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 اسناد مناقصه
 بندرماهشهر سطح شهر جنوبيضلع  انجام عمليات متفرقه عمراني پروژه :

 
 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 ن درمعامالت دولتيتعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل كارمندا -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

  11/12/1381 ورخم هـ 23251ت /48013 تعهدنامه 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
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  اوله مرحل –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 
 

 پيمانكار شركت /
ي ي شود كه درمناقصه عمومبندرماهشهر از آن شركت دعوت م شوراي اسالمي شهر 14/1/1401ش مورخ /18مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 با مشخصات زير شركت فرماييد.
 بندرماهشهرسطح شهر  يجنوبلع ضموضوع: انجام عمليات متفرقه عمراني  -الف

 يالر 27,519,661,721  :مبلغ اوليه –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 12 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
  .مي استاار و امور اجتماعي الزكاز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و گواهينامه صالحيت ايمني اداره  ابنيه 5رتبه ارائه  -ط

 شرايط مناقصه
تـا پايـان وقـت اداري مـورخ  08/09/1401از مـورخ   Setadiran.irالكترونيكي دولت بـه نشـاني در سامانه تداركات اسناد مناقصه  .1

 اشد.مي ب 26/09/1401. بازگشايي پاكت ها مورخ شودتحويل  18:00تا ساعت  24/09/1401و پاكت در مورخ  گردد؛ مي ارائه 14/09/1401

ك و مشروط و مبهم و فاقـد تضـمين الزم و كـافي و ال يقبول پيشنهادهاكارفرما از ا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .2
 مهرنشده معذور است.

ل را به يكي از دو طريق ذي )ريال 1,375,983,086 مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در .3
 ارائه نمايند:

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

شهرداري  طراحي و توسعه شهريدفتر  واقع در 14/09/1401مورخ  شنبهدوروز  11 جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت)در ساعت .4
  مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين برسد.بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه 

 
 
 

 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 هرداربندرماهشهرش                                                                                                                                    
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 اولمرحله  -عمومي ه شركت در مناقصهدعوت نام
 شركت / پيمانكار

هر سطح ش يجنوبمليات متفرقه عمراني ضلع عپروژه ، اسالمي شهربندرماهشهر شوراي 14/1/1401ش مورخ //18مجوز شماره بدينوسيله به استناد     
 شرايط واگذار نمايد. از طريق مناقصه به پيمانكار واجد را بندرماهشهر

 الف : روش انجام مناقصه 
و  26/11/83مـورخ  67490مصوبه مجلس شوراي اسالمي و ابالغيه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره      

 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12آئين نامه اجرايي بند ج ماده 
 بندرماهشهر سطح شهر جنوبيضلع نجام عمليات متفرقه عمراني ا: ب : موضوع پروژه 

ريـزي، كارهـاي فـوالدي ي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرماتوربندي، بتنانجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاك :ج: شرح مختصري از پروژه 
كاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كاري و سـراميك كـاري،  سبك و سنگين، سقف سبك بتني، آجركاري، جدول

 .ي و غيرهلوله گذاري فاضالب يسات برقي، آبياري و زهكشي،آميزي، تأسيسات مكانيكي، تأسموزائيك كاري، برش و نصب شيشه، رنگ
 توضيحات :

يچگونه ن بابت هعمليات عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت خود لحاظ نموده است و لذا از اي -1
پو تا دمجدد مصالح از  ه پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حملبا توجه بگيرد. (ت كار به پيمان تعلق نميضريبي تحت عنوان صعوب

 محل اجرا، هيچ گونه هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد. -2
 ينيماشـ لياستفاده از وسا امكان كهمتر  4با عرض معبر كمتر از  هاييمحدوده ينك يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد -3

 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م باشد،يمقدور نم

ديـف ررداده مي شود، با هـر ابعـاد و ضـخامت تنهـا از پرداخت هزينه حمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرا -4
          فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي پذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كـه توسـط پيمانكـار تهيـه مـي گـردد، هزينـه   290902

 جداگانه اي پرداخت نخواهد شد.

د و اي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شـود، بـا هـر ابعـاپرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي سيستم دفع آب ه -5
گردد،  دريچه هايي كه توسط پيمانكار تهيه ميفهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي پذيرد و بابت حمل و نصب  290901ضخامت تنها از رديف 

 هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهد شد.

ن فهرست بهاي ابنيـه منضـم بـه پيمـا 120107 از رديفدر هر ابعاد و رنگ به همراه بندكشي  پالسته، حمل و اجراي جداول بتني سمنت هزينه تهي -6
 پرداخت خواهد شد.

  ليه پروژه د اوهايي به برآوربا توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير ، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف -7
ورد اوليه منضم به درصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآ 25و يا تغييرات باالتر و يا پايين تر از  )(موجود در كليه فهارس بهاي سازمان مديريت

 پيمان نخواهد داشت .
ه اجراي كليه عمليات ابالغي از طريق دستگاه نظارت شود. لذا پيمانكار موظف بمنضم به پيمان تلقي مي 1401هاي كليه فهارس بهاي سال كليه آيتم -8

باشد و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، هاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت ميباشد و بهاي عمليات انجام شده براساس آيتممي
موجود نباشد، با  1401هاي فهارس بهاي سال در هيچ يك از رديفباشد. بديهي است چنانچه عملياتي دار نميهاي ستارهمالكي جهت استفاده از آيتم

 دار قابل پرداخت خواهد بود. شرايط عمومي بصورت قيمت جديد و آيتم ستاره 29رعايت شرايط ماده 
الت آ نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ -9

 است. يضرور

از محل  الير 500،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ -10
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ

 فهرست بهاء ابنيه اعمال مي گردد. 010406و  010405به رديف هاي  0,5درصورت تخريب بتن به وسيله ي ماشين آالت ، ضريب  -11

وري و فورس گروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي ف 5پيمانكار بايستي حداقل داراي  -12
جرب به ازاي هر سه گروه كاري الزامي ي يك نفر سركارگر مباشد. ضمناً معرفنفر بنا و كارگر مي 4ماژور معرفي گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 

 هاي كاري مورد نياز را به تشخيص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.است. الزم به ذكر است كه پيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه
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ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اعالم و ساعت  برنامه 24پيمانكار موظف است پس از ابالغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر  -13
رنامه ريزي بنسبت به اكيپ مورد نظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (

درصد  15ا احتساب بنسبت به انجام آن كار اقدام و هزينه هاي مربوطه را فتد، كارفرما مي تواند رأساً يتأييد شده توسط دستگاه نظارت) به تأخير ب
 نام پيمانكار خواهند بود.باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. بديهي است در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي

ماهنگي هـاي ستاندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً انجام كليه هانسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط عالئم و تجهيزات ا -14
ود .در غير بالزم با پليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد 

ت احتمالي مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقا اكيپ كاري از مطالبات پيمانكار كسر ريال جهت هر  1,000,000اينصورت جريمه اي معادل روزانه 
 نيز به عهده پيمانكار خواهد بود.

س از اتمام كـار) عكـس تهيـه پحين اجرا و  -پيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار ، از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه -15
ك عدد ينسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهيه  نمايد و يك

 لوح فشرده با فرمت پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72غي، ظرف مدت زمان پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابال -16

مي گيرد. (آيـتم هـاي  ي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار هاي تاسيسات مكانيكصرفا جهت فعاليت 1401فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال  -17
جراي عمليات الوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود).  باشد ولوله گذاري اين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني مي

شبكه جمـع  ميليمتر به باال از فهرست بهاء 200و از قطر  1401ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160لوله گذاري دفع آبهاي سطحي تا قطر 
 قابل پرداخت مي باشد.  1401آوري و انتقال فاضالب  سال 

 بولوار آيت اله طالقاني تا خيابان آب بندرماهشهر مي باشد. جنوبيوده پروژه شامل مناطق شهري كه در محدوده ضلع محد -18

 شده است. ماه شمسي پيش بيني 12زمين، از زمان انعقاد قرارداد و تحويل : د: زمان اجراي كار

 .ريال مي باشد 27,519,661,721مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:

 ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انساني:
 باشـد، دسـتمزد صورتي كه حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پالست و تحويل در محل مجتمع توليدي به عهـده كارفرمـا  در

چ مـي گـردد و هـيت بها منضم به اين پيمان پرداخت فهرس 210110و  210109از رديف هاي با هر طرح و ابعادي اجراي كفپوش و جدول سمنت پالست 
د لحاظ نهادي خوموظف است در قيمت پيشگونه اضافه بهايي بابت بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در كارگاه تعلق نخواهد گرفت و پيمانكار 

يـتم نمايد. ضمنا درصورت عدم تأمين كفپوش سمنت پالست توسط كارفرما، پيمانكار موظف به تهيه، حمل و اجراي آن مي باشد و پرداخت از طريق آ
 انجام مي پذيرد. 1401فهرست بها ابنيه سال  210308و  210307و  210105هاي 

 رآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود.فواصل حمل مصالح صرفاً  حداكثر طبق آنچه در ب 

 .تهيه ساير مصالح ، ماشين آالت ، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز  به عهده پيمانكار است 

 ربندرماهشهيابان شريفي و ... كاريابي و كوي سعدي، خ، منطقه 3،4 بولوار آيت اله طالقاني شامل فاز جنوبيمحدوده مناطق سطح  ح : محل اجراي كار:

 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعالم گردد. شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :

       )ريـال صد و هفتاد و پنج ميليون و نهصد و هشتاد و سه هزار و هشـتاد و شـشيك ميليارد و سي( ريال 1,375,983,086 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 زير تسليم شود. مي باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه

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

شكل ممكـن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،تبصره :  
 باشـد و عـالوه ديگر نيز قابل تمديـد قبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 سين صفريح                                                                                                                                                                         

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 »شرايط مناقصه « 
 بندرماهشهر سطح شهر جنوبيضلع  تفرقه عمرانيانجام عمليات م موضوع مناقصه :

 عالوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
جرب، موي متخصص و كادر فني داشتن امكانات، داشتن ماشين آالت، نير ،ابنيهرشته  5حداقل داشتن شخصيت حقوقي ، داشتن رتبه  شرايط متقاضي:

ت اجراي خالي جه داشتن توان مالي ، تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه ، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين داشتن ظرفيت
 پروژه.

 شرايط شركت در مناقصه :
عد تنظيم و در ، به ترتيب ب Setadiran.irلكترونيكي دولت به نشاني در سامانه تداركات اخود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  )1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

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

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

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

، تنامه هافرم ضماندفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل ( 2-4
را و نامه اج شرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي، تعهد

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

ي ي و كليدبق اجرايي، ماشين آالت و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فنپيشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوا 3-4
 شركت و توان مالي مي باشند.توضيحاً : اين موارد بايد دقيق ، مستند و تأييد شده باشند.

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

 يت ايمني اداره كار و امور اجتماعيتصوير برابر با اصل گواهينامه صالح  5-4

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

 اشد)برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد و حروف ب -
 76574/100شنامه شماره و بخ 31/03/1396مورخ  1232579/96اس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره آناليز قيمت پيشنهادي براس -

 19/8/1387مورخ 

ن، تكميل، تنظيم و ذكر شده بدون تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آ 5و  4، 3پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي  )6
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اء نموده و مهر و امض

رت وجود پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصو )7
د هاد مردومناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشن ، مبهم و برخالف شرايطشنهاد مشروط، يا ارائه پيخدشه يا نقص دراسناد و مدارك مناقصه

 است.

ها را رد پيشنهاد شهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از )8
ه رد ولذا ارائي را ندااد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادنمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنه

 هد شد.عالم خواادهنده كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و 

             صالح ، مر به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي قيمت پيشنهادي پيمانكا )9
 اشد.هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده ب

ته باشند نايي داشايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشپيشنهاد دهندگان ب )10
 و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

سر كرداخت و مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پ پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء )11
بات از مطال كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را

 (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.
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پيشنهاد  و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، هيچ گونه تصرف )12
 بداند. واصله مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي باشد چنين پيشنهادي را مردود

ين شركت صله از ازاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واهرگاه در هنگام برگ )13
به  وضوع نيزكنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و م

 ه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعالم خواهد شد.معاونت برنام

راينصورت اهد شد دچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خو )14
 برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

راين دخسارتي  فرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونهكار )15
 مورد مردود مي باشد.

 د.مي گرد بالغ محسوبنشاني پيشنهاددهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ا )16

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

 .ديت نمي باشبصورت تقريبي بوده و مالك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعو رديف هاي فهرست بهاي منضم به برآورد پيوست ، تمام مقادير متره  )18
 مالك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

اد قيمت ضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت بشرح برگ پيشنه )19
 پيوست اقدام نمايند.

شرايط  42ه ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماد 12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  )20
 عمومي عمل مي شود.

گهداري گانه اي نآن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جدا %10مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  از )21
 مي شود نصف اين مبلغ پس از تحويل موقت و نصف ديگر را پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.

 به عهده پيمانكار مي باشد.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري )22

رخورد بمربوطه  اري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقرراتپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرد )23
 خواهد شد.

ون ويس و بدنقيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود  )24
 شود. قلم خوردگي و با حروف نوشته مي

 هزينه انتشار آگهي مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.پرداخت  )25
زو اسناد و عالم و جهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري ا )26

 مدارك پيمان منظور خواهد شد.
ي نين موردچجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر شهرداري حق تغيير، اصالح يا ت )27

ارد دهنده حق پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و درصورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد د
 يد.تقاضاي استرداد آن را بنما

       ر ناقصه گزامها باشد، در اين صورت دستگاه  ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصالح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد   )28
تجديد  وي اصالح مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي برا

 نظر پيشنهاد خود را داشته باشند.
مبادرت  اد پيمانخود، به انعقتضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت  برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او ، با سپردن )29

دارد. هرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ننمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع ش
يز با نانچه او نچبيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و  درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش 

خواهد شد و  الغ دادهصه او هم به نفع شهرداري ضبط و به نفر سوم ابتوجه به موارد ياد شده باال، حاضر به انعقاد پيمان نشود ، تضمين شركت در مناق
هد شد. جديد خواچنانچه او نيز با توجه به موارد مذكور حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و مناقصه ت

 ه مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برند

 پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. )30
 .ه نماينددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعمدارك ارائه شده توسط پيشنهاد )31
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ا به هر رزيده و يوصورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور در  )32
 امه حسنندليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت 

 اجراي تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه )33
باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني وژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم ميتحويل موقت پر

ست) از ااي كه مشمول اخطار كتبي بوده بيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
 گر به صورت دائمي از شركت درصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصهشركت در مناق

 باشد.مناقصات اين شهرداري محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  )34

                                                      ) باشند.TINشركت كنندگان مي بايست داراي شماره اقتصادي ( )35

 

 حسين صفري
 هرهردار بندر ماهشش                                                                                                                                                                                 

 
 
 

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 
 بندرماهشهر سطح شهر جنوبيضلع انجام عمليات متفرقه عمراني  مربوط به مناقصه:

الت دولت ت در معامكارمندان دولشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه م     
ا مردود و اقصه فوق رنمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي من  1337مصوب دي ماه 

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
د و خالف ا امضاء نمايفوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط رهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه      

سهيم و  ن پيمانق هستند دراياظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فو
ه خسارات وارد ورا ضبط  ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار

 رده به تشخيص كارفرما مي باشد.در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وا
ب را ردد مراتگاين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور      

ه نطالع نرساند ااصله به چه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفبالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنان
يز بنا به نكار را  تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي

 ود.تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نم
ت هاي حق مجازامضافاً  اين كه پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مست     

 مربوطه مي باشد.
 :تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده

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

 تعهد نامه
 

                            عـــالم مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته ا                                                مـــدير عامـــل شـــركت                                                          اينجانـــب        
يس جمهـور و بردي رئداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راه

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

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 
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 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
  بندرماهشهرسطح شهر  يجنوبضلع انجام عمليات متفرقه عمراني  مربوط به مناقصه:

وانين، قدهنده اطالع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن  ييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشانبدين وسيله تأ -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.امصوبات، آئين نامه ه

رر شده در ك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارتأييهمچنين بدين وسيله  -ب
 آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.

 .و مدارك عمومي مناقصه و پيمان فهرست مقررات و اسناد -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

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55ت فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره مشخصا -5

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

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

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

 

 تاريخ:                         دهنده:                                                     نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددگي و امنام و نام خانوا

زار و گبول اين مناقصه قمراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و         
 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پيشنهاد قيمت
 بندرماهشهر سطح شهر يجنوبضلع انجام عمليات متفرقه عمراني پروژه  موضوع مناقصه :

، شرايط مناقصه امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در     
 ومقررات  مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبولمناقصه، شرايط خصوصي 

ك و مي مداراسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كلي تما
       شنهاداقصه پيامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناسناد مناقصه پس از بازديد ك

 مي نمايم كه :
ريال  (به  ................................عدد).....................(به  مبلغ كل پيشنهاديبا   1401براساس فهارس بهاي سال  عمليات موضوع مناقصه فوق را -1

ر ق جدول ذيل و بباط..... ريال م..................................................................................................................................حروف) ...................................
 م دهم.اساس آناليزهاي ارائه شده پيوست اين برگ انجا

و بخشنامه شماره  31/3/96مورخ  1232579مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و -2
 (ج) قرار داده ام.به پيوست، در پاكت  19/8/1387مورخ  76574/100

 نمايم كه : مي چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد -3
ت روز ظرف هف الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر

 از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
هاي ليه كاركم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و ، كليه ماشين آالت و تجهيزات الزظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ ب)

 موضوع پيمان را در 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
ن ا در ايي كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي راطالع كامل دارم كه شهرداري براي واگذار -5

 خصوص ندارد.

) ند (كبتضمين موضوع  تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 داشته ام.دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم 

 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 بندرماهشهر سطح شهر يجنوبضلع انجام عمليات متفرقه عمراني  مربوط به مناقصه:

آن قسـمت از  دادپيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قـراراين 
ربوط بـه خطرات احتمالي م شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

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

يسر نشـود تـا ن امر مهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
يمان راسـاً در پشرايط عمومي  21ده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بو 3حداكثر 

ه مسـئول خواهد نمود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد ايـن پيشـنهاد دهنـداين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      /     /  تاريخ:       

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

اسنامه رتي كه با وجود عدم تطابق مفاد اسعهد مي نمايم درصوت    شركت                                                         ثبت شده به شماره                                                
قصه منابراي  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صالحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

رداد حداكثر قبل از عقد قرات شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم حسب دعوبر در  بندرماهشهر سطح شهر جنوبيانجام عمليات متفرقه عمراني ضلع پروژه 
به  نچه اين شركتمايم چناتا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي ن

د د. قبل از عقاجعه نموداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مرعنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرار
د بحث ئين نامه مورا مفاد آبقرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را 

 ابقت دهم.مط
تضـمين  واختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـوده  شهرداري     

 واهد داشت.ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخ شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 مضاء مجازمحل مهر و امضاء صاحبان ا                                             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)

 دپستيك                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                                          (نام متقاضي)نظر به اينكه          

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

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

ع جاع كار در پايگاه اطالموضوع ار اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و        (نام ضامن) به    كارفرما / ذينفع)  (نام    چنانچه

                           يزان  ، تا ممشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است  رساني مناقصات/ معامالت درج شده و

ه احتياجي به بدون اينك    (نام كارفرما/ ذينفع)مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي (نام كارفرما / ذينفع)      ريال هرمبلغي را كه

 بپردازد.   ع)م كارفرما / ذينف(ناحواله كرد       در وجه يا  اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،اثبات استنكاف يا 

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

د يا نخواهد مدت اين نتوان(نام ضامن)    براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه       (نام كارفرما/ ذينفع)   اين مدت بنا به درخواست كتبي       

متعهد اسـت بـدون    من)(نام ضانمايد ،   نتمديد  ها موفق بر     (نام ضامن)   موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و    (نام متقاضي)ضمانت نامه را تمديد كند و يا    

 پرداخت كند.(نام كارفرما/ ذينفع)        اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد  

قط ز درجه اعتبار ساامطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ، خود به خود باطل و     فع)(نام كارفرما/ ذينچنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي        

 است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

ر صورت ضـبط دبود.  هددرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسر خوا

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

راي مشاركت در مناقصـه بريخ                        آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تا 18مطابق ماده      
اشد و بـا بكارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي بندرماهشهر  سطح شهر جنوبيضلع  انجام عمليات متفرقه عمراني پروژه

عقـد قـرارداد  وكار مجاز در دست اجرا ، ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد 
 پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.

 

يف
رد

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

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ق بـا ر بـوده و مطـابكاچنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمان     

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

 آور و تعهد تاريخ :                                                                                                            امضاء مجاز
 

دن آن توسـط پيمانكـار ، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـه و بايد ضميمه بـرگ پيشـنهاد قيمـتاين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بود     
بـردي رئـيس ي و راهپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونـت برنامـه ريـز

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
ي و ديگر مدارك الحاقي آن كه همراه شرايط عموم               مورخ                 به شماره  اول مرحلهمناقصه  و آگهي 14/1/1401ش مورخ /18مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

فـاز  –نقالب ابه نشاني كوي (شهردار)  حسين صفريگي شهرداري بندرماهشهر به نمايندمابين  في  1401/     /   تاريخ دريك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، 
 به نمايندگي                                        ه شماره ثبت ب     شركت                   كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و  52339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3

ك اين پيمان درج شـده اسـت ، كه در اين پيمان ، پيمانكار ناميده مي شود ، از سوي ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدار  لفن          تو شماره      به شماره ملي           
 منعقد مي گردد.

 ؛ به شرح زير: هشهرسطح شهر بندرما جنوبيانجام عمليات متفرقه عمراني ضلع  :: موضوع  1ماده 
ريزي، كارهاي فوالدي سبك و سـنگين، سـقف سـبك انجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرماتوربندي، بتن

ب ك كاري، موزائيك كـاري، بـرش و نصـبتني، آجركاري، جدول كاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كاري و سرامي
 .البي و غيرهلوله گذاري فاضآميزي، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، آبياري و زهكشي، شيشه، رنگ
 توضيحات :

يچگونه ه ن بابتعمليات عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت خود لحاظ نموده است و لذا از اي -1
پو تا دمجدد مصالح از  با توجه به پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حملگيرد. (ت كار به پيمان تعلق نميضريبي تحت عنوان صعوب

 محل اجرا، هيچ گونه هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 رت برسد.كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظا -2
 ينيماشـ لياستفاده از وسا امكان كهمتر  4با عرض معبر كمتر از  هاييمحدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد -3

 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م باشد،يمقدور نم

ديـف رحمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرارداده مي شود، با هـر ابعـاد و ضـخامت تنهـا از پرداخت هزينه  -4
          فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي پذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كـه توسـط پيمانكـار تهيـه مـي گـردد، هزينـه   290902
 اي پرداخت نخواهد شد. جداگانه

د و پرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي سيستم دفع آب هاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شـود، بـا هـر ابعـا -5
گردد،  ط پيمانكار تهيه ميفهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي پذيرد و بابت حمل و نصب دريچه هايي كه توس 290901ضخامت تنها از رديف 

 هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهد شد.

ن فهرست بهاي ابنيـه منضـم بـه پيمـا 120107 پالست در هر ابعاد و رنگ به همراه بندكشي از رديفهزينه تهيه، حمل و اجراي جداول بتني سمنت  -6
 پرداخت خواهد شد.

  وليه پروژه هايي به برآورد اپيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف با توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير ، -7
ورد اوليه منضم به درصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآ 25(موجود در كليه فهارس بهاي سازمان مديريت) و يا تغييرات باالتر و يا پايين تر از 

 پيمان نخواهد داشت .
شود. لذا پيمانكار موظف به اجراي كليه عمليات ابالغي از طريق دستگاه نظارت منضم به پيمان تلقي مي 1401يه فهارس بهاي سال هاي كلكليه آيتم -8

باشد و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، هاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت ميباشد و بهاي عمليات انجام شده براساس آيتممي
باشد، با نموجود  1401هاي فهارس بهاي سال باشد. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچ يك از رديفدار نميهاي ستارهجهت استفاده از آيتممالكي 

 دار قابل پرداخت خواهد بود. شرايط عمومي بصورت قيمت جديد و آيتم ستاره 29رعايت شرايط ماده 
الت آ نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ -9

 است. يضرور

از محل  الير 500،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ -10
 .ددگريكسر م مانكاريمطالبات پ

 فهرست بهاء ابنيه اعمال مي گردد. 010406و  010405به رديف هاي  0,5درصورت تخريب بتن به وسيله ي ماشين آالت ، ضريب  -11

وري و فورس گروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي ف 5پيمانكار بايستي حداقل داراي  -12
باشد. ضمناً معرفي يك نفر سركارگر مجرب به ازاي هر سه گروه كاري الزامي نفر بنا و كارگر مي 4دد. هر گروه كاري متشكل از حداقل ماژور معرفي گر

 هاي كاري مورد نياز را به تشخيص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.است. الزم به ذكر است كه پيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه

ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اعالم و ساعت  برنامه 24ظف است پس از ابالغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر پيمانكار مو -13
 برنامه ريزياكيپ مورد نظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (نسبت به 
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درصد  15ب تأييد شده توسط دستگاه نظارت) به تأخير بيفتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبت به انجام آن كار اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتسا
 .نام پيمانكار خواهند بودباالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. بديهي است در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي

ماهنگي هـاي انسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط عالئم و تجهيزات استاندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً انجام كليه ه -14
ود .در غير واهد بالزم با پليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خ

ت احتمالي ريال جهت هر اكيپ كاري از مطالبات پيمانكار كسر  مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقا 1,000,000اينصورت جريمه اي معادل روزانه 
 نيز به عهده پيمانكار خواهد بود.

س از اتمام كـار) عكـس تهيـه پحين اجرا و  -از آغاز عمليات پروژهپيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار ، از تمامي مراحل انجام كار (قبل  -15
ك عدد ينمايد و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهيه 

 اقدام نمايد. لوح فشرده با فرمت پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي دستگاه نظارت

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابالغي، ظرف مدت زمان  -16

هـاي مي گيرد. (آيـتم  ي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار هاي تاسيسات مكانيكصرفا جهت فعاليت 1401فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال  -17
باشد و لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجراي عمليات لوله گذاري اين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني مي

بكه جمـع شهاء ميليمتر به باال از فهرست ب 200و از قطر  1401ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160لوله گذاري دفع آبهاي سطحي تا قطر 
 قابل پرداخت مي باشد.  1401آوري و انتقال فاضالب  سال 

 بولوار آيت اله طالقاني تا خيابان آب بندرماهشهر مي باشد. يجنوبمحدوده پروژه شامل مناطق شهري كه در محدوده ضلع  -18

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 اضرالف) موافقت نامه ح
 ب) شرايط عمومي

 ج ) شرايط خصوصي
 د ) مشخصات فني، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.

 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1401هـ) فهرست بها و مقادير كار .(كل فهارس بها سال 
 و)شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

آيـد . ايـن گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان بـه شـمار ميمان، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مياسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پي     
و  اسـنادوجود دو گـانگي بـين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد. درصورت 

، نقشه هـاي يب با مشخصات فني خصوصيمدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترت
 رك پيمان اولويت دارد.اد و مدااجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بها بر ديگر اسن

ضريب پيمان برابر است بـا ......... كـه  .مي باشد 1401سال  يبها ارسفهمبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد ......................) ريال بر اساس   :: مبلغ  3ماده 
 سناد و مدارك پيمان ، تغيير مي كند.امبلغ كل پيمان ، با توجه به  هاي پيمانكار اعمال مي گردد.در صورت وضعيت 19/8/1387مورخ  76574/100مطابق جداول بخشنامه شماره 

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

 شرايط عمومي پيمان است. 30تابع تغييرات موضوع ماده ماه شمسي است . اين مدت ،  12ب) مدت پيمان 
 ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.

 يات موضوع پيمان اقدام نمايد.د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمل
وي سـمـاه از  12شرايط عمومي تعيين مـي شـود ، بـراي مـدت  39حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده  :: دوره تضمين  5ماده 

 شرايط عمومي عمل مي شود. 42پيمانكار ، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده 
واگـذار شـده   شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گردد،نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان،  : : نظارت بر اجراي كار 6اده م

 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32است كه با توجه به مواد 
 .بندرماهشهر كاريابي و كوي سعدي، خيابان شريفي و ... ، منطقه 3،4ي بولوار آيت اله طالقاني شامل فاز جنوب سطح محدوده مناطقر: : محل اجراي كا 7ماده 

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

 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                              نماينده كارفرما                                                    
 نام و نام خانوادگي:                             حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                      

  امضاء                                                   امضاء                                          
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 رنامه ريزي كشوربسازمان مديريت و  2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

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

 
 

 : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم
ده شـل شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكـو     

تلف اين شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مخ تواند مواد شرايط عمومي پيمان رااست و هيچ گاه نمي
ربوط بـه آن حروف م به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و

خواهـد نفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخـت آن وجـود چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابالغ كتبي كار در شرايط عمومي پيمان است.
 داشت.

ظـارت را بـه پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صالحيت، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه ن :  ) رئيس كارگاه 10ماده 
ظر قـادر بـه ندر صورتي كه شخص مورد  رگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد.عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كا

نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصـميم انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صالحيت ديگري را مي
خص واجـد شـغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صالحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين عالوه بر رئيس كارگـاه پيمانكار بر ت

 د.ر گردروزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كا ياهصالحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي، گزارش
يلي اجراي سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفص "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح   ب) – 18ماده 

ي ي تفصيلي اجـراكار براي ارايه برنامه زمانكار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمان
 كار، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.

اي تهيه شود. ي موجود به صورت ميلهبا كمك نرم افزارهاش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و ني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخدر برنامه زما -1
 همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.

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

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي )1

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

ها، رعايت يتبه طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعال رعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي )3
 پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) 

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتمي فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تما )4

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد  )5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  )6

 .) 4951امه در آناليز باشد ( مطابق بخشنمنابع اختصاص يافته به فعاليتها در نرم افزار مي بايست متناسب با منابع  و امكانات تعريف شده  )7

 ارائه جداول ماشين آالت و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه  )8

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار )9

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار )10

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
كـي مربوطـه ونيگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتر )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

طه دسـتگاه فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي مربو گزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق )2
 نظارت تحويل گردد.
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 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
 ه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني داليل آن ذكر شود. در پايان هرگزارش تطبيق برنام )4

ستگاه نظارت دبه عالوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آالت ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و  )5
 ارائه نمايد.

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرمـا حـق دارد اجراي هر يك از فعاليتچنانچه  )6
 درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15ا با احتساب هاي مربوطه ررأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

، فقط درصورت نياز به معرفي نامه  كارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت لف)ا -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 ز)  -20و  –ب  – 20ماده 
  و تحويل در محل مجتمـع توليـدي بـه عهـده كارفرمـا باشـد، درصورتي كه حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پالست

           فهرست بها منضم به ايـن پيمـان پرداخـت  210110و  210109از رديف هاي با هر طرح و ابعادي دستمزد اجراي كفپوش و جدول سمنت پالست 
در  كارگاه تعلق نخواهد گرفـت و پيمانكـار موظـف اسـتمي گردد و هيچ گونه اضافه بهايي بابت بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در 

ن قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد. ضمنا درصورت عدم تأمين كفپوش سمنت پالست توسط كارفرما، پيمانكار موظف به تهيه، حمل و اجراي آ
 م مي پذيرد.انجا 1401فهرست بها ابنيه سال  210308و  210307و  210105مي باشد و پرداخت از طريق آيتم هاي 

  طبق آنچه در برآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود.فواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر 

 .تهيه ساير مصالح ، ماشين آالت ، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز به عهده پيمانكار است 

 زير در كارگاه الزامي است: داشتن حداقل ماشين آالت ا در تأمين ماشين آالت رعايت كند.پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير ر  هـ) -20ماده 
 بيل بكهو دو دستگاه . )1

 كاميون كمپرسي پنج دستگاه . )2

 دوربين نقشه برداري دو دستگاه . )3

 كمپكتور دستي چهار دستگاه . )4

 وانت باري بصورت تمام وقت با آرم شركت الزامي مي باشد.)(با توجه به ماهيت پروژه، وجود حداقل يك دستگاه  وانت باري سه دستگاه . )5

 تانكر آب چهار عدد . )6

 چكش برقي سه دستگاه . )7

 بتونير چهار دستگاه. )8

 ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعالم مي گردد. )9

 گردد.. ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابالغ مي پيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در كارگاه اقدام نمايد
 تأمين كند. پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زيرح)  – 20ماده 

كليه امكانات مورد نياز از قبيـل وسـايل سـرمايش و گرمـايش،  رمربع جهت دستگاه نظارت دارايمت 36تأمين دو دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل  -
 يخچال، ميز و صندلي، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است .

 .پذيردنمياي صورت رداخت 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 

 ون اسالمي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت شئ -1
 صص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان تخ -2
 ارداد الزامي است.يط عمومي و خصوصي قركالً  رعايت شرايط مقرر در شرا -3
 واهد بود.خپيمانكار جز موظف به بيمه نمودن كار  -4

 باشد .تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميالف) -28ماده 
  تعلق مي گيرد.عديل ت 15/9/82مورخ  173073/101به اين پيمان براساس بخشنامه شماره  تعديل نرخ پيمان به شرح ذيل است : هـ ) -29ماده 
 ليه و مجدد در صورت نياز .كليه آزمايشات او هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

ات، پـس از گيرد و هزينه انجام آزمايشـ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55الزم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 
 گردد.تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي
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خرين مصـوبه هيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره  -35ماده 
 زيران است.هيأت و

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

 گردد.خت ميريال بصورت مقطوع پردا 20،000،000 هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهانه به مبلغدر حد هزينه 
 گيرد .درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي الف) -50ماده 
 ير ، از پيمانكار وصول مي شود:زخسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب  )6 -ب-50ماده 

ر اجراي كار مبلغ دشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير  50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. 1,500،000

جاز براساس در زمان تاخيرات غير مارت پروژه نيز هاي دستگاه نظ، عالوه بر خسارت فوق الذكر هزينهروژه دچار تاخيرات غير مجاز گرددتبصره: چنانچه اجراي پ
 گردد. هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر ميبخشنامه

 اسـتفاده از 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضـوع تصـويب نامـه شـماره  ساير شرايط :
ه ما مي تواند بر ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده و كارفركارگران افغاني بدون پروانه كا

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6استناد آن، قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
 
 
 
 
 
 

 يمانكارپ                                                                                                                    : شهرداري بندر ماهشهركارفرما         
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 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
 مان الزمپي يت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زير به عنوان بخشي از مشخصات فني عموميرعا 

 است :
 .كليه نشريات و مشخصات فني و عمومي آبياري و زهكشي 
  مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره 
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 ه ريزي و كنترل پروژه :خدمات برنام
 ه زمانبندي، بهئه برنامن مجاز اراپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زما )1

 كارفرما اعالم نمايد.

راه مقادير و ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را به همWBSارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست (پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز  )2
هاي  وري كه با آيتمه ، به طاسبه گرديداوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) مح

ود. ساختار برنامه بنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خواهد  WBSقراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSزمانبندي مي بايست مطابق 

( نسخه   Gant Chartئه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را به صورت پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارا )3
، تهيه ها اط صحيح فعاليتم و ارتبيازهاي الزچاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش ن

دون بازه انجام كار چ وجه اجفرما به هيو بصورت ماهيانه بروز شود. الزم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كار
دم ارائه كليه عرفرما و ر به علت عدم ارائه برنامه زمانبندي مورد تاييد كابرنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كا
 نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

-S                            يلي خود را تهيه و منضم به نمودارپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي تفص )4

CURVE ودار پيشرفت كلي اوليه و به صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نم
 3و2ست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي موضوع بند قرارداد را به صورت برنامه اي و براساس ساختار شك

ليت، مصالح مورد نياز هر فعاتهيه شده و شامل كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و 
ماشين آالت و تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه  -) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني Resourcesمنابع(

به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در چارچوب يك شبكه كامل برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آالت ارائه شده، بايستي 
 برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.

يدات ر، نسبت به اخذ تاياليل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي كا) در برنامه زمانبندي الزم است پيمانكار ضمن ارائه د Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( )5
رفرما و ابالغ به كا هت تاييدجنگام ) را الزم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به ه

 ردكپي منظور مي گردد.معرفي و در فايل و ها  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineز انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوانتسليم نمايد. ضمناً پس ا

رار دهد. فرمت نده وي قاختيار نماي پيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابالغي كارفرما تهيه و در )6
ي يلهاي كامپيوترصورت فا ي بايست بهو محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطالعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار م

 و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

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

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكالت پروژه و راه حل آنها -

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

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه / واقعي WBSوزان و و جداول پيشرفت فيزيكي به همراه ا S-CURVEنمودار  -

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

 .اليل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشدوضعيت تغييرات كاري با ذكر د -

عي و رنامه / واقب)پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت Resourcesوضعيت مصرف منابع( -
 .طابق آنهاآالت مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبالً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر داليل عدم تمطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين 

 طع گزارش )برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مق -

 دريافتي ) –ت وضعيتها و پرداختها ( صادره جدول گزارش صور -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

در  ي اجرا شدهعاليت هامراه شرح فپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطالعات وضعيت نيروي انساني ، ماشين آالت ، مصالح ، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به ه )7
.. ) در .مصالح و  – ماشين آالت –تجهيزات  –قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انساني 

و ارائه  د موظف به تهيهن قرارداري ارائه نمايد. همچنين پيمانكار در پاياپروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آما
 باشد.رت گرفته طي آن قرارداد ميهاي كليه عمليات عمراني صوفايل پاورپوينت از عكس
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١٩

واهد شد. خشده كسر  آنها از صورت وضعيت هاي ارائهدر صورتيكه پيمانكار اطالعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن  )8
 به شرايط زماني بند )خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما ( با توجهذيلدرصد (مطابق جدول  22حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 پرداخت خواهد شد.خدمات برنامه ريزي)، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري  9

دوم نواقص  ايان ماه، اگر تا پدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد )9
ان نگردد دارك جبرماهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خو

 پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 .يز خواهد شدبديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي ن
 
يت هاي صورت وضعيت قطعي را كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صورت وضع CDپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست و  )10

 موقت و قطعي خود به كارفرما تحويل نمايد.

نكار تحويل از پيما نترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه رسماًتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و ك )11
 گرفته مي شود.

يت ت وضعرسد. صوررل پروژه ببه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنت )12
سال و پس از تاييد و به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ار 9نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. محاسبه قابل پرداخت

ريافت مي دور كامل طنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود را به در صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و ك )13
 كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

و  يي اقدامه و تنظيم نهايي صورت جلسات عمليات اجراپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلس )14
توجه كارفرما نخواهد جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي م نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 بود. 

ژه ارسال تا نترل پروكيه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ريزي و هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اول )15
 درصد آن مي باشد. 50اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 

ورت وضعيت صاي تهيه كار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيمانكار برچنانچه پيمان )16
مايد و پيمانكار حق بات پيمانكار كسر مي ندرصد باالسري از محل مطال 15موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

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

 نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژهجدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد 
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  ارفرماكاييد ته محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ عدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحو 2

 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3

 % 0,4 دمات برنامه ريزيخ 5بند  رفرماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كا 4

 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  اعدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرم 5

و اخذ  نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6
 تاييد كارفرما

 % 0,2 ريزي خدمات برنامه 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 3% جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 


