورد نظر.

 ر قسمت هاي مورد نياز برحسب نياز و براساس نظر دستگاه نظارت.لجن برداري كانال خاكي قديمي د )45

اي بـه  مورد نظر كارفرما پس از تنظيم صورتجلسـهانجام كليه عمليات تكميلي و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر يا نقاط  )46
 اصله پروژه تا محل تخليه مشخص مي گردد.آن پيمانكار ابالغ مي گردد. الزم به ذكر است فاصله حمل اين نخاله ها با توجه به ف

ر دسانتيمتر و دريچه هاي كوپليمري جهت نصـب  70*50تهيه، حمل و نصب دريچه هاي ترافيكي نانوكامپوزيت با ابعاد داخلي بازشو  )47
قطعي كـه متوجه به شرايط و  كناره رو در محل هاي تعيين شده و مورد نياز براساس نقشه هاي اجرايي و وضعيت محل (اندازه و سايز كالف دور با

 دريچه نصب مي گردد متفاوت خواهد بود كه پيمانكار مي بايست در قيمت خود هزينه هاي مازاد را پيش بيني نمايد.)

نهـول مميليمتـر و احـداث  400و  300اتصال كليه خيابان ها و كوچه هاي اطراف به كانال بتني جديد با لوله پلي اتيلن به سـايزهاي  )48
سانتيمتر قلوه سنگ جهـت بسترسـازي و بـا عـرض مقطـع  30آجر ماسه آهكي با درپوش كامپوزيت در طرفين مسير اتصال كه شامل آجري با 

 استاندارد بر اساس دسپترالعمل و اجراي شن نقلي دور لوله و دتايل هاي ارائه شده در فهرست بهاء شبكه فاضالب.

 اه نظارت در مقاطع اتصال كالكتورهاي پلي اتيلن اجراشده توسط پيمانكار.لجن برداري كانال هاي وضع موجود براساس نظردستگ )49

 برچيدن كارگاه. )50

 توضيحات : 
 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد. )12

ه هـيچ گونـه حمل مجدد مصالح شفته آهك يا اختالط خاك محل با آهك در خارج از محل اجرا و حمل مجدد آن به پـروژ صورت در )13
 هزينه اضافه اي از اين بابت به پيمانكار پرداخت نمي گردد و پيمانكار موظف است اين هزينه ها را در قيمت خود ببيند.

م فصـل چهـار 4درصد پرداخت آيتم هاي مربوط به فصل لوله گذاري با لوله پلي اتيلن بر اساس عمليات انجام شده در جدول شماره  )14
 ري و انتقال فاضالب خواهد بود.فهرست بها شبكه جمع آو

در بخشي از پروژه كه مسير شبكه جمع آوري آب هاي سطحي موضوع پيمان از حريم لوله هاي گاز عبور مي كند، هرگونـه عمليـات  )15
ر د HSEاجرايي بايد با هماهنگي اداره گاز و ديگر ادارات و سازمان هاي شهري صورت گيرد. همچنين رعايت كليه ضـوابط ايمنـي و 

كليه  محدوده عبور لوله هاي گاز به عهده پيمانكار است و در صورت بروز خسارت ناشي از عمليات عمراني پيمانكار در خطوط مذكور،
 مسئوليت هاي حقوقي و تأمين خسارت هاي مربوط به عهده پيمانكار مي باشد.

 هماهنگي كامل دستگاه نظارت تعيين گردد. در صورت لزوم محل تخليه خاك حاصل از خاك برداري و تهيه خاك مناسب بايد با )16

 اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد. )17

پيمانكار موظف است كليه هزينه هاي مربوط به حمل و نصب درپوش هاي كامپوزيت را در قيمت خـود لحـاظ نمايـد و از ايـن بابـت  )18
 افه پرداختي صورت نخواهد گرفت.هيچگونه اض

رخـي از در مقـادير ب %25با توجه به نوع كار و مشخص نبودن شرايط زمين محل اجراي پروژه، امكان ايجاد تغييرات بيشتر يا كمتر از  )19
 رديف هاي برآورد اوليه پيمان وجود دارد كه پيمانكار هيچ گونه ادعايي دراين خصوص نخواهد داشت. 

ك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصـد مـدت زمـان آن فعاليـت چنانچه اجراي هري )20
لبـات درصـد باالسـري از مطا 15گردد، كارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتسـاب 

 پيمانكار كسر نمايد.
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لح، كه مربوط به راه هاي ساخته نشده و راه هاي شني مي باشد به صورت معادل فاصله حمـل راه هـاي آن بخش از فواصل حمل مصا )21
 آسفالتي در اين قرارداد منظور گرديده است و پيمانكار از اين بابت هيچ گونه ادعايي نخواهد داشت.

ي و اماكن وله از مقابل ورودي و خروجي اماكن عمومپيمانكار بايد كليه تمهيدات ترافيكي الزم، ايمن و مورد تأييد را جهت عبور خط ل )22
 ي گيرد.دولتي و خيابان هاي پرتردد در ضريب برآورد خود لحاظ نمايد و هيچ گونه اضافه پرداختي از اين بابت به پيمانكار صورت نم

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 شرايط عموميب) 
 ج ) شرايط خصوصي

 مشخصات فني، دستورالعمل ها و استانداردهاي فنيد ) 
	منضم به پيمان تلقي مي شود) 1401سال  يفهرست بها و مقادير كار (كل فهارس بها) هـ

 ) نقشه هاو
 برنامه زمان بندي كلي )ز

 برنامه ريزي و كنترل پروژه شرح خدمات ح)
يز جـزو اسـناد و جراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد ناسناد تكميلي كه حين ا      

ه، مدارك پيمان به شمار مي آيد. اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فنـي، نقشـ
لويـت . درصورت وجود دو گانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مـدارك پيمـان اودستور كار و صورتمجلس باشد

دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فنـي عمـومي 
 اشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار ب

 تسـرسـاس فهبرال ا......... ريـ........................(به عدد)....................................... ريال  (به حروف) ......................... مبلغ كل پيمان  :: مبلغ  3ماده 
اره  كـه مطـابق جـداول بخشـنامه شـم ..ضريب پيمان برابراست بـا ... مي باشد. 1401وري و انتقال فاضالب سال و شبكه جمع آرشته ابنيه بهاي 

 در صورت وضعيت هاي پيمانكار اعمال مي گردد. 31/3/96مورخ  1232579/96

 :: تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 
 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.

 شرايط عمومي پيمان است. 30، تابع تغييرات موضوع ماده ماه شمسي است. اين مدت 3دت پيمان ب) م
 ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.ج) تاريخ شروع كار

يمـان ه تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضـوع پ، در مدت هفت روز نسبت بارد) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع ك
 اقدام نمايد.

ي مـشرايط عمـومي تعيـين  39حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده : : دوره تضمين  5ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42ه ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماد 12 شود، براي مدت

ز طـرف اشهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32شده است كه با توجه به مواد  واگذار كارفرما معرفي گردد، 

 بندرماهشهر اقع درو 5محدوده كالنتري و فاز  -خيابان خرمشهر: ل اجراي كار: مح 7ماده 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.: : نسخ قرارداد 8ماده 
 اينده / نمايندگان پيمانكارمن                                                        نماينده كارفرما                                                            

 نام و نام خانوادگي :                                                                 حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                

  امضاء                                                   امضاء                                                   
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 شــرايط عمـومي پيمـان:  فصـل ســوم
 يريت و برنامه ريزي كشورسازمان مد 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره   شامل :

و تا اين تـاريخ  در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده       
 آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.معتبر مي باشد  نافذ بوده و الزم است در صورت ابالغ بخشنامه هاي جديد از 

 : شـرايط خصـوصـي فصل چهارم
 شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن هـا بـه شـرايط خصوصـي       

يجه گيري و تفسـير مـواد مختلـف ايـن ن را نقض كند از اين رو هرگونه نتتواند مواد شرايط عمومي پيماپيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي
در مـواد  شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته

ا چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابالغ كتبـي كارفرمـ مان است.اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پي
 بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

د پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صالحيت، داراي تخصص و تجربـه و اختيـارات كـافي و مـورد تأييـ: ) رئيس كارگاه 10ماده 
ته باشـد. در نظارت را به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشـ دستگاه

نمايـد و صورتي كه شخص مورد نظر قادر به انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صالحيت ديگري را مي
الحيت صـر موظف به اين تغيير است. درصورت تصميم پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظـارت همـاهنگي و پيمانكا

جانشين او تأييد گردد. همچنين عالوه بر رئيس كارگاه شخص واجد صالحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلـت و نقشـه هـاي 
 روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گردد. ياه كارگاهي، گزارش

مه ريزي سازمان، روش اجرا و برنا "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح  ب) – 18ماده 
ار بـراي مه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلـت پيمانكـتفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنا

 ن به شرح زيـرارايه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آ
 است.

خش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود بـه صـورت رنامه زماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربدر ب -1
 اي تهيه شود. همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.ميله

 ذكر داليل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با د -2
 باشد:موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي )1

 رداد رعايت شود. راهاي موجود در ق) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSساختار شكست كار ( )2

نطقي مرعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان (تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه  )3
ل ها، رعايت پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايفعاليت

 ..) استونها و ..

ا بعاليت ها بندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ ف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت ها در برنامه زمانتعريف  )4
 مبلغ پيمان 

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد )5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي )6

خشنامه مطابق بر مي بايست متناسب با منابع و امكانات تعريف شده در آناليز باشد (منابع اختصاص يافته به فعاليت ها در نرم افزا )7
1232579/96( 

  ارائه جدول ماشين آالت و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه )8
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 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار )9

 امه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكارارائه چهار نسخه چاپ شده برن )10

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
ايـل فگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسـخه بـه همـراه  )1

 ظارت تحويل گردد.دستگاه نبه الكترونيكي مربوطه 

كترونيكـي گزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل ال )2
 دستگاه نظارت تحويل گردد.به مربوطه 

 از كل هر پروژه تعيين گردد.مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي  )3
 ر شود. در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني داليل آن ذك )4

هيه و بـه تكاركرد را عالوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل، ماشين آالت، ورود و خروج مصالح و  )5
 دستگاه نظارت ارائه نمايد.

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليـت گـردد، چنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
صد باالسري از مطالبـات پيمانكـار كسـر در 15هاي مربوطه را با احتساب كارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

 نمايد. 

صورت نيـاز  وخت، فقط درمخابرات و س كارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق،الف)  -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.به معرفي نامه مي

 ست.ين آالت، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز به عهده پيمانكار اتهيه مصالح، ماشز)  -20و  –ب  – 20ماده 

اشين آالت زير در كارگاه الزامي مداشتن حداقل  پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آالت رعايت كند. هـ) -20ماده 
 است:

 كاميون كمپرسي چهار دستگاه )1

 هكاميون كشنده با تريلر يك دستگا )2

 بيل مكانيكي دو دستگاه )3

 بيل بكهو دو دستگاه )4

 لودر يك دستگاه )5

 تني يك دستگاه 5جرثقيل  )6

 تني يك دستگاه 5جرثقيل  )7

 بلدوزر يك دستگاه )8

 گريدر يك دستگاه )9

 تانكر سوخت رسان با ظرفيت مناسب يك دستگاه )10

 تانكر آب رسان با ظرفيت مناسب يك دستگاه )11

 تراكتور با تريلر يك دستگاه )12

 جهت انجام امور نظارتي و شهرداريكولردار خودرو سواري  )13

 دستگاه ساخت بتن يك دستگاه )14

 تراك حمل بتن يك دستگاه )15

 يك دستگاه KVA۱۵۰ديزل ژنراتور  )16

 ويبراتور دو دستگاه )17

 پمپ آب دو دستگاه )18

 دستگاه قطع و خم آرماتور يك دستگاه )19

 دوربين نقشه برداري دو دستگاه )20

 كمپكتور دستي چهار دستگاه )21

 دستگاه سهوانت باري  )22
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ر كارگـاه دپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز مـوارد فـوق  ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعالم مي گردد.
 گردد.اقدام نمايد. ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابالغ مي

ه پيمانكـار و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مشاور و آزمايشگاه برعهد تأمين ساختمان هاي اداري و دفاتر كار:ح)  – 20ماده 
 است كه هزينه آن از محل تجهيز و برچيدن كارگاه ديده شده است.

الغ افـت ابـپيمانكار موظف ظرف مدت يك هفتـه پـس از دري زمين محل اين ساختمان ها از طرف كارفرما تعيين و تحويل پيمانكار مي گردد.     
شـروع  شروع كار، نقشه كار دفاتركارفرما و مشاور را با جزئيات كامل به دستگاه نظارت تسليم نمايد و پس از تأييد دسـتگاه نظـارت نسـبت بـه

 .عمليات اقدام نمايد
رگاه قت جهت دوره تجهيز كامترمربع جهت دفاتر مو 50به مساحت همچنين پيمانكار موظف است نسبت به تأمين و تجهيز دو دستگاه كانكس      

و  اقدام نمايد تا آماده سازي ساختمان هاي اصلي اقدام نمايد. هزينه ساختمان فوق در رديف تجهيز و برچيدن كارگـاه پـيش بينـي شـده اسـت
 پرداخت جداگانه اي از اين بابت صورت نخواهد گرفت.

ي از پروفيل سنگين به همـراه ضـدزنگ كامـل، بدنـه خـارجي از جـنس شاسي از تيرآهن، اسكلت فلز : 10×5/2مشخصات كانكس هاي به ابعاد 
متري  ميلي 18فشرده مرغوب، عايق بدنه و سقف از پالستوفوم فشرده نسوز، پوشش كف از تخته  MDFگالوانيزه و رنگ كوره اي، بدنه داخلي از 

اه آب بنـدي، ز پرده لوردراپه، ديواره كامالً گالوانيزه به همـراز جنس خارجي، قيرپاشي كف كانكس، درب و پنجره آلومينيومي به همراه حفاظ و ني
 ز باراني، پريز كولر گازي)، برق كاري كامل (مهتابي، كليد و پري1لوله كشي سرويس ها به انضمام شيرآالت از نوع درجه 

رمايش و سـشاميدني، برق، تلفن و فاكس، سيستم دفاتر كار بايستي كامالً مستحكم بوده و داراي كليه امكانات و تجهيزات ضروري شامل آب آ     
 و ملزومات اداري و نقشه كشي باشد.گرمايش، سرويس هاي بهداشتي 

ي فـوق و نيـز عالوه بر آنچه كه در باال گفته شد، پيمانكار متعهد است بنا به دستور دستگاه نظارت نسبت به تجهيز ساختمان ها يا كانكس ها     
 سبز در محوطه كارگاه اقدام نمايد. محوطه سازي و ايجاد فضاي

 تجهيزات ساختمان هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مشاور و آزمايشگاه شامل وسايل ذيل مي باشد:     
 دستگاه از نوع اسپيليت (با تشخيص دستگاه نظارت) 3كولرگازي يا وسيله سردكننده مناسب به تعداد  -1-1

 دستگاه 1آبگرمكن به ظرفيت مناسب  -2-1

 قفسه و كمد قفل دار 1تعداد  -3-1

 عدد 8عدد و صندلي معمولي  4عدد، صندلي گردان  1عدد، ميز كنفرانس  3ميز تحرير  -4-1

 عدد 2بخاري يا وسيله گرم كننده به تعداد  -5-1

 نفره 6لوازم غذاخوري و چاي خوري هر كدام يك سرويس  -6-1

 كيلويي 11و كپسول گاز چهار سيلندر  شعله دو دستگاه 4اجاق گاز  -7-1

 گاهدست 1يخچال  -8-1

 لوازم كامل اداري  -9-1

 لوازم سرويس هاي بهداشتي شامل آينه ديواري، مايع دستشويي و وسيله خشك كن دست به تعداد الزم -10-1

 نرم افزارهاي مهندسي مورد نياز جهت طراحي، ترسيم نقشه ها، تهيه صورت وضعيت ها و اسناد مالي -11-1

 دستگاه 1دوربين عكاسي  -12-1

  A۳و يك دستگاه پرينتر رنگي  A۴گاه همراه با يك دستگاه پرينتر ليزري دست 2سيستم كامپيوتر با تمام متعلقات  -13-1

               براسـاس تعـداد   420303(الزم به ذكر اسـت، مـالك پرداخـت آيـتم  وعده غذاي گرم براي پرسنل مشاور و كارفرما 1تأمين روزانه  -14-1
 وعده هاي غذايي تأييد شده از سوي دستگاه مشاور مي باشد.)

 تجهيـز دفـاتر والح ساختماني و تجهيزات و كانكس هاي مربوطه در پايان كار متعلق به پيمانكار مي باشد؛ و ضمناً  در برآورد هزينه تأمين مص     
 كار و مسكن كارگاهي مشاور، كارفرما و آزمايشگاه، فقط هزينه هاي استهالك و نگهداري ديده شده است.

ارگران كـختمان ها شامل هزينه هاي آب، برق، تلفن، گاز و تعميـرات احتمـالي و ارائـه خـدمات پرسـنلي و تأمين و هزينه بهره برداري از سا     
 خدماتي مورد نياز كاركنان كارفرما، مشاور و آزمايشگاه به تشخيص دستگاه نظارت، در طول مدت پيمان به عهده پيمانكار مي باشد.

اي داگانـه د كليه هزينه بندهاي فوق را پيش بيني كند زيرا از اين بابت هيچ گونه پرداخت جپيمانكار مي بايست در قيمت هاي پيشنهادي خو     
 صورت نخواهد گرفت.

 رد.توضيح : بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچ گونه پرداخت جداگانه اي صورت نمي پذي
 پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند. پيمانكار در انتخابب)  -24ماده 
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 باشند. مياسالمي  اترعايت شئونمتعهد به  پيمانكاران جزء  -1
 ظر ميزان تخصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از ن -2
 شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است. كليه رعايت -3

 باشد .نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميتأمين زمين مورد الف) -28ماده 
 مي گيرد.نتعلق تعديل به اين پيمان  هـ ) -29ماده 
 .اوليه و مجدد در صورت نياززمايشات آكليه  هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

گيـرد و هزينـه انجـام توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي ، 55شماره  هيالزم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشر
 گردد.پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي آزمايشات، پس از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات

و يـا  نهيأت وزيرا 11/8/1382هـ مورخ  28493ت /42956صوبه شماره دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق م -35ماده 
 آخرين مصوبه هيأت وزيران است.

 گيرد.مينبه اين پيمان پيش پرداخت تعلق  -36ماده 
 شود.هزينه باالسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 35,000,000اني و نگهداري كارگاه ماهانه به مبلغ هاي نگهبدر حد هزينه 
 گيرد.درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي الف) -50ماده 
 شود:يزان ترتيب زير، از پيمانكار وصول  مي خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار)، به م )6 -ب-50ماده 

رروز تاخير در شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي ه 50تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده جريمه تاخير غير مجاز پيمان 
 محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.ريال) و پانصد هزار  ميليون دو(ريال  2,500,000اجراي كار مبلغ 
اخيرات تهاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان گردد، عالوه بر خسارت فوق الذكر هزينه جراي پروژه دچار تاخيرات غير مجازتبصره : چنانچه ا

 گردد. ار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكغير مجاز براساس بخشنامه
 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869اني موضوع تصويب نامه شـماره براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغ ساير شرايط :

يمان قلمداد استفاده از كارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پ
 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6د شده و كارفرما مي تواند به استناد آن، قرارداد را فسخ نمايد. (مفاد بن

 
 يمانكارپ                                                                                                     : شهرداري بندر ماهشهركارفرما            

 ام و نام خانوادگي:ن                                                                                           حسين صفري نام و نام خانوادگي:         
 هرو امضاءم                                                                                                              امضاء                                              

 
 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم

  فني  به عنوان بخشي از مشخصاتبه شرح زير رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 عمومي پيمان الزم است:

 مشخصات فني و عمومي ساختمان 55نشريه شماره  -

 ات فني عمومي كارهاي خطوط لوله آب و فاضالب شهريمشخص 303نشريه شماره  -
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 (پيوست شرايط خصوصي پيمان) خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
ز ارائه مان مجازپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت  )1

 بندي، به كارفرما اعالم نمايد. زمان برنامه

ا به همراه رمناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد  (WBS)پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست  )2
ه، محاسبه گرديد ئه گردد)فعاليت (براساس آناليزي كه بايستي ارامقادير و اوزان مربوطه تهيه و به تأييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر 

رصدهاي پيشرفت دنهايي و مورد تأييد كارفرما، مبناي محاسبه  WBSبه طوري كه با آيتم هاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تأييد باشد. WBSطابق برنامه و واقع خواهد بود. ساختار برنامه زمان بندي مي بايست م

 Gantبه صورت  پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را )3

Chart   .بايد براساس منطق برنامه ريزي و شامل كليه پيش نيازهاي برنامه ارائه شده ( نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد
ارفرما در اين مرحله الزم و ارتباط صحيح فعاليت ها، تهيه و به صورت ماهيانه بروز شود. الزم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليت ها و اخذ تأييد ك

امه زمان بندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تأخيرات ناشي از توقف كار ضروري مي باشد. كارفرما به هيچ وجه اجازه انجام كار بدون برن
ژه برعهده و هزينه به علت عدم ارائه برنامه زمان بندي مورد تأييد كارفرما و عدم ارائه كليه نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پرو

 پيمانكار است.

-Sف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمان بندي، برنامه زمان بندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به نمودار پيمانكار موظ )4

CURVE ار وداوليه و به صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تأييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نم
ر چارچوب برنامه پيشرفت كلي قرارداد را به صورت برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تأييد كارفرما برساند. برنامه زمان بندي مي بايست د

ماني نياز به هريك از تهيه شده و شامل كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليت هاي بحراني به صورت مشخص، مقاطع ز 3و  2زمان بندي كلي موضوع بند 
ماشين آالت و تجهيزات مرتبط بوده  –مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني  )Resourcesمدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز هر فعاليت، منابع (

ايجاد نمايد.هيستوگرام نيروي انساني و ماشين و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه كامل برنامه زمان بندي را 
مورد نياز  آالت ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در چارچوب برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي

 انجام فعاليت ها مي بايست تهيه و به تأييد كارفرما برسد.

ت به ر اجراي كار، نسبد) در برنامه زمان بندي الزم است پيمانكار ضمن ارائه داليل و مستندات مربوط به بروز تأخير Reviseازنگري (درصورت نياز به انجام ب )5
ه هنگام) ندي بزمان ب اخذ تأييدات الزم از كارفرما درخصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه

د. ضمناً ما تسليم نمايه كارفررا جهت تأييد و ابالغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً  پس از انجام بازنگري (برنامه زمان بندي به هنگام) را جهت تأييد و ابالغ ب
 نظور مي گردد.عرفي و در فايل و هاردكپي مم  Baseline٢ذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineپس از انجام بازنگري، برنامه اوليه به عنوان 

نماينده  اختيار م را در چهار نسخه و بر اساس روش ابالغي كارفرما تهيه و درضپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي، ماهيانه و غيرمن )6
ز پيمانكار اريافتي دالعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه وي قرار دهد. فرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اط

 هاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند. مي بايست به صورت فايل

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 مشخصات كلي قرارداد -

 الت پروژه و راه حل آنهاتنگناها و مشك -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر داليل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تأييد كارفرما به صورت برنامه/واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

ا ده تجمعي تشاحجام اجرا  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش (برنامه/ واقعي)  –العات: احجام كلجدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اط -
 پايان مقطع گزارش (برنامه / واقعي)

 .وضعيت تغييرات كاري با ذكر داليل، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

رت شده به صو يروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي)پروژه نظير نResourcesوضعيت مصرف منابع( -
يل يده) و ذكر دالرائه گرد(به تفكيك هفته و ماه كه قبالً توسط پيمانكار ا برنامه/ واقعي و مطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز پروژه

 ا.عدم تطابق آنه

 رش)قطع گزابرنامه زمان بندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني، بارچارت برنامه و واقعي، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي (به روز شده تا م -

 دريافتي ) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -
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ح فعاليت مراه شرانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطالعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آالت، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به هپيم )7
تجهيزات  –نساني اي هاي اجرا شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيرو

 رائه نمايد. رت آماري امصالح و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صو –ماشين آالت  –

ارائه شده  عيت هاي، به نسبت وزن آن ها از صورت وضدرصورتيكه پيمانكار اطالعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد )8
ائه صورت رفع نواقص و ار درصد(مطابق جدول پيوست) خواهد بود. در 22كسر خواهد شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيت هاي هر دوره به ميزان 

 صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. خدمات برنامه ريزي)، مبلغ كسر شده در 9به شرايط زماني بند مدارك به كارفرما (با توجه 

ر تا شد، اگ در صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد )9
زمان  ا پايانعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تپايان ماه دوم نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وض

ه ت چنانچقرارداد نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد. بديهي اس
به و اعمال ها محاسمومي يا خصوصي نيز خواهد شدكه توسط امور پيمانپيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط ع

 مي گردد.

ي وقت و قطعكه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صورت وضعيت هاي مرا پيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست  )10
 خود به كارفرما تحويل نمايد.

سماً  از رپروژه  دول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تأييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترلتعهدات پيمانكار براساس ج )11
 پيمانكار تحويل گرفته مي شود.

روژه نترل پمه ريزي و كبه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنا )12
ت برنامه ريزي و به مديري 9برسد. صورت وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. كنترل پروژه ارسال و پس از تاييد و محاسبه قابل پرداخت

ا به طور رقت خود ت و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي مودر صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندا )13
 كامل دريافت مي كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

 ت عملياتهر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلساپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان  )14
ه ننمايد هيچ گونه جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائ اجرايي اقدام و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود. 

يزي و كنترل رنامه رمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد بهر گونه قي )15
 50تا  كثرپروژه ارسال تا اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حدا

 درصد آن مي باشد.

 راي تهيه صورتانكار بچنانچه پيمانكار در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيم )16
ت پيمانكار كسر درصد باالسري از محل مطالبا 15ساب وضعيت موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احت

 مي نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 ول ذيل انجام دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جد 16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 

 
 ول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژهجد

درصد وزني كسر  بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 شده

 %0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1
 %0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رفرمامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كاعدم ارائه برنا 2
 %1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفضيلي 3
 %0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات 4
 %0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرما 5
 %0,2 خدمات برنامه ريزي6بند ارفرمانسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و اخذ تاييد ك4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهانه در 6
 %0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تأييد كارفرما 7

 %3 جمع كل كسورات از صورت وضعيت ها
 
 


