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 اسناد مناقصه
 فاز دوم جدول كاري و پياده روسازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهرپروژه : 

 
 مـدارك مـربوط به شـركت در مناقصـه : فصــل اول

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 منع مداخل كارمندان درمعامالت دولتيتعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون  -4

 تعهد نامه (رشته، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهاد دهنده -5

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 برگ پيشنهاد قيمت -7

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -8

 هيئت وزيران 11/12/81مورخ  هـ 23251ت /48013تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه  -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11

 

 
 
  



2 خوانده شد ؛ مورد قبول است. بندرماهشهرفاز دوم جدول كاري و پياده رو سازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي  ضوع:با مو دوماسناد مناقصه مرحله 

 دوم مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي   

 
 پيمانكار شركت /

 از آن شركت دعوت مـي شـود كـه ،بندرماهشهر راسالمي شه شوراي 14/01/1401ش مورخ /18مجوز شماره  بدينوسيله به استناد
 مشخصات زير شركت فرماييد.درمناقصه عمومي با 

 اصل پل معلم تا پل مستغالت)فاز دوم جدول كاري و پياده روسازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهر (حدف: موضوع -الف
 ريال 16,252,228,694 :مبلغ اوليه –ب 
 تحويل زمين  ز تاريخ صورتجلسها ماه 3 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

يمني ادراه كار و امـور و گواهينامه صالحيت امعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  از ابنيه 5رتبه  حداقل ارائه -هـ 
 الزامي است.اجتماعي 

 شرايط مناقصه
داري اتا پايان وقـت  14/08/1401از مورخ   Setadiran.irدولت به نشاني  در سامانه تداركات الكترونيكياسناد مناقصه  -1

 رخبارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها مـو  18ساعت  28/08/1401مورخ  تاارائه مي گردد؛ و پاكت ها  18/08/1401مورخ 
 مي باشد. 29/08/1401

د يك هيچگونه پيشـنهادي اعـم از كتبـي يـا پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربن -2
بهم و شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مـ

 فاقد تضمين الزم و كافي و الك و مهر نشده معذور است.

ريال )را به يكي از  812,611,438 لغ اوليه (پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مب -3
 دو طريق ذيل ارائه نمايند:

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

و  واقع در دفتر طراحي 18/08/1401مورخ شنبه چهار روز 10جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت)در ساعت  -4
ه بتوسعه شهري شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و 

  امضاي همه حاضرين برسد.

 
 
 

 

 سين صفريح                                                                                                                                     
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                              
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 دوم مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 پيمانكار /شركت 

ه به پيمانكار از طريق مناقص را زيرپروژه ، اسالمي شهر بندرماهشهر شوراي 14/01/1401ش مورخ /18مجوز شماره بدينوسيله به استناد 
 واجد شرايط واگذار نمايد.

 الف : روش انجام مناقصه 
 67490مصوبه مجلس شوراي اسـالمي و ابالغيـه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره      

 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ 
 معلم تا پل مستغالت)فاز دوم جدول كاري و پياده روسازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهر (حدفاصل پل : ب : موضوع پروژه

  : : شرح مختصري از پروژه ج
 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح ذيل:

 تجهيز كارگاه .1

 عمليات جدول كاري و پياده روسازي شامل: .1,1

 تخريب و برچيدن ديواره هاي قديمي كانال موجود، خاكبرداري و لجن برداري (در صورت نياز) تا تراز مـورد نيـاز جهـت .1,1,1
آب هاي سطحي جديد مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت (هيچ گونه هزينـه احداث كانال دفع 

 مازادي بابت خاك ريزشي، اضافه حجم عمليات تخريبي و خاكبرداري پرداخت نخواهد شد)

ص درصد (درصـورت نيـاز و بنـا بـه تشـخي 95تهيه و اجراي مخلوط زيرسازي كف كانال با ضخامت الزم و تراكم حداقل  .1,1,2
 كيلوگرم شفته با ضخامت الزم استفاده گردد.) 150دستگاه نظارت، جهت زيرسازي كانال از شفته آهك با عيار 

 كيلوگرم 150سانتي متر، تهيه و اجراي بتن مگر به عيار  5احداث كانال دفع آب هاي سطحي شامل: شن ريزي به ضخامت  .1,1,3
طرف كانال به همراه اجراي ماهيچـه پشـت جـداول و  سيمان، تهيه و اجراي جداول بتني پيش ساخته ايستاده دو

ه و بمگاپاسكال  16بندكشي جداول با مالت ماسه و سيمان و ابزار مخصوص، تهيه و اجراي بتن كف كانال با مقاومت 
 صورت كامالً ليسه اي، تهيه و اجراي پرايمر پشت جداول با محلول قيري به ضخامت الزم (يك كيلوگرم قير محلول

 نفتي در هرمترمربع) مطابق نقشه هاي اجرايي با هماهنگي دستگاه نظارت در مواد

مترطول در دو طرف آيلنـد وسـط) جهـت دفـع آب هـاي  15اينچ (به فواصل هر  8سايز  PVCتهيه و اجراي لوله هاي  .1,1,4
ريب بتن سطحي به همراه اجراي بتن محافظ دور لوله ها مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت (تخ

موجود در مسير لوله گذاري، در برآورد اوليه لحاظ گرديده است و از اين بابت هيچ گونه اضـافه پرداختـي صـورت 
 نخواهد پذيرفت.)

آسفالت موجود در مسير احداث جداول سمنت پالست رنگي، تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول به عيـار  برش و تخريب  .1,1,5
ي جداول بتني سمنت پالست رنگي به صورت كشيده، تهيه و اجراي ماهيچه بتني كيلوگرم سيمان، تهيه و اجرا 150

پشت جداول (بتن پركننده بين جداول جديد و جداول موجود)، اجراي بندكشي جداول با مـالت ماسـه و سـيمان 
وگرم يك كيلـتهيه و اجراي پرايمر پشت جداول با محلول قيري به ضخامت الزم (سفيد با ابزار مخصوص بندكشي، 

يسه اي لمگاپاسكال و سطح كامالً  16، تهيه و اجراي بتن كانيو با مقاومت قير محلول در مواد نفتي  در هر متر مربع)
خروجي هدايت گردد) مطابق نقشه هاي اجرايي و بـا همـاهنگي دسـتگاه  PVCلوله هاي (شيب كانيوها به سمت 

 نظارت

ه بست آيلند مياني تا تراز الزم، تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول خاكبرداري دستي محل اجراي جداول بتني سمنت پال .1,1,6
به صورت كشيده، تهيه و اجراي ماهيچه كيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي جداول بتني سمنت پالست رنگي  150عيار 

 بتني پشت جداول به همراه قالب بندي، اجراي بندكشي جداول با مالت ماسه و سيمان سـفيد بـا ابـزار مخصـوص
يك كيلـوگرم قيـر محلـول در مـواد بندكشي، تهيه و اجراي پرايمر پشت جداول با محلول قيري به ضخامت الزم (

بـه  ليسه اي (شـيب كانيوهـامگاپاسكال و سطح كامالً  16، تهيه و اجراي بتن كانيو با مقاومت نفتي در هر مترمربع)
 ي و با هماهنگي دستگاه نظارتخروجي هدايت گردد) مطابق نقشه هاي اجراي PVCسمت لوله هاي 
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ه بـ 14كيلوگرم سيمان به صورت تك شبكه و دو شبكه ميلگرد آجدار نمره  300دال هاي بتني با بتن به عيار تهيه و نصب  .1,1,7
ي سانتي متر) و زير پياده روهاي آيلنـد ميـان 20سانتي متر در محل دوربرگردان ها (دو شبكه با ضخامت  10فواصل 

 سانتي متر) مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 15(تك شبكه با ضخامت 

تهيه و اجراي بلوك چيني جهت زيرسازي پياده روهاي آيلند وسط به صورت توپر با مالت ماسه و سيمان به همـراه بـتن  .1,1,8
 95حـداقل  كيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي مخلوط زيرسازي با ضخامت الزم و تـراكم 150مگر زير بلوك ها با عيار 

 10مگاپاسـكال و ضـخامت  12سانتي متر، تهيه و اجراي بتن كفسازي بـا مقاومـت  5درصد، شن ريزي به ضخامت 
كـاري بـا سانتي متر، تهيه و اجراي كفپوش بتني پيش ساخته ويبره اي به همراه بندكشي با ابزار مخصوص و سنگ 

تهيه و اجراي پرايمر پشت بلوك ها با محلول قيـري سانتي متر مطابق با طرح كفسازي،  3سنگ اليبيد به ضخامت 
) مطابق نقشه هاي اجرايـي و بـا همـاهنگي يك كيلوگرم قير محلول در مواد نفتي در هر مترمربعبه ضخامت الزم (
 دستگاه نظارت

 تهيه و خاكبرداري دستي محل اجراي جداول بتني سمنت پالست و جداول بتني پيش ساخته پياده رو كناري تا تراز الزم، .1,1,9
كيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي جداول بتني سمنت پالست رنگي و جـداول  150اجراي بتن مگر زير جداول به عيار 

بتني پيش ساخته به صورت كشيده، تهيه و اجراي ماهيچه بتني پشت جداول، اجراي بندكشـي جـداول بـا مـالت 
ت) و بندكشي با مالت ماسه و سيمان بـا ابـزار ماسه و سيمان سفيد با ابزار مخصوص بندكشي (جداول سمنت پالس

 95مخصوص بندكشي (جداول بتني پيش ساخته )، تهيه و اجراي مخلوط زيرسازي با ضخامت الزم و تراكم حداقل 
 10مگاپاسـكال و ضـخامت  12سانتي متر، تهيه و اجراي بتن كفسازي بـا مقاومـت  5، شن ريزي به ضخامت درصد 

كفپوش بتني پيش ساخته ويبره اي طوسي و زرد رنگ به همراه بندكشي با ابزار مخصوص  سانتي متر، تهيه و اجراي
مطابق با طرح كفسازي، مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت (هرگونه تخريب و برچيدن جـدول، 

ه بابت هـيچ گونـه اضـاف بتن و آسفالت موجود در مسير پياده رو سازي در برآورد اوليه لحاظ گرديده است و از اين
 پرداختي صورت نخواهد پذيرفت.

 تهيه، حمل، پخش و تسطيح خاك زراعي درون آيلند مياني مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .1,1,10

خاله با يه نانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخل .2
 هماهنگي كامل دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه .3

 توضيحات:
 تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح، ابزار كار، ماشين آالت و نيروي انساني مورد نياز پروژه برعهده پيمانكار مي باشد. .1

ذكور يد و در صورت تخليه موارد مـنظارت هماهنگ نماپيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه  .2
 در مناطق ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي آيد.

 زم جهت جلوگيري از آسيب به زيرسازي جاده را در طول مدت پروژه در نظر بگيـرد. درصـورتپيمانكار مي بايست كليه تمهيدات ال .3
 زي جاده، هزينه هاي ترميم و مرمت بر عهده پيمانكار خواهد بود.به زيرساهرگونه آسيب 

 200,000سانتي متر كاهش ضـخامت مبلـغ  0,5سانتي متر، به ازاء هر  4درصورت استفاده از كفپوش سمنت پالست با ضخامت كمتر از  .4
چ گونـه سانتي متر ممنوع مي باشد. هي 3,5و ضمناً استفاده از كفپوش با ضخامت كمتر از ريال از هزينه پياده روسازي كسر مي گردد 

 نمي باشد.اضافه بهايي به كفپوش هاي طوسي 

هـار مبا توجه به نزديك بودن خطوط و پايه هاي برق در مسير پروژه، پيمانكار مي بايست كليه تمهيدات الزم جهت ايمني و همچنين  .5
 ه و از اين بابت هيچ گونه اضـافه پرداختـي صـورت نخواهـدپايه هاي برق و هرگونه عمليات دستي را در قيمت هاي خود لحاظ نمود

 پذيرفت.

ر به دستور كـا هرگونه تغييرات (اضافه يا كسر) در آيتم هاي موجود در مبلغ قرارداد يا هر آيتم مورد نياز ديگر در زمان اجراي كار، بنا .6
رسـت و ضريب منطقه مربوط به فه 41/1ايب باالسري سازمان مديريت و برنامه ريزي و با اعمال ضر 1401مربوطه با فهارس بهاي سال 

ن    حاصل تقسيم قيمت قرارداد بر مبلغ بـرآورد اوليـه پيمـا α( ضريب پرداخت مي گردد.  αبهاي مورد تأييد دستگاه نظارت و ضريب 
 مي باشد.)

 ستگاه نظارت پرداخت خواهد شد.پرداخت صورت وضعيت ها براساس تكميل عمليات اجرايي هر واحد كار به طور كامل و با تأييد د .7
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عـالم اپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرمـا  .8
 نمايد. بديهي است هرگونه ادعاي پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود.

ت جداول به صورت يك به يك محاسبه مي گردد. مساحت پياده روهاي آيلند وسط براساس مساحت پياده روها براساس پشت تا پش .9
        طول كانـال اجـرا شـده       پشت تا پشت سنگ اليبيد به صورت يك به يك مي باشد. محاسبه كانال دفع آب هاي سطحي براساس متر

 مي باشد.

 گاه نظارت برسد.كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تأييد دست .10

ان جهت زيرسازي كانال مصالح تونان يا شفته در نظر گرفته شده است كه با توجه به شرايط محل بنا به تشخيص دستگاه نظارت امكـ .11
 استفاده از يك يا هر دو مصالح مذكور وجود دارد.

د. بـديهي قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماي پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً  قابل اندازه گيري نمي باشد را .12
 مي باشد هرگونه ادعاي پيمانكار درخصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد: .13

‐٤٠ ppm = < k م  ppm ۸۰ > = پتاس
‐ p ۱۵ < = صفر ppm 
‐ ۲mmhs/cm= < EC = < ۴ mmhs/cm 
‐ O.C   ن آ  ۱% <ک
‐ ۳۵ = sp % = < ۴۵ 
‐ ۶ = < ph = < ۷ 
 

هنگي پيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأييد دستگاه نظارت جهت پياده سازي خطوط و ترازهاي پـروژه بـا همـا .14
 واحد نقشه برداري كارفرما مي باشد.

 ه بتن هاي سازه اي بايد از ماسه شسته موجود در معادن اطراف شوشتر تهيه شود.ماسه مصرفي در كلي .15

 اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد. .16

درصـد مـدت زمـان آن فعاليـت  خير بيش از دهچنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأ .17
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.

تمـامي تجهيـزات و  پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت روي .18
 ماشين آالت ضروري است.

بلـغ پيمانكار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و درصورت استنكاف از ارائـه گـزارش، بـه ازاي هـر روز م .19
 ريال از محل مطالبات پيمانكار كسر مي گردد. 1,500,000

 ، كليه استعالمات الزم از ادارات مربوطه را اخذ نمايد.پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه .20

بـا  حين اجراي عمليـات پـروژه و پـس از اتمـام كـار) –پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه  .21
ر ايل عكس هاي تهيه شده را دهماهنگي دستگاه نظارت و واحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و ف

 پايان هر ماه در اختيار واحد روابط عمومي شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.

و واحد فضاي سبز شهرداري بندرماهشهر ناظر بـر اجـراي پـروژه مـي باشـند. بررسـي احجـام،  2واحد دفتر فني، مديريت منطقه  .22
 ت هاي پيمانكار برعهده دفترفني شهرداري بندرماهشهر مي باشد.صورتجلسات و صورت وضعي

 پيش بيني شده است. شمسي ماه 3 از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين ،: د: زمان اجراي كار
 ريال مي باشد.  16,252,228,694  مبلغ برآورد اوليه اجراي كارهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 أمين مي گردد.ت اعتبار پروژه از محل بودجه داخلي شهرداري ر پروژه:و : محل تأمين اعتبا

  ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انساني:
 تأمين كليه مصالح، ابزار كار، نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز به عهده پيمانكار است. ، حمل وتهيه 

  ح : محل اجراي كار:
 وحدت (حدفاصل پل معلم تا پل مستغالت)خيابان  –ناحيه صنعتي  -بندرماهشهر 

 .شهرداري بندرماهشهر ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:
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 يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعالم گردد. شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :
                   ريـال) ازده ميليون و ششصدويازده هـزار و چهارصـدو سـي و هشـتهشتصدودو ( ريال 812,611,438 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:

 همراه با اسناد مناقصه، در پاكت الف به شهرداري تسليم شود. مي باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير
 به نام شهرداري بندرماهشهر.نزد بانك ملي ايران   0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

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

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

 سين صفريح                                                                                                                                                      
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                

 
 
 

 »شرايط مناقصه « 
  موضوع مناقصه :

 عالوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
مجرب،  ، نيروي متخصص و كادر فنيماشين آالت  ،امكانات داشتن ،ابنيه 5داشتن شخصيت حقوقي ، داشتن رتبه حداقل  شرايط متقاضي:

ي جهت فيت خال، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين ظره كافي و مرتبط با موضوع مناقصهقداشتن توان مالي، تجربه و ساب
 اجراي پروژه.

 شرايط شركت در مناقصه :
به ترتيب  ، Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را  .1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.بعد تنظيم و در 

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

 وتنامهسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعمدارك و ا .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

مورد دارندگان امضاي  ي تأسيس و آخرين تغييرات (حداقل دو تغيير آخر) و آخرين آگهي دررونوشت مصدق اساسنامه و آگه -4-1
  مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.

كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده اسـت شـامل  دفترچه حاوي -4-2
ر عدم شمول قـانون منـع مداخلـه كارمنـدان دولـت د (فرم ضمانتنامه ها ، شرايط مناقصه ، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد

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

 ياز اداره كار و امور اجتماع يمنيا تيصالح نامهيبرابر با اصل گواه ريتصو -4-3
ابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص نهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي ، ماشين آالت و تجهيزات، سوپيش -4-4

 كادر فني و كليدي شركت و توان مالي مي باشند . توضيحاً : اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.
 بارتند از :مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند ع .5
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رگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً  پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل ب -
 پيشنهاد به عدد و حروف باشد)

در آن ،  دن شرطذكر شده بدون تغيير ، حذف و يا قراردا 5و  4، 3پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي  .6
 مايند.ناري بارگذ Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني تكميل ، تنظيم و مهر و امضاء نموده و 

. ته باشدپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام ، خدشه ، عيب و نقص و قلم خوردگي نداش .7
داشتن ندراسناد و مدارك مناقصه ، يا ارائه پيشنهاد مشروط ، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا  درصورت وجود خدشه يا نقص

 تضمين كافي آن پيشنهاد مردود است.

ي از ا تعدادشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام ي .8
كمترين  ه دهندهنمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائ پيشنهادها را رد

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

اي ار و بهكقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام  .9
صه ذكر اد مناقمصالح ، هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسن

 ده باشد.ش

ه ن مربوطپيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قواني .10
 آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

ل ليل قبودود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد ب .11
 كسورات پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير

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

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 .12
ن اشد چنيبمناقصه، پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي 

 بداند. پيشنهادي را مردود

ي واصله د نرخهاهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده ان .13
نكاران از اين شركت كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيما

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

د خواهد صه مسترچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناق .14
 اين بابت نخواهد داشت. شد دراينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از

گونه البه هركارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مط .15
 خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.

 د ابالغبه نشاني مذكور ارسال شو نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه .16
 محسوب مي گردد.

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت، معادل  .17

د كاركرمالك عمل ؛ پيوست ، بصورت تقريبي بوده و مالك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد تمام مقادير متره .18
 پيمانكار ، عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

 وانب امرجضروريست پيشنهاد دهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با در نظر گرفتن تمامي با توجه به مقطوع بودن قيمت ها  .19
جراي و اين شهرداري هيچ گونه افزايش قيمت در زمان ا د قيمت پيوست اقدام نمايندنسبت به ارايه قيمت به شرح برگ پيشنها

 عمليات به دليل صعوبت كار و موارد اينچنيني را نمي پذيرد.

ه ترتيب ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن ب 12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .20
 يط عمومي عمل مي شود.شرا 42ماده 

آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب  %10ازمبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  .21
 موقت و نصف ديگر پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.تحويل  مي شود نصف اين مبلغ پس ازجداگانه اي نگهداري 

 به عهده پيمانكار مي باشد.كار  انجاماز  مصالح و ... ناشي جمع آوري نخاله .22
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ررات ون و مقپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قان .23
 مربوطه برخورد خواهد شد.

 ودكار يادهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خ وسيله پيشنهاده قيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه ب .24
 خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته ميشود .

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 .25
 و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

 دارد و شهرداري حق تغيير ، اصالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي .26
 ر تسليماگر چنين موردي پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و درصورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبو

 ارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد.شده باشد پيشنهاد دهنده حق د

گاه ورت دستصاز آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتها باشد ، در اين    .27
ان وي كه آنمي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نح مناقصه گزار

 فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر پيشنهاد خود را داشته باشند.
خود ،  يشنهاديبرنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او ، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پ .28

                  بط ضقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، به انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در منا
م به نفر دو مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود

 ردتضمين شركت  ،ال ، حاضر به انعقاد پيمان نشود عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده با
نعقاد پيمان ضر به امناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و به نفر سوم ابالغ داده خواهد شد و چنانچه او نيز با توجه به موارد مذكور حا

جام مانت انقاد قرارداد يا تسليم ضنشود، تضمين شركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انع
 تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. .29
ارفرما بيشتر مي توانند به نشاني ك مدارك ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات .30

 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 .31
 ت به فسخحقوق دستگاه نسبورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع 

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.

ول، يافت اخطار كتبي اي دراند، به ازاچنانچه متقاضيان شركت در مناقصه درسوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بوده .32
باشند. همچنين در صورت به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل موقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

ويل اريخ تحتداشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از 
اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در ت آخرين پروژهموق

 باشد.گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم ميصورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه
 دهد. افزايش يا كاهش %25كارفرما مي تواند كار را تا  .33

 ) باشند. TINشركت كنندگان مي بايست داراي شماره اقتصادي ( .34

 

 حسين صفري                                                                            
 بندر ماهشهر هردارش                                                                                                                                                                                    
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 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 
 

	ستغالت)خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهر (حدفاصل پل معلم تا پل مپروژه فاز دوم جدول كاري و پياده روسازي  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     
 يشنهاد ارائهوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پنمي باشد و چنانچه خالف اين موض  1337معامالت دولت مصوب دي ماه 

 شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ط را امضاء وان مربهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيم     

نون فوق ر در قانمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكو
نت نامه و ضما خهستند 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 خسارانجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميز
 تشخيص كارفرما مي باشد.

ور گردد نون مزببات در دستگاه دولت مشمول قااين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصا     
وق را راتب فمدهنده دمراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود، بديهي است چنانچه اين پيشنها

ز فسخ پيمان ات ناشي بوطه را ضبط نمايد بلكه خسارابالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مر
 و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

ستحق مخلف ت تدهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصوراً  اين كه پيشنهادمضاف     
 مجازات هاي مربوطه مي باشد.

 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:
 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :

 
 
 

 تعهد نامه
 

                                    عـالم مـي دارم ايـن شـركت در رسـته ا                                                مدير عامـل شـركت                                                          اينجانب        
ت راهبـردي با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه 
ارد و در هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ند 1337رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 

 فت خسارت از اين شركت مي باشد.صورتي كه هر زمان خالف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريا
 

 مهر و امضاء مجاز شركت
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 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 

 غالت)تا پل مست وژه فازدوم جدول كاري و پياده روسازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهر (حدفاصل پل معلمپر مربوط به مناقصه:

هنده از أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشنهاد دتبدين وسيله  -الف
 اشد.بمي  ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيلامتن قوانين، مصوبات، آئين نامه ه

 وسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد تأييد 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 پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.

 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان:اسن فهرست مقررات و -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

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

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

 نه پيمان و شرايط عمومي پيمان.نمو -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   101656/101شماره و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 .نحوه ارزشيابي و انتخاب پيمانكار

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

 

 تاريخ:                         نام پيشنهاددهنده:                                                     
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام خانوادگي و امنام و 

 
ل اين رد تأييد و قبومراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مو        

 واهد شد.مناقصه گزار و كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خ
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 برگ پيشنهاد قيمت
 فاز دوم جدول كاري و پياده روسازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهر (حدفاصل پل معلم تا پل مستغالت) موضوع مناقصه :

، شرايط ط مناقصهمه شركت در مناقصه، شرايمندرجات دعوتناامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و      
و  مناقصه ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عموميت مقادير و قيمت هاي برآوردي كار، فهرسخصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي

 ار و با اطالعز محل كاي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كل
 كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :

ه حروف) با مبلغ كل پيشنهادي به عدد ..................................... ريال (بعمليات موضوع مناقصه فوق را  .1
 جدول زير انجام مي دهم........................................................................ ريال مطابق 

 مبلغ كل پيشنهادي (ريال) مبلغ واحد پيشنهادي (ريال) مقدار واحد شرح رديف

خاكبرداري، لجن برداري و تخريب ديواره كانال قديمي به طور كامل  1
   600 مترمكعب مشخصات و نقشه هاي اجرايي 1-1-1د مطابق بن

 2-1-1تهيه مصالح و اجراي مخلوط زيرسازي به طور كامل مطابق بند  2
   140 مترمكعب مشخصات و نقشه هاي اجرايي

تهيه مصالح و اجراي شفته آهك زيرسازي به طور كامل مطابق بند  3
   140 مترمكعب قشه هاي اجراييمشخصات و ن 2-1-1

-3تهيه و اجراي كانال دفع آب هاي سطحي به طور كامل مطابق بند  4
 مشخصات اجرايي و نقشه هاي اجرايي 1-1

مترطول 
   465 كانال

اينچ به طور كامل مطابق بند  8سايز  PVCتهيه و اجراي لوله هاي  5
   90 مترطول قشه هاي اجراييمشخصات و ن 4-1-1

(با بتن پركننده) به طور كامل تهيه و اجراي جداول سمنت پالست  6
   430 مترطول مشخصات و نقشه هاي اجرايي 1-1-5مطابق بند 

تهيه و اجراي جداول سمنت پالست (با ماهيچه مربعي) به طور كامل  7
   455 مترطول مشخصات و نقشه هاي اجرايي 1-1-6مطابق بند 

تر به سانتي م 20تهيه و اجراي دال هاي بتني دو شبكه به ضخامت  8
   33 مترمربع جراييمشخصات و نقشه هاي ا 1-1-7طور كامل مطابق بند 

سانتي متر به  15تهيه و اجراي دال هاي بتني تك شبكه به ضخامت  9
   18 مترمربع ييمشخصات و نقشه هاي اجرا 1-1-7طور كامل مطابق 

ند بتهيه مصالح و اجراي پياده روهاي آيلند مياني به طور كامل مطابق  10
   80 مترمربع قشه هاي اجراييمشخصات و ن 8-1-1

-9تهيه مصالح و اجراي پياده روهاي كناري به طور كامل مطابق بند  11
   970 مترمربع ات و نقشه هاي اجراييمشخص 1-1

 1-1-10تهيه مصالح و اجراي خاك زراعي به طور كامل مطابق بند  12
   310 مترمكعب مشخصات و نقشه هاي اجرايي

 ، در پاكت (ج) قرار داده ام.مناقصه به پيوست پيوستمدارك  آناليز قيمت پيشنهادي را براساس اسناد و .2

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه : .3
اريخ ابالغ وز از تره امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت هفت الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقص

 به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
 مان را دروضوع پيمي ب) ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ ، كليه ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليه كارها

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

مه را دعوتنا تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد ، تضمين موضوع بند (ك ) .6
 به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و 
 دهنده :آدرس و تلفن تماس پيشنهاد
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 ستغالت)فاز دوم جدول كاري و پياده روسازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهر (حدفاصل پل معلم تا پل م پروژه مربوط به مناقصه:

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

 هاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد. يكي از شركت مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

   
   
   

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

گر اين امـر همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت دي
 21ابق ماده مط ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي 3ميسر نشود تا حداكثر 

ام شـده خواهد نمود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سوئي پيشامد نمايد كه بـه عمليـات انجـشرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام 
 آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:نام ونام 

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

طابق عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تت               شركت                                                         ثبت شده به شماره                                     
 11/12/81رخ مصوب جلسه مو پيمانكارانتشخيص صالحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه مفاد اساسنامه 

فاصل پل فاز دوم جدول كاري و پياده روسازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهر (حده پروژه مناقص) براي هـ 23251ت /48013(شماره 
د قرر قراردامقبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم ر ب ،معلم تا پل مستغالت)

رنده دوم بعنوان  مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به
ل از عقد مود. قبنعقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه  مناقصه تعيين گرديد و

ئين آرا با مفاد  ركا خودقرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع ش
 رد بحث مطابقت دهم.نامه مو

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     
واهد اضي را نخضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتر شهرداريننموده و تضمين مشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 

 داشت.
 

 مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز 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                        : يبه نشانبا شناسه حقيقي / حقوقي                                                          (نام متقاضي)نظر به اينكه          

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

 هد مي نمايديال تضمين تعر                 (نام كارفرما / ذينفع)   برابر مبلغ              درمقابل             (نام متقاضي)از       (نام ضامن)                     

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

نموده  ستنكافات پيمان مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدا پايگاه اطالع رساني مناقصات/ معامالت درج شده و

اصله از قاضاي كتبي وريافت اولين تدمطالبه نمايد ، به محض (نام كارفرما / ذينفع)      ريال هرمبلغي را كه                               است ، تا ميزان  

ا قضايي اري قانوني ير اظهار نامه يا اقدامي از مجبدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدو(نام كارفرما/ ذينفع)    سوي 

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

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

                       ه              كـ   (نـام ضـامن)   براي حداكثرسه ماه ديگـر قابـل تمديـد اسـت و درصـورتي   (نام كارفرما/ ذينفع)   اين مدت بنا به درخواست كتبي       

تمديـد  ها موفق بر     (نام ضامن)   اهم نسازد  و موجب اين تمديد را فر   (نام متقاضي)نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا    

                                      واله كرد          متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا ح   (نام ضامن)نمايد ،   ن

 پرداخت كند.(نام كارفرما/ ذينفع)    

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

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

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

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

راي ب                   آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي ، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ      18مطابق ماده      
 ،ستغالت)فاز دوم جدول كاري و پياده روسازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهر (حدفاصل پل معلم تا پل م مشاركت در مناقصه پروژه

وط از نظر ه مربشتركارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و 
ي ن شده دارا ملغ تعييمبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا ، ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مب

 باشد.
 

نام دستگاه اجرايي طرف رشته كار نام پروژه رديف
 مانده ظرفيت در رشته ظرفيت پايه   مبلغ كاركرد قرارداد مبلغ قرارداد قرارداد

        

        

        

 
عهـده پيمانكـار  چنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به     

 ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد. بوده است و مطابق با دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط
 

 مضاء مجاز و تعهد آورا      تاريخ :                                                                                                      
 

سـط مانكار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن تواين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پي     
مـه معاونـت برنا پيمانكار پيشنهاد دهنده ، در پاكت ( ب ) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به

 ريزي و راهبردي رئيس جمهور ارسال گردد.
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 ت نــامــهنمـونـه مـوافق: فصـل دوم
 

شرايط عمـومي و  همراه            شماره     مورخ به دوم مرحلهو آگهي مناقصه  14/01/1401 ش مورخ/18شماره مجوز  استناداين موافقت نامه به      
شهر بـه داري بندرماهشهرفي مابين  1401/   /   تاريخ ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در

ر ايـن پيمـان كـه د06152339114 – 16 تلفـن بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –به نشاني كوي انقالب (شهردار)  يحسين صفرنمايندگي 
كه در   لفن          تشماره  و         به شماره ملي                      به نمايندگي           به شماره ثبت سو و شركت           كارفرما ناميده مي شود، از يك

 ي گردد.، منعقد مد و مدارك اين پيمان درج شده استاين پيمان ، پيمانكار ناميده مي شود ، از سوي ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسنا
 ت)فاصل پل معلم تا پل مستغالفاز دوم جدول كاري و پياده روسازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي بندرماهشهر (حد:  : موضوع 1ماده 

  :شرح مختصري از پروژه
 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح ذيل:

 تجهيز كارگاه .1

 عمليات جدول كاري و پياده روسازي شامل: .1,1

 تخريب و برچيدن ديواره هاي قديمي كانال موجود، خاكبرداري و لجن برداري (در صورت نياز) تا تراز مـورد نيـاز جهـت .1,1,1
فع آب هاي سطحي جديد مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت (هيچ گونه هزينـه احداث كانال د

 مازادي بابت خاك ريزشي، اضافه حجم عمليات تخريبي و خاكبرداري پرداخت نخواهد شد)

شـخيص درصد (درصـورت نيـاز و بنـا بـه ت 95تهيه و اجراي مخلوط زيرسازي كف كانال با ضخامت الزم و تراكم حداقل  .1,1,2
 كيلوگرم شفته با ضخامت الزم استفاده گردد.) 150دستگاه نظارت، جهت زيرسازي كانال از شفته آهك با عيار 

 كيلوگرم 150سانتي متر، تهيه و اجراي بتن مگر به عيار  5احداث كانال دفع آب هاي سطحي شامل: شن ريزي به ضخامت  .1,1,3
دو طرف كانال به همراه اجراي ماهيچـه پشـت جـداول و  سيمان، تهيه و اجراي جداول بتني پيش ساخته ايستاده

ه بمگاپاسكال و  16بندكشي جداول با مالت ماسه و سيمان و ابزار مخصوص، تهيه و اجراي بتن كف كانال با مقاومت 
 صورت كامالً ليسه اي، تهيه و اجراي پرايمر پشت جداول با محلول قيري به ضخامت الزم (يك كيلوگرم قير محلول

 واد نفتي در هرمترمربع) مطابق نقشه هاي اجرايي با هماهنگي دستگاه نظارتدر م

مترطول در دو طرف آيلنـد وسـط) جهـت دفـع آب هـاي  15اينچ (به فواصل هر  8سايز  PVCتهيه و اجراي لوله هاي  .1,1,4
(تخريب بتن سطحي به همراه اجراي بتن محافظ دور لوله ها مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 

موجود در مسير لوله گذاري، در برآورد اوليه لحاظ گرديده است و از اين بابت هيچ گونه اضـافه پرداختـي صـورت 
 نخواهد پذيرفت.)

آسفالت موجود در مسير احداث جداول سمنت پالست رنگي، تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول به عيـار  برش و تخريب  .1,1,5
جراي جداول بتني سمنت پالست رنگي به صورت كشيده، تهيه و اجراي ماهيچه بتني كيلوگرم سيمان، تهيه و ا 150

پشت جداول (بتن پركننده بين جداول جديد و جداول موجود)، اجراي بندكشي جداول با مـالت ماسـه و سـيمان 
كيلـوگرم يك سفيد با ابزار مخصوص بندكشي، تهيه و اجراي پرايمر پشت جداول با محلول قيري به ضخامت الزم (

يسه اي لمگاپاسكال و سطح كامالً  16، تهيه و اجراي بتن كانيو با مقاومت قير محلول در مواد نفتي  در هر متر مربع)
خروجي هدايت گردد) مطابق نقشه هاي اجرايي و بـا همـاهنگي دسـتگاه  PVC(شيب كانيوها به سمت لوله هاي 

 نظارت

ه بپالست آيلند مياني تا تراز الزم، تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول خاكبرداري دستي محل اجراي جداول بتني سمنت  .1,1,6
كيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي جداول بتني سمنت پالست رنگي به صورت كشيده، تهيه و اجراي ماهيچه  150عيار 

صـوص بتني پشت جداول به همراه قالب بندي، اجراي بندكشي جداول با مالت ماسه و سيمان سـفيد بـا ابـزار مخ
يك كيلـوگرم قيـر محلـول در مـواد بندكشي، تهيه و اجراي پرايمر پشت جداول با محلول قيري به ضخامت الزم (

بـه  مگاپاسكال و سطح كامالً ليسه اي (شـيب كانيوهـا 16، تهيه و اجراي بتن كانيو با مقاومت نفتي در هر مترمربع)
 رايي و با هماهنگي دستگاه نظارتخروجي هدايت گردد) مطابق نقشه هاي اج PVCسمت لوله هاي 
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ه بـ 14كيلوگرم سيمان به صورت تك شبكه و دو شبكه ميلگرد آجدار نمره  300تهيه و نصب دال هاي بتني با بتن به عيار  .1,1,7
ي سانتي متر) و زير پياده روهاي آيلنـد ميـان 20سانتي متر در محل دوربرگردان ها (دو شبكه با ضخامت  10فواصل 

 سانتي متر) مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 15ت (تك شبكه با ضخام

تهيه و اجراي بلوك چيني جهت زيرسازي پياده روهاي آيلند وسط به صورت توپر با مالت ماسه و سيمان به همـراه بـتن  .1,1,8
 95اكم حـداقل كيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي مخلوط زيرسازي با ضخامت الزم و تـر 150مگر زير بلوك ها با عيار 

 10مگاپاسـكال و ضـخامت  12سانتي متر، تهيه و اجراي بتن كفسازي بـا مقاومـت  5درصد، شن ريزي به ضخامت 
سانتي متر، تهيه و اجراي كفپوش بتني پيش ساخته ويبره اي به همراه بندكشي با ابزار مخصوص و سنگ كـاري بـا 

ي، تهيه و اجراي پرايمر پشت بلوك ها با محلول قيـري سانتي متر مطابق با طرح كفساز 3سنگ اليبيد به ضخامت 
) مطابق نقشه هاي اجرايـي و بـا همـاهنگي يك كيلوگرم قير محلول در مواد نفتي در هر مترمربعبه ضخامت الزم (
 دستگاه نظارت

 زم، تهيه وخاكبرداري دستي محل اجراي جداول بتني سمنت پالست و جداول بتني پيش ساخته پياده رو كناري تا تراز ال .1,1,9
كيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي جداول بتني سمنت پالست رنگي و جـداول  150اجراي بتن مگر زير جداول به عيار 

بتني پيش ساخته به صورت كشيده، تهيه و اجراي ماهيچه بتني پشت جداول، اجراي بندكشـي جـداول بـا مـالت 
الست) و بندكشي با مالت ماسه و سيمان بـا ابـزار ماسه و سيمان سفيد با ابزار مخصوص بندكشي (جداول سمنت پ

 95مخصوص بندكشي (جداول بتني پيش ساخته )، تهيه و اجراي مخلوط زيرسازي با ضخامت الزم و تراكم حداقل 
 10مگاپاسـكال و ضـخامت  12سانتي متر، تهيه و اجراي بتن كفسازي بـا مقاومـت  5درصد ، شن ريزي به ضخامت 

راي كفپوش بتني پيش ساخته ويبره اي طوسي و زرد رنگ به همراه بندكشي با ابزار مخصوص سانتي متر، تهيه و اج
مطابق با طرح كفسازي، مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت (هرگونه تخريب و برچيدن جـدول، 

ه اين بابت هـيچ گونـه اضـافبتن و آسفالت موجود در مسير پياده رو سازي در برآورد اوليه لحاظ گرديده است و از 
 پرداختي صورت نخواهد پذيرفت.

 تهيه، حمل، پخش و تسطيح خاك زراعي درون آيلند مياني مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .1,1,10

خاله با تخليه نانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل  .2
 هماهنگي كامل دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه .3

 توضيحات:
 تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح، ابزار كار، ماشين آالت و نيروي انساني مورد نياز پروژه برعهده پيمانكار مي باشد. .1

ذكور نمايد و در صورت تخليه موارد مـپيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ  .2
 در مناطق ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي آيد.

 پيمانكار مي بايست كليه تمهيدات الزم جهت جلوگيري از آسيب به زيرسازي جاده را در طول مدت پروژه در نظر بگيـرد. درصـورت .3
 رسازي جاده، هزينه هاي ترميم و مرمت بر عهده پيمانكار خواهد بود.هرگونه آسيب به زي

 200,000سانتي متر كاهش ضـخامت مبلـغ  0,5سانتي متر، به ازاء هر  4درصورت استفاده از كفپوش سمنت پالست با ضخامت كمتر از  .4
چ گونـه سانتي متر ممنوع مي باشد. هي 3,5ز ريال از هزينه پياده روسازي كسر مي گردد و ضمناً استفاده از كفپوش با ضخامت كمتر ا

 اضافه بهايي به كفپوش هاي طوسي نمي باشد.

هـار مبا توجه به نزديك بودن خطوط و پايه هاي برق در مسير پروژه، پيمانكار مي بايست كليه تمهيدات الزم جهت ايمني و همچنين  .5
 موده و از اين بابت هيچ گونه اضـافه پرداختـي صـورت نخواهـدپايه هاي برق و هرگونه عمليات دستي را در قيمت هاي خود لحاظ ن

 پذيرفت.

ر به دستور كـا هرگونه تغييرات (اضافه يا كسر) در آيتم هاي موجود در مبلغ قرارداد يا هر آيتم مورد نياز ديگر در زمان اجراي كار، بنا .6
رسـت و ضريب منطقه مربوط به فه 41/1ضرايب باالسري  سازمان مديريت و برنامه ريزي و با اعمال 1401مربوطه با فهارس بهاي سال 

ن    حاصل تقسيم قيمت قرارداد بر مبلغ بـرآورد اوليـه پيمـا αپرداخت مي گردد. ( ضريب  αبهاي مورد تأييد دستگاه نظارت و ضريب 
 مي باشد.)

 د دستگاه نظارت پرداخت خواهد شد.پرداخت صورت وضعيت ها براساس تكميل عمليات اجرايي هر واحد كار به طور كامل و با تأيي .7
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عـالم اپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرمـا  .8
 نمايد. بديهي است هرگونه ادعاي پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود.

پشت جداول به صورت يك به يك محاسبه مي گردد. مساحت پياده روهاي آيلند وسط براساس  مساحت پياده روها براساس پشت تا .9
        پشت تا پشت سنگ اليبيد به صورت يك به يك مي باشد. محاسبه كانال دفع آب هاي سطحي براساس مترطول كانـال اجـرا شـده       

 مي باشد.

 دستگاه نظارت برسد.كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تأييد  .10

ان جهت زيرسازي كانال مصالح تونان يا شفته در نظر گرفته شده است كه با توجه به شرايط محل بنا به تشخيص دستگاه نظارت امكـ .11
 استفاده از يك يا هر دو مصالح مذكور وجود دارد.

د. بـديهي را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماي پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً  قابل اندازه گيري نمي باشد .12
 مي باشد هرگونه ادعاي پيمانكار درخصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد: .13

‐٤٠ ppm = < k م  ppm ۸۰ > = پتاس
‐ p ۱۵ < = صفر ppm 
‐ ۲mmhs/cm= < EC = < ۴ mmhs/cm 
‐ O.C   ن آ  ۱% <ک
‐ ۳۵ = sp % = < ۴۵ 
‐ ۶ = < ph = < ۷ 
 

هنگي پيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأييد دستگاه نظارت جهت پياده سازي خطوط و ترازهاي پـروژه بـا همـا .14
 واحد نقشه برداري كارفرما مي باشد.

 كليه بتن هاي سازه اي بايد از ماسه شسته موجود در معادن اطراف شوشتر تهيه شود.ماسه مصرفي در  .15

 اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد. .16

ده درصـد مـدت زمـان آن فعاليـت  چنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از .17
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.

روي تمـامي تجهيـزات و پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت  .18
 ماشين آالت ضروري است.

بلـغ پيمانكار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و درصورت استنكاف از ارائـه گـزارش، بـه ازاي هـر روز م .19
 ريال از محل مطالبات پيمانكار كسر مي گردد. 1,500,000

 وژه، كليه استعالمات الزم از ادارات مربوطه را اخذ نمايد.پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پر .20

بـا  حين اجراي عمليـات پـروژه و پـس از اتمـام كـار) –پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه  .21
ر و فايل عكس هاي تهيه شده را دهماهنگي دستگاه نظارت و واحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد 

 پايان هر ماه در اختيار واحد روابط عمومي شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.

و واحد فضاي سبز شهرداري بندرماهشهر ناظر بـر اجـراي پـروژه مـي باشـند. بررسـي احجـام،  2واحد دفتر فني، مديريت منطقه  .22
 ضعيت هاي پيمانكار برعهده دفترفني شهرداري بندرماهشهر مي باشد.صورتجلسات و صورت و

 
 :: اسناد و مدارك 2ماده 

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

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

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

 ) شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژههـ
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يز جـزو اسـناد و اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد ن      
، ، نقشـهد. اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فنـيمدارك پيمان به شمار مي آي

ولويـت ك پيمـان اديگر اسناد و مدار ، موافقت نامه پيمان برو گانگي بين اسناد و مدارك پيمانصورت وجود د دستور كار و صورتمجلس باشد. در
خصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصـات فنـي عمـومي . هرگاه دوگانگي مربوط به مشدارد

 است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.
 

..........ريـــــال (بـــــه حـــــروف) مبلـــــغ كـــــل پيمـــــان (بـــــه عـــــدد) ..................................  : : مبلـــــغ 3مـــــاده 
 ول ذيل مي باشد.دجبه شرح ريال  ........................................................................................................................

 مبلغ كل پيشنهادي (ريال) مبلغ واحد پيشنهادي (ريال) مقدار واحد شرح رديف

ري، لجن برداري و تخريب ديواره كانال قديمي به طور كامل خاكبردا 1
   600 مترمكعب مشخصات و نقشه هاي اجرايي 1-1-1مطابق بند 

 2-1-1تهيه مصالح و اجراي مخلوط زيرسازي به طور كامل مطابق بند  2
   140 مترمكعب مشخصات و نقشه هاي اجرايي

ر كامل مطابق بند تهيه مصالح و اجراي شفته آهك زيرسازي به طو 3
   140 مترمكعب قشه هاي اجراييمشخصات و ن 2-1-1

-3تهيه و اجراي كانال دفع آب هاي سطحي به طور كامل مطابق بند  4
 مشخصات اجرايي و نقشه هاي اجرايي 1-1

مترطول 
   465 كانال

اينچ به طور كامل مطابق بند  8سايز  PVCتهيه و اجراي لوله هاي  5
   90 مترطول نقشه هاي اجرايي ات ومشخص 4-1-1

تهيه و اجراي جداول سمنت پالست (با بتن پركننده) به طور كامل  6
   430 مترطول مشخصات و نقشه هاي اجرايي 1-1-5مطابق بند 

تهيه و اجراي جداول سمنت پالست (با ماهيچه مربعي) به طور كامل  7
   455 مترطول مشخصات و نقشه هاي اجرايي 1-1-6مطابق بند 

سانتي متر به  20تهيه و اجراي دال هاي بتني دو شبكه به ضخامت  8
   33 مترمربع جراييمشخصات و نقشه هاي ا 1-1-7طور كامل مطابق بند 

سانتي متر به  15تهيه و اجراي دال هاي بتني تك شبكه به ضخامت  9
   18 مترمربع ييمشخصات و نقشه هاي اجرا 1-1-7طور كامل مطابق 

ند بتهيه مصالح و اجراي پياده روهاي آيلند مياني به طور كامل مطابق  10
   80 مترمربع قشه هاي اجراييمشخصات و ن 8-1-1

-9تهيه مصالح و اجراي پياده روهاي كناري به طور كامل مطابق بند  11
   970 مترمربع ات و نقشه هاي اجراييمشخص 1-1

 1-1-10كامل مطابق بند  تهيه مصالح و اجراي خاك زراعي به طور 12
   310 مترمكعب مشخصات و نقشه هاي اجرايي

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

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

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

            شـرايط عمـومي تعيـين   39اده موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كـه طبـق مـ حسن انجام عمليات: : دوره تضمين 5ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده ماه از سوي پيمانكار 12 ، براي مدتمي شود

ز طرف اشركتي كه  ار طبق اسناد و مدارك پيمان، شهرداري بندرماهشهر و يا هرنظارت بر اجراي تعهدات پيمانك: : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32شده است كه با توجه به مواد  كارفرما معرفي گردد، واگذار
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 : : محل اجراي كار 7ماده 
 ستغالت)خيابان وحدت (حدفاصل پل معلم تا پل م –ناحيه صنعتي  -بندر ماهشهر 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.: : نسخ قرارداد 8ده ما
 
 

 اينده / نمايندگان پيمانكارمن                                                        نماينده كارفرما                                                            
 نام خانوادگي : نام و                                                                حسين صفري نام و نام خانوادگي :                

 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                
  امضاء                                                   امضاء                                                   

 
 

 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 ديريت و برنامه ريزي كشورسازمان م 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره   شامل :

انكاري بوده ه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمدر اين پيمان كليه بخشنام       
العمل هـا و تا اين تاريخ معتبر مي باشد  نافذ بوده و الزم است در صورت ابالغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستور

 استفاده گردد.
 

خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از شرايط : : شـرايط خصـوصـيفصل چهارم
تيجه نتواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه موارد در آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي

ت. تبار اسبدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اع گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي و
 ماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.ش

 شت.ود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داچنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابالغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد ش     
يـد پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صالحيت ، داراي تخصص و تجربـه و اختيـارات كـافي و مـورد تأي: ) رئيس كارگاه 10ماده 

ته باشـد. در به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشـدستگاه نظارت را به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار 
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 صـبايد با دستگاه نظـارت همـاهنگي و  پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصميم پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير
جانشين او تأييد گردد. همچنين عالوه بر رئيس كارگاه شخص واجد صالحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلـت و نقشـه هـاي 

 كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گردد.
امه ريزي سازمان، روش اجرا و برن "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"متعهد است كه براساس شرح  پيمانكار  ب) – 18ماده 

ار بـراي تفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلـت پيمانكـ
 ن به شرح زيـرصيلي اجراي كار، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آارايه برنامه زماني تف

 است.
د بـه در برنامه زماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجو .1

 ي به هنگام گردد.. همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگاي تهيه شود صورت ميله
طلـع مصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر داليل كارفرما و دسـتگاه نظـارت را  در .2

 نمايد.
 باشد :به شرح ذيل ميبندي  موارد الزام در تهيه برنامه زمان .3

 بندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي منطبق بودن برنامه زمان .3,1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSساختار شكست كار ( .3,2



20 خوانده شد ؛ مورد قبول است. بندرماهشهرفاز دوم جدول كاري و پياده رو سازي خيابان وحدت ناحيه صنعتي  ضوع:با مو دوماسناد مناقصه مرحله 

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

با مبلغ  اليت هاابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت ها در برنامه زمانبندي و مط .3,4
 پيمان 

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد .3,5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي .3,6

 ارائه جدول ماشين آالت و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه  .3,7

 كي ماهيانه برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزي  S رسم نمودار .3,8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار .3,9

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

 دستگاه نظارت تحويل گردد.به 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 

 عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از )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

تهيه و بـه  پرسنل، ماشين آالت، ورود و خروج مصالح و كاركرد راعالوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار  )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
درصد باالسري از مطالبـات پيمانكـار كسـر  15هاي مربوطه را با احتساب و هزينه  كارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام

 نمايد. 

همـاهنگي  حين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام كار) بـا –پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه  )7
اه در م، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر دستگاه نظارت و واحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر

 اختيار واحد روابط عمومي شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.

ات و سوخت، فقط درصورت نيـاز ، مخابر كارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان، راه، آب، برقالف)  -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.به معرفي نامه مي

 ز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 و تأمين كليه مصالح، ابزار كار، نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز به عهده پيمانكار است. ، حملتهيه 

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

 لودر يك دستگاه )1

 بيل بكهو يك دستگاه )2

 جرثقيل يك دستگاه )3

 دستگاه 2كمپرسي  )4

 كمپكتور دستي يك عدد )5

 تانكر آب يك عدد )6

 چكش برقي دو دستگاه )7

 تراك ميكسر )8

 دستگاه برش آسفالت )9
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 دوربين نقشه برداري )10

وق در فـپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت بـه تجهيـز مـوارد ر تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعالم مي گردد. ساي
 گردد.كارگاه اقدام نمايد. ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابالغ مي

مشخصـات  تگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و به تفكيك و به شرحپيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دس ح) – 20ماده 
 زير تأمين كند.

سايل سرمايش ومترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيل  36دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل  يكتأمين  -
 .رير و غيره به عهده پيمانكار استحلوازم ت كامپيوتر، و گرمايش، يخچال، ميز و صندلي،

 .پذيرداي صورت نميرداخت جداگانهتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پ
 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 

 رعايت شئونات اسالمي مي باشند.پيمانكاران جزء  متعهد به  -1
 ظر ميزان تخصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از ن -2
 عايت كليه شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ر -3

 باشد.أمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميت الف)-28ماده 
 .مي گيردنتعلق  نرخ ارزمابه التفاوت يا هيچگونه تعديل و يمان به اين پ هـ ) -29ماده 
 هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

 اوليه و مجدد در صورت نياز . ه آزمايش هايكلي  
گيـرد و هزينـه انجـام د تأييد كارفرما انجام ميتوسط آزمايشگاه مور  ،55ه شماره الزم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشري

 گردد.آزمايشات، پس از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي
ران ، و هيأت وزيـ 11/8/1382رخ هـ  مو 28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 يا آخرين مصوبه هيأت وزيران است.
 گيرد.مينبه اين پيمان پيش پرداخت تعلق  -36ماده 
 شود.، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت ميباالسري پيمانكار در دوره تعليق هزينه ب) -49ماده 

 گردد.پرداخت مي ريال بصورت مقطوع 20،000،000به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهانه در حد هزينه 
 گيرد.درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نميالف) -50ماده 
 يزان ترتيب زير ، از پيمانكار وصول  مي شود: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 50مان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده جريمه تاخير غير مجاز پي
 ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.(پانصد هزار)  500,000اجراي كار مبلغ 

اخيرات تهاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان خسارت فوق الذكر هزينه تبصره : چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد، عالوه بر
 گردد. كار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيماناساس بخشنامه غير مجاز بر

مـورخ   ش 29507ت /53869موضـوع تصـويب نامـه شـماره  سـتانيبراساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغان ساير شرايط :
شرايط فسخ  ي بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي ازستاناستفاده از كارگران افغان 26/9/82

 ميمه پيمان)ي ضبخش دستور العمل و استانداردهاي فن 6. (مفاد بند ستناد آن ، قرارداد را فسخ نمايدپيمان قلمداد شده و كارفرما مي تواند به ا
 

 يمانكارپ                                                                               : شهرداري بندر ماهشهركارفرما            
 نام و نام خانوادگي:    حسين صفري  نام و نام خانوادگي:         

 هرو امضاءم                                                                                        امضاء                                            
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 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
  ي از به عنوان بخشبه شرح زير رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 فني عمومي پيمان الزم است:مشخصات 
 انممشخصات فني و عمومي ساخت 55نشريه شماره  -

 
 (پيوست شرايط خصوصي پيمان) خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

ل مدت ربع او پيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت -1
 از ارائه برنامه زمانبندي، به كارفرما اعالم نمايد.زمان مج

هاي  مناسب محدوده فعاليت (WBS)پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست  -2
كه  اساس آناليزيليت (براساس هزينه هر فعاقرارداد را به همراه مقادير و اوزان مربوطه تهيه و به تأييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها بر

هايي و ن WBS. بايستي ارائه گردد) محاسبه گرديده، به طوري كه با آيتم هاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد
ورد م WBSبق ندي مي بايست مطامورد تأييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقع خواهد بود. ساختار برنامه زمان ب

 تأييد باشد.

رارداد را وط به قپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مرب -3
برنامه  راساس منطقبامه ارائه شده بايد برن( نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد.   Gant Chartبه صورت 

اليز بهاي رائه آنريزي و شامل كليه پيش نيازهاي الزم و ارتباط صحيح فعاليت ها، تهيه و به صورت ماهيانه بروز شود. الزم به ذكر است ا
 ندي با شرايطزمان ب م كار بدون برنامهواحد فعاليت ها و اخذ تأييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كارفرما به هيچ وجه اجازه انجا

عدم ارائه  وارفرما كفوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تأخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمان بندي مورد تأييد 
 .كليه نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است

منضم  وا تهيه پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمان بندي، برنامه زمان بندي تفصيلي خود ر -4
ت مچنين پيمانكار موظف اساوليه و به صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تأييد كارفرما برساند. ه S-CURVEبه نمودار 

ما د كارفرفيزيكي و نمودار پيشرفت كلي قرارداد را به صورت برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تأيي جداول پيشرفت
ار، زمان ها و كتهيه شده و شامل كليه جزييات  3و  2برساند. برنامه زمان بندي مي بايست در چارچوب برنامه زمان بندي كلي موضوع بند 

نابع ممشخص، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز هر فعاليت،  فعاليت هاي بحراني به صورت
)Resources ن عاليت در آماشين آالت و تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر ف –) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني

، بايستي ائه شدهزمان بندي را ايجاد نمايد.هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آالت ار تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه كامل برنامه
ام ياز انجبه صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در چارچوب برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد ن

 فعاليت ها مي بايست تهيه و به تأييد كارفرما برسد.

ه بروز تأخير در ) در برنامه زمان بندي الزم است پيمانكار ضمن ارائه داليل و مستندات مربوط بReviseياز به انجام بازنگري (درصورت ن -5
پس برنامه دام و ساجراي كار، نسبت به اخذ تأييدات الزم از كارفرما درخصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اق

مان بندي به زبرنامه مه زمان بندي به هنگام) را جهت تأييد و ابالغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً  پس از انجام بازنگري (بازنگري (برنا
ذخيره و برنامه جديد  ١ Baselineهنگام) را جهت تأييد و ابالغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان 

 معرفي و در فايل و هاردكپي منظور مي گردد.  Baseline٢ان تحت عنو

يه و فرما تهم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابالغي كارضپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمن -6
د. كليه لي باشنارفرما از نظر اطالعاتي و كنتردر اختيار نماينده وي قرار دهد. فرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز ك

 .گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار مي بايست به صورت فايلهاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند

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

 دمشخصات كلي قراردا -

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

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

 احجام –) احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش (برنامه / واقعي –اجرايي شامل اطالعات: احجام كل  جدول وضعيت احجام فعاليت هاي -
 اجرا شده تجمعي تا پايان مقطع گزارش (برنامه / واقعي)

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

ي برنامه )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز جهت انجام فعاليتهاResourcesوضعيت مصرف منابع( -
قبالً  ماه كه وريزي شده به صورت برنامه / واقعي و مطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته 

 اليل عدم تطابق آنها.توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر د

ه تا روز شد برنامه زمان بندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني، بارچارت برنامه و واقعي، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي (به -
 مقطع گزارش)

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

 اليجدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و م -

 گزارش مصور -

يتها به نه فعالپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطالعات وضعيت نيروي انساني ، ماشين آالت ، مصالح ، مقدار پيشرفت روزا -7
نه منابع اارش روزهمراه شرح فعاليت هاي اجرا شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گز

اي مورد ر قالب فرم همصالح و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، د –ماشين آالت  –تجهيزات  –مصرفي ( نيروي انساني 
 نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد. 

رت ا از صوهوعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آن درصورتيكه پيمانكار اطالعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در م -8
درصد(مطابق جدول پيوست)  22وضعيت هاي ارائه شده كسر خواهد شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيت هاي هر دوره به ميزان 

ر شده در صورت زي)، مبلغ كسخدمات برنامه ري 9خواهد بود. درصورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما (با توجه به شرايط زماني بند 
 وضعيت جاري پرداخت خواهد شد.

 ي جريمهدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطع -9
مه طعي جريقارداد از محل صورت وضعيت خواهد شد، اگر تا پايان ماه دوم نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قر

رت محل صو خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از
 وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

ه واهد شدكختاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه 
 توسط امور پيمانها محاسبه و اعمال مي گردد.

ت وضعيت كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صوررا پيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست  -10
 هاي موقت و قطعي خود به كارفرما تحويل نمايد.

 ريزي و هدات پيمانكار براساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تأييد نهايي مديريت برنامهتع -11
 كنترل پروژه رسماً  از پيمانكار تحويل گرفته مي شود.

يزي و رنامه ريست به تاييد واحد ببه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي با -12
مال رك و اعكنترل پروژه برسد. صورت وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدا

 مي باشد. به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ارسال و پس از تاييد و محاسبه قابل پرداخت 9بند 

اي موقت وضعيت ه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورتدر صورتي كه  -13
 خود را به طور كامل دريافت مي كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

ت ايي صورا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر ت -14
ذكر را در جلسات فوق ال جلسات عمليات اجرايي اقدام و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 خواهد بود. زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي متوجه كارفرما ن
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احد برنامه وب براي هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصوي -15
رداختي ريزي و كنترل پروژه ارسال تا اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پ

 درصد آن مي باشد. 50در صورت وضعيتها حداكثر تا 

. (پيمانكار ننمايد چنانچه پيمانكار در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه -16
درصد  15ه و هزينه آن را با احتساب براي تهيه صورت وضعيت موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نمود

 باالسري از محل مطالبات پيمانكار كسر مي نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 ل ذيل انجام دهد.دومربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق ج 16الي  1يمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي پ

 
 جدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

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  رفرماعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كا 2
 %1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفضيلي 3
 %0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  انبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كارفرماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زم 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 اكارفرما و اخذ تاييد كارفرمنسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد4عدم 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
 
 

 


