
 (، خوانده شد، مورد قبول است.دومبندرماهشهر )مرحله ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی منطقه  پروژه : انجام عملیات متفرقه عمرانی 

 

1 

 اسناد مناقصه

 بندرماهشهرناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی منطقه  انجام عملیات متفرقه عمرانی پروژه :

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 منع مداخل کارمندان درمعامالت دولتیدهنده در مورد عدم شمول قانون تعهد نامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادتعهد نامه )رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11

 

 



 (، خوانده شد، مورد قبول است.دومبندرماهشهر )مرحله ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی منطقه  پروژه : انجام عملیات متفرقه عمرانی 

 

2 

 

  دوم مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی 

 پیمانکار شرکت /

ی مناقصه عموم آن شرکت دعوت می شود که در بندرماهشهر از شورای اسالمی شهر 14/1/1401ش مورخ /18مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 بندرماهشهرناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی نطقه مموضوع: انجام عملیات متفرقه عمرانی  -الف

 یالر 30.426.380.747  :مبلغ اولیه –ب  

  از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 12 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 ار و امور اجتماعی کجمهور و گواهینامه صالحیت ایمنی اداره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  ابنیه 5رتبه ارائه  -ط

 

 شرایط مناقصه
تـا پایـان وقـت اداری مـورخ  29/08/1401از مـورخ   Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشـانی اقصه اسناد من .1

 اشد.می ب 19/09/1401. بازگشایی پاکت ها مورخ شودتحویل  18:00تا ساعت  17/09/1401و پاکت در مورخ  گردد؛ می ارائه 07/09/1401

 از جلسه بازگشایی الزامی است.ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی قبل  .2

ک و مشروط و مبهم و فاقـد تمـمین مزم و کـافی و م یکارفرما از قبول پیشنهادهاا باید کامل و بدون قید و شرط باشد و هپیشنهاد .3

 مهرنشده معذور است.

ل ا به یکی از دو طریق ذیر (ریال 1.521.319.038مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ) پیشنهاددهندگان می بایست جهت تممین شرکت در .4

 ارائه نمایند:

 .نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003یش واریز مبلغ فوق به حساب ف -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 
شهرداری  طراحی و توسعه شهریدفتر  رواقع د 07/09/1401 مورخ شنبهدوروز  12 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .5

  بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به اممای همه حاضرین برسد.

 
 

  سین صفریح                                                                                                                                          

 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 دوممرحله  -عمومی ه شرکت در مناقصهدعوت نام

 شرکت / پیمانکار
نعتی و شهرک منطقه ناحیه صعملیات متفرقه عمرانی پروژه ، بندرماهشهر اسالمی شهر شورای 14/1/1401ش مورخ //18مجوز شماره سیله به استناد بدینو    

 شرایط واگذار نماید. از طریق مناقصه به پیمانکار واجد را بندرماهشهرشهر  شهید رجایی

ماره مصوبه مجلس شورای اسـالمی و ابالییـه  شـ 17/11/1383مورخ  130890نون برگزاری مناقصات شماره انجام مناقصه براساس قا: الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 بندرماهشهرقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی منطنجام عملیات متفرقه عمرانی ا: ب : موضوع پروژه 

ریـزی، کارهـای فـومدی انجام کلیه عملیات عمرانی از قبیل تخریب، عملیات خاکی، عملیات سنگی، قالب بندی، آرماتوربندی، بتن :ج: شرح مختصری از پروژه 

ح، کارهای آلومینیومی، اندودکاری، کاشی کاری و سـرامیك کـاری، کاری، کفپوش گذاری، عایق کاری سطو سبك و سنگین، سقف سبك بتنی، آجرکاری، جدول

 .لوله گذاری فاضالبی و ییره زهکشی، وآمیزی، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، آبیاری موزائیك کاری، برش و نصب شیشه، رنگ

 توضیحات :

یچگونه ن بابت هور را در قیمت خود لحاظ نموده است و لذا از ایعملیات عمرانی اکثراً بصورت تعمیراتی و متفرقه می باشد و پیمانکار موارد مذک -1

پو تا دمجدد مصالح از  با توجه به پراکندگی عملیات اجرایی پروژه و امکان نیاز به حملگیرد. )ت کار به پیمان تعلق نمیضریبی تحت عنوان صعوب

 محل اجرا، هیچ گونه هزینه جداگانه ای بابت آن تعلق نمی گیرد(.

 مصالح مصرفی بایستی قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد.کلیه  -2

 ینیماشـ لیاستفاده از وسا امکان کهمتر  4با عرض معبر کمتر از  هاییمحدوده یکن یو پ یخاکبردار اتیصرفاً به عمل هیفهرست بها ابن 020401 فیرد -3

 .ردیگیپروژه تعلق نم اتیاز عمل كی چیبه ه هیفهرست بها ابن 020402 فیو رد ردیگیتعلق م باشد،یمقدور نم

دیـف رپرداخت هزینه حمل و نصب درپوش های بتنی که صرفاً توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرارداده می شود، با هـر ابعـاد و ضـخامت تنهـا از  -4

          وسـط پیمانکـار تهیـه مـی گـردد، هزینـه فهرست بهای ابنیه منمم به پیمان انجام می پذیرد و بابت حمل و نصب درپوش های بتنی کـه ت  290902

 جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.

د و پرداخت هزینه حمل و نصب دریچه های سیستم دفع آب های سطحی که صرفاً توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده می شـود، بـا هـر ابعـا -5

گردد،  دریچه هایی که توسط پیمانکار تهیه میانجام می پذیرد و بابت حمل و نصب  فهرست بهای ابنیه منمم به پیمان 290901ضخامت تنها از ردیف 

 هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.

ن فهرست بهای ابنیـه منمـم بـه پیمـا 120107 از ردیفدر هر ابعاد و رنگ به همراه بندکشی  پالستهزینه تهیه، حمل و اجرای جداول بتنی سمنت  -6

 پرداخت خواهد شد.

 نه نصب جداول و کفپوش های بتنی سمنت پالست در هر ابعاد به همراه مالت زیر کار به هر ضخامت و بندکشی بطور کامل می باشد.هزی -7

لیه پروژه هایی به برآورد اویفبا توجه به فوریت اجرای قرارداد و تقریبی بودن مقادیر، پیمانکار هیچگونه ادعایی درخصوص حذف یا اضافه نمودن رد -8

ورد اولیه منمم به درصد مقادیر ردیف های مشخص شده در برآ 25و یا تغییرات بامتر و یا پایین تر از  (در کلیه فهارس بهای سازمان مدیریت موجود)

 پیمان نخواهد داشت .

الیی از طریق دستگاه نظارت شود. لذا پیمانکار موظف به اجرای کلیه عملیات ابمنمم به پیمان تلقی می 1401های کلیه فهارس بهای سال کلیه آیتم -9

باشد و عدم وجود آیتم مربوطه در برآورد اولیه پیمان، های موجود در فهارس بها قابل پرداخت میباشد و بهای عملیات انجام شده براساس آیتممی

موجود نباشد، با  1401فهارس بهای سال های ی در هیچ یك از ردیفباشد. بدیهی است چنانچه عملیاتدار نمیهای ستارهمالکی جهت استفاده از آیتم

 دار قابل پرداخت خواهد بود. شرایط عمومی بصورت قیمت جدید و آیتم ستاره 29رعایت شرایط ماده 

مت آ نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ -10

 .است یضرور

از محل  الیر 500،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما م مانکاریپ -11

 .گرددیکسر م مانکاریمطالبات پ

 داخت خواهد بود.حداکثر طبق آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده است قابل بررسی و پرفواصل حمل مصالح صرفاً  -12

 فهرست بهاء ابنیه اعمال می گردد. 010406و  010405به ردیف های  0.5صورت تخریب بتن به وسیله ی ماشین آمت ، ضریب  در -13

وری و فورس گروه کامل کاری باشد. از این گروه ها، یك گروه بایستی همیشه بصورت آماده بکار جهت کارهای ف 5پیمانکار بایستی حداقل دارای  -14

باشد. ضمناً معرفی یك نفر سرکارگر مجرب به ازای هر سه گروه کاری الزامی نفر بنا و کارگر می 4اژور معرفی گردد. هر گروه کاری متشکل از حداقل م

 .های کاری مورد نیاز را به تشخیص دستگاه نظارت افزایش و یا کاهش دهداست. مزم به ذکر است که پیمانکار موظف می باشد تعداد گروه
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ریزی اجرا را به دستگاه نظارت اعالم و ساعت  برنامه 24پیمانکار موظف است پس از ابالغ دستور کارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداکثر  -15

رنامه ریزی به نسبت باکیپ مورد نظر را جهت انجام کار، تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار، انجام آن کار، بیش از دو روز کاری )

درصد  15 ا احتساببفتد، کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام آن کار اقدام و هزینه های مربوطه را یتأیید شده توسط دستگاه نظارت( به تأخیر ب

 ار خواهند بود.نام پیمانکبامسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. بدیهی است در این صورت عوامل اجرای کار مشمول بیمه حوادث بی

ماهنگی هـای انسداد معابر در حین اجرای کار )در صورت نیاز( توسط عالئم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است. ضمناً انجام کلیه ه -16

ود .در ییر بده پیمانکار خواهد مزم با پلیس راهور و سایر ادارات و ارگان های شهری جهت اجرای عملیات، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عه

ت احتمالی می گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقا ریال جهت هر اکیپ کاری از مطالبات پیمانکار کسر  1.000.000اینصورت جریمه ای معادل روزانه 

 نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.

س از اتمـام کـار( عکـس تهیـه پحین اجرا و  -ام کار )قبل از آیاز عملیات پروژهپیمانکار موظف است پس از دریافت دستور کار، از تمامی مراحل انج -17

ك عدد ینماید و یك نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید. همچنین پیمانکار موظف است در پایان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهیه 

 دستگاه نظارت اقدام نماید.لوح فشرده با فرمت پاورپوینت به صورت مصور و با هماهنگی 

 ساعت نسبت به تهیه صورتجلسات آن اقدام نماید. 72پیمانکار موظف است پس از پایان عملیات موضوع دستورکار ابالیی، ظرف مدت زمان  -18

گیرد. )آیـتم هـای  می کی در ساختمان سازی مورد استفاده قرار های تاسیسات مکانیجهت فعالیت صرفاً 1401فهرست بهاء تاسیسات مکانیکی سال  -19

باشد و لوله گذاری سایر کارها از این فهرست پرداخت نمی شود(. اجرای عملیات لوله گذاری این فهرست فقط جهت استفاده در کارهای ساختمانی می

شبکه جمـع  م از فهرست بهاءمیلیمتر به با 200و از قطر  1401میلیمتر از فهرست بهاء شبکه توزیع آب سال  160لوله گذاری دفع آبهای سطحی تا قطر 

 قابل پرداخت می باشد.  1401آوری و انتقال فاضالب  سال 

 شده است. ماه شمسی پیش بینی 12زمین، از زمان انعقاد قرارداد و تحویل : د: زمان اجرای کار

 .ریال می باشد 30.426.380.747مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 .دجه داخلی شهرداری تأمین می گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمین اعتبار پروژه:

 ز : مصالح ، ماشین آالت و نیروی انسانی:

 صورتی که حسب نظر دستگاه نظارت، تهیه کفپوش و جدول سمنت پالست و تحویل در محل مجتمع تولیدی به عهـده کارفرمـا باشـد، دسـتمزد  در

ابت بمی گردد و هیچ گونه اضافه بهایی ت بها منمم به این پیمان پرداخت فهرس 210110و  210109جدول سمنت پالست از ردیف های  اجرای کفپوش و

أمین تـموظف است در قیمت خود لحاظ نماید. ضمنا درصورت عدم بارگیری و حمل تا محل پروژه و جابجایی در کارگاه تعلق نخواهد گرفت و پیمانکار 

 210308و  210307و  210105پالست توسط کارفرما، پیمانکار موظف به تهیه، حمل و اجرای آن می باشد و پرداخت از طریق آیتم هـای  کفپوش سمنت

 انجام می پذیرد. 1401فهرست بها ابنیه سال 

 د بود.فواصل حمل مصالح صرفاً  حداکثر طبق آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده است قابل بررسی و پرداخت خواه 

 .تهیه سایر مصالح، ماشین آمت، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است 

 بندرماهشهر ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجاییمنطقه سطح  ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعالم گردد. شهرداری بندر ماهشهر ی : دستگاه نظارت :

اشـد بمی  ریال(پانصد و بیست و یك میلیون و سیصد و نوزده هزار و سی و هشت یك میلیارد و ) ریال 1.521.319.038  معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 زیر تسلیم شود. که باید به یکی از صورت های مشروحه

 نزد بانك ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003د بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره رسی (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

ممکـن قابـل شکل  چك مسافرتی و یا چك در گردش و چك شخصی به هر پیشنهاد فاقد تممین، تممین های کمتر از میزان مقرر، چك تممین شده،تبصره :  

 باشـد و عـالوه ل تمدیـدقبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قاب

 برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

 سین صفریح                                                                                                                                                                         

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 «شرایط مناقصه » 

 بندرماهشهر منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی انجام عملیات متفرقه عمرانی موضوع مناقصه :

 ر این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.عالوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز د     

ربه و سابقه امکانات، ماشین آمت، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، داشتن توان مالی، تج ،ابنیهرشته  5حداقل شخصیت حقوقی، رتبه  شرایط متقاضی:

 ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه.کافی و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین داشتن 

 شرایط شرکت در مناقصه :

عد تنظیم و در ، به ترتیب ب Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  (1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

پاکت الف(، )بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تممین یا  است که 5و  4، 3مدارک مشروحه در بند  منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و (2

 پاکت رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 ق شرح مندرج در دعوتنامهمدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تممین شرکت در مناقصه مطاب (3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : (4

و آخرین آگهی در مورد دارندگان اممای مجاز پیشنهاد رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات )حداقل دو تغییر آخر(  1-4

 دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

تنامه ها، فرم ضمانه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )دفترچه حاوی کلی 2-4

را و نامه اج شرایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی، تعهد

 های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها(پذیرش مسئولیت 

ی ی و کلیدپیشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی، ماشین آمت و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فن 3-4

 قیق ، مستند و تأیید شده باشند.شرکت و توان مالی می باشند.توضیحاً : این موارد باید د

 تصویر برابر با اصل گواهینامه احراز صالحیت )رتبه( 4-4

 تصویر برابر با اصل گواهینامه صالحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی  5-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : (5

 باشد( قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف میل شده باشد. )توضیحاً پیشنهادبرگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تک -

 76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96نالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره آ -

 19/8/1387مورخ 

م و تکمیل، تنظی ، حذف و یا قراردادن شرط در آن،ذکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های مدارک مناقصه را که در بند پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و (6

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی مهر و امماء نموده و 

رت وجود نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصوپیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ  (7

د هاد مردومناقصه و یا نداشتن تممین کافی آن پیشن ، مبهم و برخالف شرایط، یا ارائه پیشنهاد مشروطخدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه

 است.

ها را رد پیشنهاد فرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی ازا مختار است. کارهشهرداری در رد کلیه یا قبول هریك از پیشنهاد (8

ه رد ولذا ارائی را ندانماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امماء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهاد

 هد شد.عالم خوااناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده م

زینه صالح ، همقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای  (9

 گر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.های عمومی و سود و ییره خواهد بود م

ته باشند نایی داشپیشنهاد دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آش (10

 دی خود منظور نمایند.و آنها را رعایت نموده و در نرخهای پیشنها

سر کرداخت و پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امماء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پ (11

ات ز مطالبای متعلقه را کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانون

 )صورت وضعیتها( پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

پیشنهاد  هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در ییر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، (12

 بداند. بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدملی باشد چنین پیشنهادی را مردود واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد
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ین شرکت صله از اهرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای وا (13

به  وضوع نیزاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و مکنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنه

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعالم خواهد شد.

راینصورت اهد شد دقصه مسترد خوعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تممین برنده منا چنانچه کارفرما به هر (14

 برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

راین دخسارتی  کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه (15

 مورد مردود می باشد.

 د.ب می گردشنهاددهنده همان است که دربامی دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابالغ محسونشانی پی (16

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10درزمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معامالت، معادل  (17

د یت نمی باشبصورت تقریبی بوده و مالک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعهرست بهای منمم به برآورد پیوست ، و ردیف های فتمام مقادیر متره  (18

 مالک عمل کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طبق دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادرمی گردد. .

اد قیمت رای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح برگ پیشنهضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اج (19

 پیوست اقدام نمایند.

شرایط  42ه ماه از سوی پیمانکار تممین می گردد و طی آن به ترتیب ماد 12حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  (20

 عمومی عمل می شود.

گهداری نآن به عنوان تممین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای  %10ناخالص هریك از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل مبلغ  از (21

 می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

 به عهده پیمانکار می باشد.پروژه  انجام محل  حاصل از تخریب و پاکسازی های نخاله مازاد مصالح و جمع آوری (22

رخورد بمربوطه  پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و ییرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات (23

 خواهد شد.

ون ویس و بداددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نقیمت پیشنهادی که مالک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنه (24

 شود. قلم خوردگی و با حروف نوشته می

 پرداخت هزینه انتشار آگهی مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد. (25

زو اسناد و عالم و جا کتباً  از سوی شهرداری اهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنه (26

 مدارک پیمان منظور خواهد شد.

ی نین موردچشهرداری حق تغییر، اصالح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقمای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر  (27

ارد هنده حق ددی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد صورت پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابالغ می نماید و در

 تقاضای استرداد آن را بنماید.

       ر ناقصه گزامها باشد، در این صورت دستگاه  ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتنظر یا اصالح در اسناد و مشخصات از آنجا که ممکن است تجدید   (28

تجدید  وی اصالح هلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برامی تواند آخرین م

 نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.

مبادرت  اد پیماند، به انعقخوتممین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به او ، با سپردن (29

دارد. نماید. در ییراین صورت تممین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قمایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ن

یز با ننانچه او می شود و چ بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش 

خواهد شد و  الغ دادهتوجه به موارد یاد شده بام، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تممین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم اب

هد شد. جدید خوافع شهرداری ضبط و مناقصه تچنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تممین شرکت در مناقصه او به ن

 قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تممین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. (30

 .ه نماینددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعدمدارک ارائه شده توسط پیشنها (31

ا به هر یرزیده و ودر صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور  (32

امه حسن نرداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تمییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت دلیلی از انجام موضوع قرا

 اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
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اریخ اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تشمول دریافت اخطار کتبی بودهگرانی در سوابق اجرایی خویش، مچنانچه مناقصه (33

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی تحویل موقت پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

ست( از ای که مشمول اخطار کتبی بوده ابه مدت یك و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژهبیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها(، به ترتیب 

 گر به صورت دائمی از شرکت درشرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 باشد.مناقصات این شهرداری محروم می

 افزایش یا کاهش دهد. %25ا می تواند کار را تا کارفرم (34

                                                      ( باشند.TINشرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی ) (35

 

 حسین صفری

 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/10/1337تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ 

 بندرماهشهر منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجاییی انجام عملیات متفرقه عمران مربوط به مناقصه:

الت دولت ت در معامکارمندان دولاین پیشنهاد دهنده با امماء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله      

ا مردود و اقصه فوق ر، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مننمی باشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد  1337مصوب دی ماه 

 تممین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

د و خالف ایامماء نم فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط راهمچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

سهیم و  ین پیماناظهارات فوق در خالل مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند درا

ه خسارات وارد ورا ضبط  جام تعهدات پیمانکارذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه ان

 در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

ب را ردد مراتگولت مشمول قانون مزبور این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه د     

ه نطالع نرساند ااصله به بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالف

یز بنا به نکار را  ماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرایتنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط ن

 تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

های  ازاتق مجممافاً  این که پیشنهاددهنده اعالم می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستح     

 مربوطه می باشد.

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 نام و نام خانوادگی و اممای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :
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 تعهد نامه

 

ـــب                                                                 عـــالم مـــی دارم ایـــن شـــرکت در رســـته ا                                                مـــدیر عامـــل شـــرکت                                                          اینجان

یس جمهـور و قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئ دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به

خالف ایـن  هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان 1337قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 ز این شرکت می باشد.موضوع اثبات شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت ا

 

 هر و امضاء مجاز شرکتم                                                                                                                                                                 

 

 

 و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانتعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات 

  بندرماهشهر منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجاییانجام عملیات متفرقه عمرانی  مربوط به مناقصه:

انین، متن قو أیید می نماید که مهر و امماء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطالع کامل این پیشنهاد دهنده ازتبدین وسیله  -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.امصوبات، آئین نامه ه

ر شده در رک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقتأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارهمچنین بدین وسیله  -ب

 آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

 اد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.فهرست مقررات و اسن -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 تاریخی. قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 یران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.هیئت وز  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

ه ارزشیابی و نحودرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 و پیمان و اجرای آن می باشد. سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :ضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگی و ام

زار و گبول این مناقصه قختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و ا        

 کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 هربندرماهش منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجاییانجام عملیات متفرقه عمرانی  موضوع مناقصه :

، شرایط مناقصه امماء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در     

و  مقررات مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول

ک و می مداراسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و به طور کلی تما

       شنهاداقصه پیاسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد من

 می نمایم که :

. ریال  )به ...............................عدد(.....................)به  مبلغ کل پیشنهادیبا   1401براساس فهارس بهای سال  عملیات موضوع مناقصه فوق را -1

ر ق جدول ذیل و بباط..... ریال م..................................................................................................................................حروف( ...................................

 اساس آنالیزهای ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم.

خشنامه شماره و ب 31/3/96مورخ  1232579مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و -2

 )ج( قرار داده ام.به پیوست، در پاکت  19/8/1387مورخ  76574/100

 نمایم که : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می -3

روز  ظرف هفت تممین انجام تعهدات حداکثرالف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امماء نموده همراه 

 از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

های لیه کارک، کلیه ماشین آمت و تجهیزات مزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ ب(

 رک مناقصه به اتمام برسانم.موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدا

 تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء مینفك این پیشنهاد محسوب می شود. -4

ن ا در ایاطالع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریك از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی ر -5

 خصوص ندارد.

( ند )کبتممین موضوع  مین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امماء و مبادله پیمان و تسلیم تممین اجرای تعهد،تحت عنوان تم -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیم داشته ام.

 

 ده :تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهن

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاد دهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 بندرماهشهر منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجاییانجام عملیات متفرقه عمرانی  مربوط به مناقصه:

آن قسـمت از  مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قـرارداداین پیشنهاددهنده با امماء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده 

ربوط بـه شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی م 21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده 

 جدول زیر بیمه نماید.اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح 

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و ییره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است.

یسر نشـود تـا اد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر مهمچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارد

یمان راسـاً در پشرایط عمومی  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  3حداکثر 

ه مسـئول خواهد نمود و البته چنانچه در این خالل حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید ایـن پیشـنهاد دهنـدورد اقدام این م

 خسارات ناشی می باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 ه:نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهند

 

 

 «تعهــد نامــه» 

 

اسنامه عهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد است    شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                                

قصه منابرای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صالحیت طبقه بندی و نامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین 

از عقد  قبلحسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم بر در  بندرماهشهر منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجاییانجام عملیات متفرقه عمرانی 

هد می نمایم مچنین تعت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. هقرارداد حداکثر تا پایان مهل

است وم ده برنده کچنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت 

ا با رضع شرکا خود عداد و وتمراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و 

 مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

تمـمین  وطی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شـرکت منعقـد ننمـوده اختیار دارد در صورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور  شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریمشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 

 مضاء مجازمحل مهر و امضاء صاحبان ا                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 رکت برای اسناد تعهد آورش                                                              شرکت برای اسناد تعهد آور                                           
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  ارجاع کار فرآیندضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 ریال تممین تعهد می نماید         برابر مبلغ                                                             درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار  اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌالیه از اممای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  درج شده و در پایگاه اطالع رسانی مناقصات/ معامالت

 اضای کتبی واصله از سوی مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تق                                              میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قمایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد                                               

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

بل تمدید است و درصـورتی کـه                                       نتوانـد یـا برای حداکثرسه ماه دیگر قا                                            این مدت بنا به درخواست کتبی       

 هرا موفـق بـ                                             موجب این تمدیـد را فـراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                               نماید ،    نمدید ت

 پرداخت کند.                                           

د ، خود بـه خـود باطـل و از درجـه مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسی                                             چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 در صورت ضـبط نتشار میسر خواهد بود.درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرام

 ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی م ضامننا

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

رای مشارکت در مناقصـه بد می گردد در تاریخ                        آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امماء کننده زیر متعه 18مطابق ماده      

ه شرح زیر کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است ب  بندرماهشهر منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجاییانجام عملیات متفرقه عمرانی 

 ت در مناقصـه وه مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار مزم بـرای شـرکمی باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشت

 عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

در ظرفیت پایه   

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

ق بـا ر بـوده و مطـابکاچنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمان     

 ع کار با این شرکت رفتار می گردد.دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجا

 

 آور و تعهد تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز

 

تحویـل گـردد و پـس از تکمیـل شـدن آن توسـط پیمانکـار  ، بـه پیمانکـاره و باید ضمیمه بـرگ پیشـنهاد قیمـتاین برگ جزء مینفك اسناد مناقصه بود     

بـردی رئـیس ی و راهپیشنهاددهنده، در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونـت برنامـه ریـز

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
ی و دیگر مدارک الحاقی آن که همراه شرایط عموم               مورخ                 به شماره  دوم مرحلهمناقصه  و آگهی 14/1/1401ش مورخ /18مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

فـاز  –نقالب ابه نشانی کوی )شهردار(  حسین صفریهرداری بندرماهشهر به نمایندگی شمابین  فی  1401/     /   تاریخ دریك مجموعه ییرقابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود، 

                        به نماینـدگی                 ه شماره ثبت ب  شرکت                   که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یك سو و  52339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری  – 3

ین پیمـان درج شـده اسـت، اکه در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک   لفن          تو شماره      به شماره ملی           

 منعقد می گردد.

ریزی، کارهای فومدی سبك و سنگین، یل تخریب، عملیات خاکی، عملیات سنگی، قالب بندی، آرماتوربندی، بتنانجام کلیه عملیات عمرانی از قب :: موضوع  1ماده 

کـاری،  سقف سبك بتنی، آجرکاری، جدول کاری، کفپوش گذاری، عایق کاری سطوح، کارهای آلومینیومی، اندودکاری، کاشی کاری و سرامیك کـاری، موزائیـك

 .لوله گذاری فاضالبی و ییرهتأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، آبیاری و زهکشی، آمیزی، برش و نصب شیشه، رنگ

 توضیحات :

یچگونه ن بابت هعملیات عمرانی اکثراً بصورت تعمیراتی و متفرقه می باشد و پیمانکار موارد مذکور را در قیمت خود لحاظ نموده است و لذا از ای -1

پو تا مجدد مصالح از د با توجه به پراکندگی عملیات اجرایی پروژه و امکان نیاز به حملگیرد. )نمیت کار به پیمان تعلق ضریبی تحت عنوان صعوب

 محل اجرا، هیچ گونه هزینه جداگانه ای بابت آن تعلق نمی گیرد(.

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد. -2

 ینیماشـ لیاستفاده از وسا امکان کهمتر  4با عرض معبر کمتر از  هاییمحدوده یکن یو پ یخاکبردار اتیصرفاً به عمل هیفهرست بها ابن 020401 فیرد -3

 .ردیگیپروژه تعلق نم اتیاز عمل كی چیبه ه هیفهرست بها ابن 020402 فیو رد ردیگیتعلق م باشد،یمقدور نم

دیـف راختیار پیمانکار قرارداده می شود، با هـر ابعـاد و ضـخامت تنهـا از  پرداخت هزینه حمل و نصب درپوش های بتنی که صرفاً توسط کارفرما در -4

          فهرست بهای ابنیه منمم به پیمان انجام می پذیرد و بابت حمل و نصب درپوش های بتنی کـه توسـط پیمانکـار تهیـه مـی گـردد، هزینـه   290902

 جداگانه ای پرداخت نخواهد شد.

د و ه های سیستم دفع آب های سطحی که صرفاً توسط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده می شـود، بـا هـر ابعـاپرداخت هزینه حمل و نصب دریچ -5

گردد،  فهرست بهای ابنیه منمم به پیمان انجام می پذیرد و بابت حمل و نصب دریچه هایی که توسط پیمانکار تهیه می 290901ضخامت تنها از ردیف 

 نخواهد شد.هزینه جداگانه ای پرداخت 

ن فهرست بهای ابنیـه منمـم بـه پیمـا 120107 پالست در هر ابعاد و رنگ به همراه بندکشی از ردیفهزینه تهیه، حمل و اجرای جداول بتنی سمنت  -6

 پرداخت خواهد شد.

 ر کامل می باشد.هزینه نصب جداول و کفپوش های بتنی سمنت پالست در هر ابعاد به همراه مالت زیر کار به هر ضخامت و بندکشی بطو -7

لیه پروژه هایی به برآورد اویفبا توجه به فوریت اجرای قرارداد و تقریبی بودن مقادیر، پیمانکار هیچگونه ادعایی درخصوص حذف یا اضافه نمودن رد -8

ورد اولیه منمم به ص شده در برآدرصد مقادیر ردیف های مشخ 25موجود در کلیه فهارس بهای سازمان مدیریت( و یا تغییرات بامتر و یا پایین تر از )

 پیمان نخواهد داشت .

شود. لذا پیمانکار موظف به اجرای کلیه عملیات ابالیی از طریق دستگاه نظارت منمم به پیمان تلقی می 1401های کلیه فهارس بهای سال کلیه آیتم -9

باشد و عدم وجود آیتم مربوطه در برآورد اولیه پیمان، رداخت میهای موجود در فهارس بها قابل پباشد و بهای عملیات انجام شده براساس آیتممی

نباشد، با  موجود 1401های فهارس بهای سال باشد. بدیهی است چنانچه عملیاتی در هیچ یك از ردیفدار نمیهای ستارهمالکی جهت استفاده از آیتم

 ر قابل پرداخت خواهد بود. داشرایط عمومی بصورت قیمت جدید و آیتم ستاره 29رعایت شرایط ماده 

مت آ نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ -10

 است. یضرور

از محل  الیر 500،000هر روز مبلغ  یبه ازاباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش،  یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما م مانکاریپ -11

 .گرددیکسر م مانکاریمطالبات پ

 فواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر طبق آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده است قابل بررسی و پرداخت خواهد بود. -12

 ت بهاء ابنیه اعمال می گردد.فهرس 010406و  010405به ردیف های  0.5صورت تخریب بتن به وسیله ی ماشین آمت ، ضریب  در -13

وری و فورس گروه کامل کاری باشد. از این گروه ها، یك گروه بایستی همیشه بصورت آماده بکار جهت کارهای ف 5پیمانکار بایستی حداقل دارای  -14

مجرب به ازای هر سه گروه کاری الزامی یك نفر سرکارگر  باشد. ضمناً معرفینفر بنا و کارگر می 4ماژور معرفی گردد. هر گروه کاری متشکل از حداقل 

 های کاری مورد نیاز را به تشخیص دستگاه نظارت افزایش و یا کاهش دهد.است. مزم به ذکر است که پیمانکار موظف می باشد تعداد گروه



 (، خوانده شد، مورد قبول است.دومبندرماهشهر )مرحله ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی منطقه  پروژه : انجام عملیات متفرقه عمرانی 

 

14 

اه نظارت اعالم و ی اجرا را به دستگریزساعت  برنامه 24پیمانکار موظف است پس از ابالغ دستور کارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداکثر  -15

رنامه ریزی بنسبت به اکیپ مورد نظر را جهت انجام کار، تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار، انجام آن کار، بیش از دو روز کاری )

درصد  15ا احتساب بکار اقدام و هزینه های مربوطه را تأیید شده توسط دستگاه نظارت( به تأخیر بیفتد، کارفرما می تواند رأساً نسبت به انجام آن 

 نام پیمانکار خواهند بود.بامسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. بدیهی است در این صورت عوامل اجرای کار مشمول بیمه حوادث بی

ماهنگی هـای به عهده پیمانکار است. ضمناً انجام کلیه هانسداد معابر در حین اجرای کار )در صورت نیاز( توسط عالئم و تجهیزات استاندارد ترافیکی  -16

ود .در ییر بمزم با پلیس راهور و سایر ادارات و ارگان های شهری جهت اجرای عملیات، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد 

ت احتمالی بات پیمانکار کسر  می گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقاریال جهت هر اکیپ کاری از مطال 1.000.000اینصورت جریمه ای معادل روزانه 

 نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.

س از اتمـام کـار( عکـس تهیـه پحین اجرا و  -پیمانکار موظف است پس از دریافت دستور کار، از تمامی مراحل انجام کار )قبل از آیاز عملیات پروژه -17

ك عدد یست صورت جلسات نماید. همچنین پیمانکار موظف است در پایان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهیه نماید و یك نسخه از آن را پیو

 لوح فشرده با فرمت پاورپوینت به صورت مصور و با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید.

 ساعت نسبت به تهیه صورتجلسات آن اقدام نماید. 72پیمانکار موظف است پس از پایان عملیات موضوع دستورکار ابالیی، ظرف مدت زمان  -18

می گیرد. )آیـتم هـای  کی در ساختمان سازی مورد استفاده قرار های تاسیسات مکانیجهت فعالیت صرفاً 1401فهرست بهاء تاسیسات مکانیکی سال  -19

رداخت نمی شود(. اجرای عملیات پکارها از این فهرست باشد و لوله گذاری سایر لوله گذاری این فهرست فقط جهت استفاده در کارهای ساختمانی می

شبکه جمـع  میلیمتر به بام از فهرست بهاء 200و از قطر  1401میلیمتر از فهرست بهاء شبکه توزیع آب سال  160لوله گذاری دفع آبهای سطحی تا قطر 

 قابل پرداخت می باشد.  1401آوری و انتقال فاضالب  سال 

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: : رک: اسناد و مدا 2ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 د ( مشخصات فنی، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.

 منمم به پیمان تلقی می شود( 1401هـ( فهرست بها و مقادیر کار .)کل فهارس بها سال 

 ل پروژهو(شرح خدمات برنامه ریزی و کنتر

آیـد . ایـن گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان بـه شـمار میاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می     

د و نی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گـانگی بـین اسـنااسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات ف

، نقشه هـای یب با مشخصات فنی خصوصیمدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترت

 رک پیمان اولویت دارد.ت و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدااجرایی و مشخصات فنی عمومی اس

پیمان برابر است بـا ......... کـه  ضریب .می باشد 1401سال  یبها ارسفهمبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ......................( ریال بر اساس   :: مبلغ  3ماده 

 سناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.امبلغ کل پیمان ، با توجه به  های پیمانکار اعمال می گردد.در صورت وضعیت 19/8/1387مورخ  76574/100مطابق جداول بخشنامه شماره 

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 4ماده 

 مبادله آن نافذ است.پیمان از تاریخ الف( این 

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  12ب( مدت پیمان 

 ج( تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

 ع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شرو

وی اه از سـمـ 12، بـرای مـدت شرایط عمومی تعیین مـی شـود 39اده حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق م :: دوره تضمین  5ماده 

 شرایط عمومی عمل می شود. 42می گردد و طی آن به ترتیب ماده  ، تممینپیمانکار

واگـذار شـده   شهرداری بندرماهشهر و یا هرشرکتی که از طرف کارفرما معرفی گردد،نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان،  : : نظارت بر اجرای کار 6ماده 

 مومی انجام می شود.شرایط ع 33و  32است که با توجه به مواد 

 .بندرماهشهر منطقه ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجاییسطح ر: : محل اجرای کا 7ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.  :: نسخ قرارداد 8ماده 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                      نماینده کارفرما                                                            

 نام و نام خانوادگی:                             حسین صفری نام و نام خانوادگی :                

 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                      

  امضاء                                                   امضاء                                          
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 شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم
 رنامه ریزی کشوربسازمان مدیریت و  2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

افذ بر می باشد  نن کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتدر این پیما

 بوده و مزم است در صورت ابالغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

یط شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرا: خصـوصـی : شــرایط  فصل چهـارم

ایی و صوصی به تنهتواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خخصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی

ه آن در شرایط مربوط ب ان شماره و حروفبدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی هم

 بلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابالغ کتبی کارفرما بیشتر از م عمومی پیمان است.

ن رئیس کارگـاه پیمانکار باید پیش از آیاز عملیات شخصی واجد صالحیت، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوا :  ( رئیس کارگاه 10ماده 

 گاه نظارت بـا ذکـردر صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دست در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حمور داشته باشد.  معرفی نماید . رئیس کارگاه باید حتماً

ه، پیش از تغییر باید بـا دسـتگاه ظف به این تغییر است. درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگانماید و پیمانکار مودلیل درخواست معرفی شخص واجد صالحیت دیگری را می

هی، زبیلت و نقشه های کارگـانظارت هماهنگی و صالحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین عالوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صالحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات، نقشه های ا

 روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد. یاهگزارش

ا طبـق نظـر سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کـار ر "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح   ب( – 18ماده 

ه د از تـاریخ مبادلـبرنامه زمانی تفصیلی اجرای کار، هفت روز بعـمهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه 

 پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

ای تهیه شود. همچنین این برنامه میله با کمك نرم افزارهای موجود به صورتش از پروژه به تفکیك مشخص باشد و اریخ انجام مراحل مختلف هربختدر برنامه زمانی تفصیلی باید  -1

 بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

 رصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دمیل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.د -2

 باشد :بندی به شرح ذیل می تهیه برنامه زمانموارد الزام در  -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 ایت شود. های موجود در قرارداد رع( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

و پس  ها، رعایت پیش نیازهامطابق با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیترعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به طور صحیح و  (3

 نیازها، تعریف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( 

 ها با مبلغ پیمان برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیت ها درتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 (. 4951) مطابق بخشنامه منابع اختصاص یافته به فعالیتها در نرم افزار می بایست متناسب با منابع  و امکانات تعریف شده در آنالیز باشد  (7

 ارائه جداول ماشین آمت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیك هفته و ماه  (8

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه   S رسم نمودار (9

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و اممای پیمانکار (10

 ت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:گزارش پیشرف هـ( -18ماده 

اه نظـارت ونیکـی مربوطـه دسـتگگزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکتر (1

 تحویل گردد.

 ت تحویل گردد.توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارگزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما،  (2

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دمیل آن ذکر شود. در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی  (4

 رائه نماید.به دستگاه نظارت اعالوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آمت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

ی ها مطابق برنامه زمان بندی تفمیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرافعالیتچنانچه اجرای هر یك از  (6

 لبات پیمانکار کسر نماید. درصد بامسری از مطا 15های مربوطه را با احتساب آن فعالیت اقدام  و هزینه

تواند حتـی المقـدور یاز به معرفی نامه می، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت ن، آبخصوص امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راهکارفرما در  الف( -20ماده 

 مساعدت نماید.

 ز(  -20و  –ب  – 20ماده 

  تولیدی به عهده کارفرما باشد، دستمزد اجرای کفپوش و درصورتی که حسب نظر دستگاه نظارت، تهیه کفپوش و جدول سمنت پالست و تحویل در محل مجتمع

فهرست بها منمم به این پیمان پرداخت می گردد و هیچ گونه اضافه بهایی بابت بارگیری و حمـل تـا محـل  210110و  210109جدول سمنت پالست از ردیف های 
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پیشنهادی خود لحاظ نماید. ضمنا درصورت عدم تأمین کفپوش سمنت پالسـت  پروژه و جابجایی در کارگاه تعلق نخواهد گرفت و پیمانکار موظف است در قیمت

انجـام  1401فهرست بها ابنیه سال  210308و  210307و  210105توسط کارفرما، پیمانکار موظف به تهیه، حمل و اجرای آن می باشد و پرداخت از طریق آیتم های 

 می پذیرد.

  ر برآورد پیمان محاسبه گردیده است قابل بررسی و پرداخت خواهد بود.طبق آنچه دفواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر 

 ماشین آمت، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.تهیه سایر مصالح ، 

 لزامی است:ات زیر در کارگاه داشتن حداقل ماشین آم پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آمت رعایت کند.  هـ( -20ماده 

 بیل بکهو دو دستگاه . (1

 کامیون کمپرسی پنج دستگاه . (2

 دوربین نقشه برداری دو دستگاه . (3

 کمپکتور دستی چهار دستگاه . (4

 )با توجه به ماهیت پروژه، وجود حداقل یك دستگاه وانت باری بصورت تمام وقت با آرم شرکت الزامی می باشد.( وانت باری سه دستگاه . (5

 . دستگاهتانکر آب چهار  (6

 چکش برقی سه دستگاه . (7

 بتونیر چهار دستگاه. (8

 سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعالم می گردد. (9

 گردد.می غپیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابال

 کند. پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت( به شمار افراد زیر دفترکارگاهی و  به تفکیك و به شرح مشخصات زیر تأمینح(  – 20ماده 

ز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میـز و صـندلی، مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیا 36 تأمین دو دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل -

 لوازم تحریر و ییره به عهده پیمانکار است .

 .پذیردای صورت نمیرداخت جداگانهتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پ

 ان جزء ، موارد زیر را رعایت کند.پیمانکار در انتخاب پیمانکارب(  -24ماده 

 یمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.رعایت شئون اسالمی که پ -1

 أیید دستگاه نظارت برساند.از نظر میزان تخصص و تجربه به ت -2

 شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. کالً  رعایت -3

 ن کار خواهد بود.پیمانکار جز موظف به بیمه نمود -4

 باشد .تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمیالف( -28ماده 

  د.تعدیل تعلق می گیر 15/9/82مورخ  173073/101به این پیمان براساس بخشنامه شماره  تعدیل نرخ پیمان به شرح ذیل است: هـ ( -29ماده 

 کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز . زیر، به عهده پیمانکار است: هایهزینه  انجام آزمایش  ج( -32ماده 

گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تایید دستگاه نظارت، ، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می55مزم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابق نشریه شماره 

 گردد.از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می مستقیماً توسط شهرداری

 وزیران است. هیأت وزیران، و یا آخرین مصوبه هیأت 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده تممین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 گیرد.ی تعلق نمیبه این پیمان هیچگونه پیش پرداخت -36ماده 

 شود.هزینه بامسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می ب( -49ماده 

 گردد.بصورت مقطوع پرداخت می ریال 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 گیرد.ار، هزینه تسریع تعلق نمیدرصورت اتمام پیش از موعد ک الف( -50ماده 

 ر وصول می شود:خسارت تأخیر ییرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر، از پیمانکا (6 -ب-50ماده 

ریال  1.500،000لغ روز تاخیر در اجرای کار مبشرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هر 50جریمه تاخیر ییر مجاز پیمان تا یك چهارم مدت پیمان طبق ماده 

 محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

های مربوطه امههای دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات ییر مجاز براساس بخشن، عالوه بر خسارت فوق الذکر هزینهروژه دچار تاخیرات ییر مجاز گرددتبصره: چنانچه اجرای پ

 گردد. سبه و از مطالبات پیمانکار کسر میمحا

بدون پروانه  استفاده از کارگران افغانی 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره  سایر شرایط :

 6د ماید . )مفـاد بنـله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن، قرارداد را فسخ نکار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منز

 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(

 یمانکارپ                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 ام و نام خانوادگی:ن                                                                                                       حسین صفری نام و نام خانوادگی:        

 هرو امضاءم                                                                                                                         ء                  امضا                            
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 مشخصات فنی عمومی و خصوصی:  فصل پنجم
  مان مزم برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیرعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و

 است :

 .کلیه نشریات و مشخصات فنی و عمومی آبیاری و زهکشی 

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 

 

 خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه :

 ه زمانبندی، بهئه برنامروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز اراپیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پ (1

 کارفرما اعالم نماید.

اه مقادیر و را به همر( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) (2

های  وری که با آیتمه ، به طاسبه گردیداوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( مح

ود. ساختار برنامه بیید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد نهایی و مورد تا WBSقراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSزمانبندی می بایست مطابق 

) نسخه   Gant Chartورت به ص پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را (3

ها، تهیه  اط صحیح فعالیتم و ارتبیازهای مزچاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش ن

دون بازه انجام کار چ وجه اجعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیو بصورت ماهیانه بروز شود. مزم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد ف

دم ارائه کلیه عرفرما و د تایید کابرنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مور

 ازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.نی

به  اولیه و S-CURVE بندی تفصیلی خود را تهیه و منمم به نمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمان (4

صورت  اد را بهل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قراردصورت نسخه چاپی و فای

تهیه شده و شامل  3و2ع بند ضوبرنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی مو

( Resourcesمنابع) هر فعالیت،کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریك از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز 

امل برنامه نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یك شبکه ک اشین آمت و تجهیزات مرتبط بوده و پیشم -مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی 

یستوگرام کلی نامه و هچارچوب بر زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آمت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در

 های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.پروژه و به تفکیك تخصص 

یدات ر، نسبت به اخذ تای( در برنامه زمانبندی مزم است پیمانکار ضمن ارائه دمیل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کا Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) (5

رما ابالغ به کارف وهت تایید جزمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به هنگام ( را مزم از کارفرما در خصوص تغییر 

 ردکپی منظور می گردد.در فایل و ها معرفی و  Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1تسلیم نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

رار دهد. فرمت نده وی قختیار نمایپیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و ییرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابالیی کارفرما تهیه و در ا (6

ی یلهای کامپیوترصورت فا ی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست بهو محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطالعات

 و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 وژه و راه حل آنهاتنگناها و مشکالت پر -

 لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر دمیل عدم اجرا آنها و سایر -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه/ واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

 ا پایان مقطعتاحجام اجرا شده تجمعی  –( واقعی /احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه –: احجام کل  جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطالعات -

 گزارش ) برنامه / واقعی (

 .وضعیت تغییرات کاری با ذکر دمیل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

ی و رنامه / واقعبنیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آمت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت (پروژه نظیر Resourcesوضعیت مصرف منابع) -

 ا.هطابق آنمیل عدم تمطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آمت مورد نیاز پروژه)به تفکیك هفته و ماه که قبالً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و ذکر د

 طع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مق -

 دریافتی( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -



 (، خوانده شد، مورد قبول است.دومبندرماهشهر )مرحله ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی منطقه  پروژه : انجام عملیات متفرقه عمرانی 
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 گزارش مصور -

جرا شده در یت های اه شرح فعالپیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطالعات وضعیت نیروی انسانی، ماشین آمت، مصالح، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همرا (7

 . ( در پروژهصالح و ..م –ماشین آمت –تجهیزات –یروی انسانیقالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) ن

ئه فایل به تهیه و ارا داد موظفپایان قراررا در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید. همچنین پیمانکار در 

 باشد.رت گرفته طی آن قرارداد میمرانی صوهای کلیه عملیات عپاورپوینت از عکس

خواهد شد.  شده کسر های ارائه در صورتیکه پیمانکار اطالعات و مدارک مورد نیاز )مطابق جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت (8

ه شرایط زمانی بند ب(خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما )با توجه ذیلجدول  درصد )مطابق 22حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی(، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9

دوم نواقص  ایان ماهل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پدر صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یك درصد مبلغ قرارداد از مح (9

ان نگردد دارک جبرماقص ارائه ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نو

 ل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از مح

 .بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر ییر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد
 

یت های ید کارفرما رسیده است، همراه با صورت وضعصورت وضعیت قطعی را که به تای CDپیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست و  (10

 موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل نماید.

نکار تحویل از پیما روژه رسماًتعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ (11

 گرفته می شود.

ت وضعیت رسد. صورپروژه بمنظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل  به (12

سال و پس از تایید و برنامه ریزی و کنترل پروژه اربه مدیریت  9نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 می باشد. محاسبه قابل پرداخت

ریافت می دور کامل طخود را به در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  (13

 ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد. کند و مشمول هیچ گونه جریمه

و  یی اقدامملیات اجراپیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یك هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات ع (14

توجه کارفرما نخواهد جلسات فوق الذکر را در زمان مقتمی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی م کار صورتنسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمان

 بود. 

ژه ارسال تا نترل پروکمه ریزی و هر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنا (15

 درصد آن می باشد. 50اقدامات مقتمی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا 

ورت وضعیت صای تهیه )پیمانکار بر چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. (16

ماید و پیمانکار حق درصد بامسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می ن 15موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 .انجام دهد ذیلمربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول  16الی  1نسبت به اجرای بندهای  پیمانکار موظف است تعهدات خود را

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

درصد وزنی کسر  بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 شده

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  ارفرماکایید تعدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ  2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما لیعدم ارائه برنامه زمانبندی تفصی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  رفرماعدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کا 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  اعدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرم 5

و اخذ  نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 تایید کارفرما

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند 

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 3% مع کل کسورات از صورت وضعیتهاج

 


