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 اسناد مناقصه
 پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو بندرماهشهرساماندهي پروژه : 

 
 مـدارك مـربوط به شـركت در مناقصـه : فصــل اول

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 معامالت دولتي ان دردهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل كارمندتعهد نامه پيشنهاد -4

 تعهد نامه (رشته، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهاددهنده -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 11/12/81ورخ م 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. ساماندهي پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو بندرماهشهر با موضوع: دوم اسناد مناقصه مرحله

 دوم مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 
 پيمانكار شركت /

مناقصـه  در ت دعوت مـي شـود كـهبندرماهشهر از آن شرك شهر اسالمي شوراي 14/1/1401ش مورخ /18شماره مجوز  بدينوسيله به استناد
 مشخصات زير شركت فرماييد.عمومي با 

 بندرماهشهرپياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو  ساماندهي: موضوع -الف
 ريال 12,600,759,424 :مبلغ اوليه –ب 
 از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين  ماه 4 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

اجتمـاعي اه كار و امور و گواهينامه صالحيت ايمني ادرمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  از ابنيه 5رتبه  حداقل ائهار -هـ 
 الزامي است.

 
 شرايط مناقصه

ارائـه  21/09/1401مـورخ  18ساعت تا  13/09/1401از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  -1
 مي باشد. 03/10/1401 بارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها مورخ 18ساعت  01/10/1401مورخ  تامي گردد؛ و پاكت ها 

هي خـواه قبـل از هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفا يكبند  ا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر درهپيشنهاد -2
ك و مهـر و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضـمين الزم و كـافي و التصميم كارفرما 

 نشده معذور است.
يال )را به يكي از دو طريـق ذيـل ر 630,037,971 مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در -3

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

 واقع در دفتر طراحي و توسعه شهري شهرداري 21/09/1401مورخ  شنبهدو روز 12ديد از محل (سايت ويزيت)در ساعت جلسه اي جهت باز-5
امضاي  ندرماهشهر برگزار مي گردد. حضور پيشنهاددهندگان الزامي است. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و بهب

  همه حاضرين برسد.
 
 سين صفريح                                                                                                                                      

 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                              
 
 

 
 
 
 



3 خوانده شد ؛ مورد قبول است. ساماندهي پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو بندرماهشهر با موضوع: دوم اسناد مناقصه مرحله

 دوممرحله  -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار

اقصه به از طريق من را زيرپروژه شهرداري بندرماهشهر در نظر دارد ، اسالمي شهربندرماهشهر شوراي 14/1/1401ش مورخ /18مجوز شماره به استناد 
 پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

ه شماره المي و ابالغيمصوبه مجلس شوراي اس 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره  :الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 مترمربع 1725به مساحت تقريبي بندرماهشهر ساماندهي پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو : ب : موضوع پروژه
 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح ذيل: : پروژه: شرح مختصري از  ج

 تجهيز كارگاه .1

 عمليات ساماندهي پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو شامل: .1,1

 عمليات نقشه برداري و پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه مطابق نقشه هاي اجرايي با هماهنگي دستگاه نظارت .1,1,1

بتن ماهيچه و مگر، برچيدن فرش كف موجود از نوع كفپوش، سراميك و سـنگ  اجراي عمليات تخريب جداول بتني موجود به همراه .1,1,2
پيـاده  و قلوه و ... تا تراز مورد نياز، تخريب و برچيدن بتن و آسفالت در محل هاي مورد نياز، تهيه و اجراي مخلـوط زيرسـازي

اي مـورد هو اجراي شن زير پياده روها در محل مورد نياز، تهيه درصد در محل هاي  95روها تا تراز مورد نياز و با تراكم حداقل 
 سانتي متر در محل هـاي مـورد نيـاز، تهيـه و اجـراي 10مگاپاسكال و ضخامت  12نياز، تهيه و اجراي بتن كفسازي با مقاومت 

كفپوش بتني پيش ساخته سمنت پالست پياده روها به همراه مالت زيركار به هر ضـخامت مطـابق نقشـه هـاي اجرايـي و بـا 
 اهنگي دستگاه نظارتهم

و  تهيه مصالح و اجراي جداول بتني پيش ساخته به همراه بتن مگر زير جداول و ماهيچه بتني پشت جداول و بندكشي با مالت ماسـه .1,1,3
 و ابزار بندكشي به صورت توخالي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل دستگاه نظارتسيمان 

اجراي سنگ كيوبيك مرمريت الشتر بـه  ش كف با سنگ كيوبيك شامل برش و تخريب آسفالت تا تراز الزم،تهيه مصالح و اجراي فر .1,1,4
ي سانتي متر به همراه بندكشي با مالت ماسه و سيمان و مالت زيركار با هر ضخامت به طـور كامـل بـا همـاهنگ 10×10×5ابعاد 

 دستگاه نظارت و مطابق نقشه هاي اجرايي

اه تهيه و با سطح مقطع نيم دايره به همربتني پيش ساخته با سطح مقطع نيم دايره به همراه تهيه و اجراي كانيو تهيه مصالح و اجراي  .1,1,5
اه اجراي مخلوط زيركار و اجراي بتن مگر، مالت زيركار به هر ضخامت و بندكشي با مالت ماسه و سيمان به طور كامل بـه همـر

 و مطابق نقشه هاي اجرايي شيب بندي مورد نياز با هماهنگي دستگاه نظارت

خريـب آسـفالت بـه هـر ضـخامت، و ت متـر شـامل: بـرش 360ميلي متر به طول تقريبي  400اجراي خط لوله با لوله كاروگيت سايز  .1,1,6
 تهيه و اجراي قلـوه سـايز متوسـط جهـت بتن و و مصالح موجود در مسير لوله گذاري،خاكبرداري تا تراز مورد نياز و تخريب 

ه تا ميلي متر و تنظيم شيب خط لوله به سمت كانال خور (خط لول 400ه، تهيه و اجراي خط لوله كاروگيت سايز زيرسازي خط لول
ه گـذاري كانال خور ادامه مي يابد)، تهيه و اجراي ماسه بادي پيرامون و روي خط لوله، تهيه و اجراي زيراساس بر روي مسير لول

يـز و نظارت و مطابق نقشه هاي اجرايي، (تخريب ديواره خور در محل بتن درجا ر با ضخامت و تراكم الزم و مورد تأييد دستگاه
 اجراي خروجي لوله و سپس بتن ريزي اطراف لوله و ترميم مسير)

نانو كامپوزيت بـه طـور كامـل بـا همـاهنگي تهيه و اجراي منهول هاي جمع كننده آب هاي سطحي همراه تهيه و نصب دريچه هاي  .1,1,7
 بق نقشه هاي اجراييدستگاه نظارت و مطا

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

 برچيدن كارگاه .3

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

 كليه مصالح و متريال مصرفي بايستي قبل از خريد و استفاده به تأييد دستگاه نظارت برسد. -2
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نـاطق پيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و درصورت تخليه موارد مـذكور در م -3
 مطابق ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي آيد. ممنوعه،

ايد. بـديهي پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعالم نم -4
 بي اثر خواهد بود.در حين اجراي پروژه مي باشد هرگونه ادعاي پيمانكار 

ي باشـد عمليات خاكبرداري و تخريب جهت زيرسازي پياده روها فقط تا عمق مورد نياز و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه انجام گيرد. بديهي م -5
 هيچ گونه هزينه مازادي بابت خاكبرداري و تخريب بيشتر از حد نياز به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

هزينه ز ريال ا 200,000سانتي متر كاهش ضخامت مبلغ  0,5سانتي متر، به ازاء هر  4فپوش سمنت پالست با ضخامت كمتر از درصورت استفاده از ك -6
 سانتي متر ممنوع مي باشد. 3كفپوش كاري كسر مي گردد و ضمناً استفاده از كفپوش با ضخامت كمتر از 

 ضميمه پيمان تلقي مي شود. 04/05/1396مورخ  1299188/96بخشنامه اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره  -7

ي را و هـوايپيمانكار مي بايست قبل از شروع هرگونه عمليات اجرايي، كليه استعالمات الزم از ادارات مربوطه جهت وجود تأسيسـات زيرزمينـي  -8
 ي باشد.پيمانكار با هزينه خود موظف به ترميم آن ماخذ نمايد و مسئوليت هرگونه اتفاق حين فرآيند اجراي پروژه به عهده پيمانكار بوده و 

 شيب كانيووها مي بايست به سمت منهول هاي جمع كننده آب هاي سطحي هدايت و تنظيم گردد. -9

حله اي براساس حجم واحد تمام شده كار مطابق شرح اسناد پيمان مي باشد و در صورتي كه به هر دليل حجم واحد كار در هر مركليه پرداخت ها  -10
 از اجرا به صورت ناتمام باقي بماند هيچ گونه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت.

ي باشـد مـپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد. بـديهي  -11
 صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.هرگونه ادعاي پيمانكار درخصوص احجام كاري كه پوشانده شده و 

د نقشـه پيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأييد دستگاه نظارت جهت پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه با همـاهنگي واحـ -12
 برداري كارفرما مي باشد.

 عادن اطراف شوشتر تهيه شود.ماسه مصرفي در كليه بتن هاي سازه اي بايد از ماسه شسته موجود در م -13

 نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد.اجراي كليه عمليات بايستي مطابق  -14

ارفرمـا چنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، ك -15
 د.درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نماي 15د رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب حق دار

 التپيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت روي تمامي تجهيزات و ماشـين آ -16
 ضروري است.

ريال از  1,500,000ار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازاي هر روز مبلغ پيمانك -17
 محل مطالبات پيمانكار كسر مي گردد.

 مايد.پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه، كليه استعالمات الزم از ادارات مربوطه اخذ ن -18

نگي دسـتگاه حين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماه –پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه  -19
واحـد  ارنظارت و واحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در اختي

 روابط عمومي شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوست صورتجلسات نمايد.

رح طپيمانكار موظف است پس از عمليات نقشه برداري و پياده سازي خطوط پروژه و قبل از آغاز عمليات اجرايي، هماهنگي هاي الزم درخصوص  -20
 را با واحد طراحي و توسعه به عمل آورد.

 رداري بندرماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشد.شهواحد دفترفني  -21

 

 پيش بيني شده است. ماه شمسي 4 ،مان انعقاد قرارداد و تحويل زميناز ز: د: زمان اجراي كار
 ريال مي باشد. 12,600,759,424 مبلغ برآورد اوليه اجراي كارهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

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

 كار است.مورد نياز به عهده پيمانتهيه، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزاركار، نيروي انساني و ماشين آالت  ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انساني:

 نبش خيابان ذوالفقار دفاصل خور تاح -ضلع جنوبي بولوار دانشجو -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:
 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 :

ز امي باشد كه بايد بـه يكـي  ريال) فت هزار و نهصدوهفتادويكششصدوسي ميليون و سي و ه ( ريال 630,037,971  معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 شود. بارگذاريصورت هاي مشروحه زير 

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  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 ممكن قابل  تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده، ،پيشنهاد فاقد تضمينتبصره : 
مديـد باشـد و ل تقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيـز قابـ

 ت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.عالوه برآن ضمان
 
 
 

 سين صفريح                                                                                                                                                      
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                

 
 
 
 

 »شرايط مناقصه « 
 مترمربع 1725به مساحت تقريبي  پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو بندرماهشهرساماندهي  موضوع مناقصه :

 وه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.عال     
ص و كادر فني ، نيروي متخصماشين آالت ،امكانات دارا بودن، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ابنيهرشته  5شخصيت حقوقي، رتبه حداقل  شرايط متقاضي:

 ، و همچنين ظرفيت خالي جهت اجراي پروژه.قه كافي و مرتبط با موضوع مناقصهتوان مالي، تجربه و سابمجرب، 
 شرايط شركت در مناقصه :

تگاه وعد مقرر به دس، به ترتيب بعد تنظيم و در م Setadiran.irداوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني  .1
 مناقصه گزار تسليم كند.

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

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

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

رايط امه ها، شدفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (فرم ضمانتن 2-4
ت هاي رش مسئوليرمندان دولت در معامالت دولتي، تعهد نامه اجرا و پذيمناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كا
 ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)

ن ركت و تواو كليدي شپيشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آالت و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني  3-4
 مالي مي باشند.توضيحاً : اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.

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

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

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

 شد)يشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد و حروف باپ  :(توضيحاً برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. -
 .31/3/1396مورخ  1232579/96ه و طبق بخشنامه شمارآناليز قيمت پيشنهادي بر اساس اسناد و مدارك مناقصه  -



6 خوانده شد ؛ مورد قبول است. ساماندهي پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو بندرماهشهر با موضوع: دوم اسناد مناقصه مرحله

يم و مهر و امضاء ، تكميل، تنظ، حذف و يا قراردادن شرط در آنذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3ده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي دهنپيشنهاد .6
 نمايد.در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نموده و 

 در شه يا نقص، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت وجود خدابهام و بدون شرط بوده و هيچ نوعپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل  .7
 ، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود است.، يا ارائه پيشنهاد مشروطاسناد و مدارك مناقصه

مايد و به هيچ را رد ن ما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشنهادهاا مختار است. كارفرهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .8
ين قيمت نده كمتردهوجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد و لذا ارائه 

 اقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعالم خواهد شد.پيشنهادي، لزوماً برنده من

مومي و نه هاي عزيقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح، ه .9
 درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد. سود و غيره خواهد بود مگر

نها را اشند و آبه پيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشت .10
 خود منظور نمايند.رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي 

 ر كسوراتكسپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و  .11
) پيمانكار وضعيتها تعلقه را از مطالبات (صورتقانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني م

 كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

د قبول اصله مورو هيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيشنهاد .12
 ون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.نخواهد بود و كارفرما حق دارد بد

ندگان شركت كن ينهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله از ا .13
زي و رنامه ريبهندگان متخلف موقتاً و يا براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوع نيز به معاونت مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهادد

 مديريت راهبردي رئيس جمهور اعالم خواهد شد.

رنده بصورت  ينا سترد خواهد شد درچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه م .14
 مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

ردود مي مين مورد راكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي د .15
 باشد.

 دهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابالغ محسوب مي گردد.دنشاني پيشنها .16

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

 ت كه طبق، عملياتي اسكاركرد پيمانكار ريبي بوده و مالك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد؛ مالك عمل، بصورت تقپيوستتمام مقادير متره  .18
 دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

شرح  ه قيمت بها در نظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و ببا توجه به مقطوع بودن قيمت ها  .19
 ذيرد.پرا نمي  و اين شهرداري هيچ گونه افزايش قيمت در زمان اجراي عمليات به دليل صعوبت كار و موارد اين چنيني برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند

مومي عمل مي عشرايط  42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12ت حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت براي مد .20
 شود.

ود نصف مي شآن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگهداري  %10ازمبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  .21
 يگر پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.موقت و نصف دتحويل  اين مبلغ پس از

 به عهده پيمانكار مي باشد.عمليات موضوع پيمان  انجامو مازاد مصالح و ... ناشي از  جمع آوري نخاله .22

 د شد.ورد خواهبرخ پيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه .23

دون قلم وسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و به قيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه ب .24
 خوردگي و با حروف نوشته ميشود .

 پرداخت هزينه انتشار آگهي مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد. .25
مدارك پيمان  اسناد و ونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعالم و جزوهرگ .26

 منظور خواهد شد.
 پيش آيد ود محفوظ مي دارد و اگر چنين مورديشهرداري حق تغيير، اصالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خ .27

آن را  استرداد دهنده حق دارد تقاضايباشد پيشنهاد مراتب را به دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و درصورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده
 بنمايد.

د آخرين مي توان زم تغيير مقادير يا نسبتها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه گزاراز آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات، مستل   .28
ا داشته اد خود رنهمهلت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر پيش

 باشند.
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ادرت نمايد. پيمان مب هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود، به انعقادبرنده مناقصه بايد حداكثر تا  .29
رنده صورتي كه ب در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. در

 ، حاضر بهه باالد ياد شدتوجه به موارصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز با مناق
ر حاضر به ارد مذكوو نيز با توجه به موانعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و به نفر سوم ابالغ داده خواهد شد و چنانچه ا

ت از طرف ام تعهدانجانعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت ا
 برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود.پس از تعيين نفرات اول تا  .30
 مدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايند. .31

ليلي از انجام دا به هر ثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثال .32
، خذ خسارتا موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات و

 و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد 

كت در اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه از شرسوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بوده چنانچه متقاضيان شركت در مناقصه در .33
يه اه جهت كلورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سه مهمچنين در ص بوده و پاكت آن ها مفتوح نخواهد شد.مناقصات اين شهرداري محروم 

وح نمي ودر صورت شركت در مناقصه پاكت آن ها مفت د گرديدناخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال  از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواه
 باشد.گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم ميهبديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقص گردد.

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

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

 بندر ماهشهر هردارش                                                                                                                                                                                    
 
 

 22/10/1337ني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانو
 مترمربع 1725به مساحت تقريبي  پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو بندرماهشهرساماندهي  مربوط به مناقصه:

عامالت ولت در ممنع مداخله كارمندان داين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون      
صه فوق براي مناق نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده  1337دولت مصوب دي ماه 

 را مردود و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
اء نمايد و را امض د كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوطهمچنين قبول و تأييد مي گرد     

اين ستند درخالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق ه
 پيمانكار را تعهدات ينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجامپيمان سهيم و ذ

 .ي باشدضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما م
راتب را مر گردد اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبو     

د اطالع نرسان اصله بهرا بالفدهنده مراتب فوق دبالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود، بديهي است چنانچه اين پيشنها
ا به ار را نيز بنكاجراي  نه 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

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.
ازات هاي ستحق مجهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مداً  اين كه پيشنهادمضاف     

 مربوطه مي باشد.
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:

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

ــب         ــركت                                                          اينجان ــل ش ــدير عام ــته ا                                                م ــركت در رس ــن ش ــي دارم اي ــالم م                             ع
ي رئـيس بـردداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامـه ريـزي و نظـارت راه

ي كـه هـر اد ندارد و در صورتهيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارد 1337جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 زمان خالف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 مهر و امضاء مجاز شركت

 
 

 
 
 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 مترمربع 1725به مساحت تقريبي  بندرماهشهرهي پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو ساماند مربوط به مناقصه:

ن قوانين، أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشنهاددهنده از متتبدين وسيله  -الف
 نامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.، دستور العمل ها، بخشامصوبات، آئين نامه ه

ت مقرر دارك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيباتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مهمچنين بدين وسيله  -ب
 ول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.شده در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قب

 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان:فهرست مقررات و اسن -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

 .55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

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

وه نحدرمورد  16/6/82مورخ  101656/101شماره و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به  19/12/1381خ مور  23331ت /63007مصوبه  -7
 .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 و نام خانوادگي و ام

 
زار و اقصه گو قبول اين من مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد        

 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پيشنهاد قيمت
 مترمربع 1725ساماندهي پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو بندرماهشهر به مساحت تقريبي  موضوع مناقصه :

، هشرايط مناقص مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه،در مورد مطالب و  امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت     
ومي دارك عمم، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و ت مقادير و قيمت هاي برآوردي كار، فهرسشرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي

د كامل از ز بازديان در معامالت دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس امناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمند
 محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :

 به شرح مندرج در جدول زير انجام مي دهم:عمليات موضوع مناقصه فوق را  .1

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

عمليات برچيدن جداول بتني به همراه بتن مگر و ماهيچه به1
 جزئيات اجرايي 1-1-2طور كامل مطابق با نقشه ها و بند 

  220مترطول

عمليات تخريب و برچيدن هر نوع بتن با هر ضخامت به طور2
 جزئيات اجرايي 1-1-2با نقشه ها و بند كامل مطابق 

  600مترطول

1-1-6مطابق با نقشه ها و بندعمليات كاترزني و برش آسفالت3
 جزئيات اجرايي

  740مترطول

  960مترمربععمليات تخريب و برچيدن آسفالت با هر ضخامت به طور كامل4
اييك و ...عمليات تخريب و برچيدن انواع كفپوش و سنگ و موز5

 به همراه مالت زيركار به طور كامل
  810مترمربع

عمليات تهيه و اجراي مخلوط زيرسازي پياده رو در محل هاي6
 جزئيات اجرايي 1-1-1مورد نياز مطابق با نقشه ها و بند 

  10مترمكعب

عمليات تهيه و اجراي شن ريزي پياده رو در محل هاي مورد7
 جزئيات اجرايي 1-1-1ها و بند نياز مطابق با نقشه 

  20مترمكعب

و اجراي بتن كفسازي پياده رو در محل هاي موردعمليات تهيه 8
 جزئيات اجرايي 1-1-1نياز مطابق با نقشه ها و بند 

  22مترمكعب

عمليات احداث جدول كاري به طور كامل مطابق با نقشه ها و9
 اييجزئيات اجر 1-1-2بند 

  400مترطول

عمليات احداث كانيوو بتني پيش ساخته به طور كامل مطابق با10
 جزئيات اجرايي 1-1-3نقشه ها و بند 

  300مترطول

ندبعمليات ساماندهي پياده رو به طور كامل مطابق با نقشه ها و11
 اييجزئيات اجر 1-1-1

  1075مترمربع

بهعمليات احداث فرش كف با سنگ كيوبيك مرمريت الشتر12
 جزئيات اجرايي 1-1-4طور كامل مطابق با نقشه ها و بند 

  710مترمربع

به طور كامل مطابق400عمليات احداث خط لوله كاروگيت سايز13
 جزئيات اجرايي 1-2با نقشه ها و بند 

  360مترطول

عمليات احداث منهول هاي دفع آب هاي سطحي به طور كامل14
 جزئيات اجرايي 1-2مطابق با نقشه ها و بند 

  21عدد

 جمع كل به عدد:

 جمع كل به حروف:
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 نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي .2
تاريخ  روز از عهدات حداكثر ظرف هفتالف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام ت

 ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
مان را در وضوع پيمب) ظرف هفت روز از تاريخ ابالغ، كليه ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليه كارهاي 

 م برسانم.مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتما
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. .3
 ين خصوصااطالع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي را در  .4

 ندارد.

نامه ك) دعوت، تضمين موضوع بند (پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد ه و به منظور تعهد به امضاء و مبادلهتحت عنوان تضمين شركت در مناقص .5
 را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 
 
 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :

 دهنده :ن تماس پيشنهادآدرس و تلف
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 مترمربع 1725به مساحت تقريبي  بندرماهشهرساماندهي پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو  مربوط به مناقصه:

رداد آن قسـمت مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرا اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده
تمـالي شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابـل خطـرات اح 21از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 ح جدول زير بيمه نمايد.هاي بيمه مورد قبول كارفرما به شر مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركت
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

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

مر ميسر نشود رداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين اهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرا
عمـومي پيمـان  شرايط 21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3تا حداكثر 
 پيشنهاد دهنـده خواهد نمود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اينمورد اقدام  راساً در اين

 مسئول خسارات ناشي مي باشد.
 

 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 
 

 نده:نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهادده
 

 
 »تعهــد نامــه« 

 
د عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفات       شركت                                                         ثبت شده به شماره                                             

ماره (ش 11/12/81مصوب جلسه مورخ  پيمانكارانتشخيص صالحيت طبقه بندي و ن نامه اساسنامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئي
بر  ،ربعمترم 1725به مساحت تقريبي  بندرماهشهرپياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو ساماندهي  ه پروژهمناقص) براي هـ 23251ت /48013

شركا  اد و وضعد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعدقبل از عقد قرارداحسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم 
ول د با برنده اقراردا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد

پايان مهلت  اكثر تاين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حدمناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به ا
 قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.

وده و تضمين هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد ننماختيار دارد در صورت عدم انجام  شهرداري     
 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 

 
 مضاء صاحبان امضاء مجازمحل مهر و ا                                                         اء مجاز      سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امض    

 ناد تعهد آورركت براي اسش                                                                 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)    مزايده /مايل است در ارجاع كار/مناقصه

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

ه اطالع ارجاع كار در پايگا موضوع اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و        (نام ضامن) به    (نام كارفرما / ذينفع)     چنانچه

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

ينكه احتياجي ابدون فع)    (نام كارفرما/ ذينمطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي (نام كارفرما / ذينفع)      ريال هرمبلغي را كه

   / ذينفع) نام كارفرما(   حواله كرد    در وجه يا  به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد.

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

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

ت متعهد اس   نام ضامن)( نمايد ،  نتمديد  هرا موفق ب     (نام ضامن)   موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و    (نام متقاضي)اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا    

 ت كند.پرداخ(نام كارفرما/ ذينفع)        جدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد  بدون اينكه احتياجي به مطالبه م

ار ل و از درجه اعتبـمطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ، خود به خود باط    (نام كارفرما/ ذينفع)چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي        

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

ود. در صـورت بـهد درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسر خوا

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

راي مشاركت در ب          آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ               18مطابق ماده      
هايي كه اخيراً كارهاي در دست اجرا و يا كار مترمربع 1725بولوار دانشجو بندرماهشهر به مساحت تقريبي پياده رو ضلع جنوبي ساماندهي  مناقصه پروژه

ار ت آماده به كا، ظرفيبرنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجر
 ر مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.الزم براي شركت د

 
نام دستگاه اجرايي طرف رشته كار نام پروژه رديف

 مانده ظرفيت ظرفيت پايه   در رشته مبلغ كاركرد قرارداد مبلغ قرارداد قرارداد

        

        

        

 
انكار بوده اسـت و بردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمچنانچه معاونت برنامه ريزي و راه     

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

 ضاء مجاز و تعهد آورام                                                                    تاريخ :                                        
 

ار پيشـنهاد اين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت، به پيمانكار تحويل گردد و پس از تكميل شدن آن توسط پيمانك     
ي رئـيس جمهـور افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونت برنامه ريزي و راهبرددهنده، در پاكت (ب) قبل از 

 ارسال گردد.
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه: فصـل دوم
رك الحاقي آن كـه همراه شرايط عمومي و ديگر مدا       به شماره     مورخ دوم مرحلهعمومي و آگهي مناقصه  14/1/1401ش مورخ /18 شماره مجوز استناداين موافقت نامه به     

 –نقـالب ابه نشاني كوي (شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي في مابين  1401/  /   تاريخ يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در
به شـماره           به نمايندگي      به شماره ثبت ر اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و شركت     كه د06152339114 – 16 تلفن بهي شهرداري ساختمان مركز – 3فاز 

 ، منعقد مي گردد.تو مدارك اين پيمان درج شده اس د، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناكه در اين پيمان  لفن       تو شماره   ملي   
 مترمربع 1725پياده رو ضلع جنوبي بولوار دانشجو بندرماهشهر به مساحت تقريبي ساماندهي  :: موضوع  1ماده 
 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح ذيل::  شرح مختصري از پروژه: 2ماده 

 تجهيز كارگاه .1

 نوبي بولوار دانشجو شامل:عمليات ساماندهي پياده رو ضلع ج .1,1

 عمليات نقشه برداري و پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه مطابق نقشه هاي اجرايي با هماهنگي دستگاه نظارت .1,1,1

اجراي عمليات تخريب جداول بتني موجود به همراه بتن ماهيچه و مگر، برچيدن فرش كف موجود از نوع كفپوش، سراميك و سـنگ  .1,1,2
پيـاده  ورد نياز، تخريب و برچيدن بتن و آسفالت در محل هاي مورد نياز، تهيه و اجراي مخلـوط زيرسـازيو قلوه و ... تا تراز م

اي مـورد هدرصد در محل هاي مورد نياز، تهيه و اجراي شن زير پياده روها در محل  95روها تا تراز مورد نياز و با تراكم حداقل 
 سانتي متر در محل هـاي مـورد نيـاز، تهيـه و اجـراي 10پاسكال و ضخامت مگا 12نياز، تهيه و اجراي بتن كفسازي با مقاومت 

كفپوش بتني پيش ساخته سمنت پالست پياده روها به همراه مالت زيركار به هر ضـخامت مطـابق نقشـه هـاي اجرايـي و بـا 
 هماهنگي دستگاه نظارت

و  ماهيچه بتني پشت جداول و بندكشي با مالت ماسـهتهيه مصالح و اجراي جداول بتني پيش ساخته به همراه بتن مگر زير جداول و  .1,1,3
 سيمان و ابزار بندكشي به صورت توخالي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت

ه تهيه مصالح و اجراي فرش كف با سنگ كيوبيك شامل برش و تخريب آسفالت تا تراز الزم، اجراي سنگ كيوبيك مرمريت الشتر بـ .1,1,4
ي سانتي متر به همراه بندكشي با مالت ماسه و سيمان و مالت زيركار با هر ضخامت به طـور كامـل بـا همـاهنگ 10×10×5ابعاد 

 دستگاه نظارت و مطابق نقشه هاي اجرايي

ه تهيه و ه همراتهيه مصالح و اجراي كانيو بتني پيش ساخته با سطح مقطع نيم دايره به همراه تهيه و اجراي با سطح مقطع نيم دايره ب .1,1,5
اه اجراي مخلوط زيركار و اجراي بتن مگر، مالت زيركار به هر ضخامت و بندكشي با مالت ماسه و سيمان به طور كامل بـه همـر

 شيب بندي مورد نياز با هماهنگي دستگاه نظارت و مطابق نقشه هاي اجرايي

متـر شـامل: بـرش و تخريـب آسـفالت بـه هـر ضـخامت،  360ميلي متر به طول تقريبي  400اجراي خط لوله با لوله كاروگيت سايز  .1,1,6
 خاكبرداري تا تراز مورد نياز و تخريب بتن و و مصالح موجود در مسير لوله گذاري، تهيه و اجراي قلـوه سـايز متوسـط جهـت

تا  خط لولهميلي متر و تنظيم شيب خط لوله به سمت كانال خور ( 400زيرسازي خط لوله، تهيه و اجراي خط لوله كاروگيت سايز 
ه گـذاري كانال خور ادامه مي يابد)، تهيه و اجراي ماسه بادي پيرامون و روي خط لوله، تهيه و اجراي زيراساس بر روي مسير لول

يـز و با ضخامت و تراكم الزم و مورد تأييد دستگاه نظارت و مطابق نقشه هاي اجرايي، (تخريب ديواره خور در محل بتن درجا ر
 و سپس بتن ريزي اطراف لوله و ترميم مسير) اجراي خروجي لوله

تهيه و اجراي منهول هاي جمع كننده آب هاي سطحي همراه تهيه و نصب دريچه هاي نانو كامپوزيت بـه طـور كامـل بـا همـاهنگي  .1,1,7
 دستگاه نظارت و مطابق نقشه هاي اجرايي

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

 برچيدن كارگاه .3

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

 استفاده به تأييد دستگاه نظارت برسد.كليه مصالح و متريال مصرفي بايستي قبل از خريد و  -2

نـاطق پيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و درصورت تخليه موارد مـذكور در م -3
 ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي آيد.
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ايد. بـديهي ف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعالم نمپيمانكار موظ -4
 مي باشد هرگونه ادعاي پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود.

ي باشـد با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه انجام گيرد. بديهي م عمليات خاكبرداري و تخريب جهت زيرسازي پياده روها فقط تا عمق مورد نياز و -5
 هيچ گونه هزينه مازادي بابت خاكبرداري و تخريب بيشتر از حد نياز به پيمانكار پرداخت نخواهد شد.

ز هزينه ريال ا 200,000سانتي متر كاهش ضخامت مبلغ  0,5سانتي متر، به ازاء هر  4درصورت استفاده از كفپوش سمنت پالست با ضخامت كمتر از  -6
 سانتي متر ممنوع مي باشد. 3كفپوش كاري كسر مي گردد و ضمناً استفاده از كفپوش با ضخامت كمتر از 

 ضميمه پيمان تلقي مي شود. 04/05/1396مورخ  1299188/96بخشنامه اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره  -7

يي را مليات اجرايي، كليه استعالمات الزم از ادارات مربوطه جهت وجود تأسيسـات زيرزمينـي و هـواپيمانكار مي بايست قبل از شروع هرگونه ع -8
 ي باشد.اخذ نمايد و مسئوليت هرگونه اتفاق حين فرآيند اجراي پروژه به عهده پيمانكار بوده و پيمانكار با هزينه خود موظف به ترميم آن م

 مع كننده آب هاي سطحي هدايت و تنظيم گردد.شيب كانيووها مي بايست به سمت منهول هاي ج -9

حله اي كليه پرداخت ها براساس حجم واحد تمام شده كار مطابق شرح اسناد پيمان مي باشد و در صورتي كه به هر دليل حجم واحد كار در هر مر -10
 از اجرا به صورت ناتمام باقي بماند هيچ گونه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت.

ي باشـد مـباشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد. بـديهي پيمانكار موظف مي  -11
 هرگونه ادعاي پيمانكار درخصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.

د نقشـه مورد تأييد دستگاه نظارت جهت پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه با همـاهنگي واحـپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و  -12
 برداري كارفرما مي باشد.

 ماسه مصرفي در كليه بتن هاي سازه اي بايد از ماسه شسته موجود در معادن اطراف شوشتر تهيه شود. -13

 ا هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد.اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و ب -14

ارفرمـا چنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، ك -15
 د.مطالبات پيمانكار كسر نماي درصد باالسري از 15حق دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

ت پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت روي تمامي تجهيزات و ماشـين آال -16
 ضروري است.

ريال از  1,500,000ش، به ازاي هر روز مبلغ پيمانكار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و در صورت استنكاف از ارائه گزار -17
 محل مطالبات پيمانكار كسر مي گردد.

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه، كليه استعالمات الزم از ادارات مربوطه اخذ نمايد. -18

نگي دسـتگاه مليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهحين اجراي ع –پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه  -19
ر واحـد نظارت و واحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در اختيا

 روابط عمومي شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوست صورتجلسات نمايد.

رح طموظف است پس از عمليات نقشه برداري و پياده سازي خطوط پروژه و قبل از آغاز عمليات اجرايي، هماهنگي هاي الزم درخصوص پيمانكار  -20
 را با واحد طراحي و توسعه به عمل آورد.

 واحد دفترفني شهرداري بندرماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشد. -21

 ناد و مدارك زير است:اين پيمان، شامل اس :: اسناد و مدارك 3ماده 
                                    الف) موافقت نامه حاضر

 نقشه هاي كلي، تفضيلي و اجرايي شامل: ب)
 نقشه هاي جانمايي در يك برگ -1
 قشه هاي پالن، سازه، جزييات اجرايي و معماري و خطوط دفع آب هاي سطحي در ده برگن -2

                                          شرايط عمومي ح)
 ) شرايط خصوصيت

 ث) مشخصات فني، دستورالعمل و استانداردهاي فني
 رفين برسد.گردد و به امضاء ط ج) دستوركارها، صورت مجالس، موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمت هاي جديد يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم

 نامه ريزي و كنترل پروژهچ) شرح خدمات بر
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جـاد نمـي كنـد. اين پيمان)، حقي بـراي طـرفين اي 15ز) برآورد ارايه شده در اسناد مناقصه به عنوان فهرست بهاي منضم به پيمان مي باشد كه مقادير اين برآورد (به جز ماده 
 استفاده شده است. 1401ت برقي و مكانيكي سال درتهيه اين برآورد از فهرست بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني رسته ابنيه، تأسيسا

 ت.تبصره : هرگاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك باال تناقضي وجود داشت، اولويت مدارك بر يكديگر، طبق ترتيب رديف هاي باال اس
 بود. شرايط عمومي پيمان تنظيم مي شود، خواهد 28ارگاه كه طبق ماده مدت پيمان برابر با چهار ماه شمسي از تاريخ اوليه صورت مجلس تحويل ك :مدت پيمان:  4ماده 

ز كارفرما تقاضاي شرايط عمومي پيمان، پس از آن كه عمليات موضوع پيمان را تكميل و آماده بهره برداري نمود، ا 39و  30پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به موارد 
 تحويل موقت كند.

عايـب و ماده شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي گردد. اگر در دوره تضـمين م 12براي مدت حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت  مين:دوره تض:  5ماده 
 پيمان حاكم خواهد بود.شرايط عمومي  42ج در ماده نقايصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در مدارك پيمان باشد. شرايط مندر

يا نماينده وي و  ونظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است، به عهده كارفرما  نظارت بر اجراي كار::  6ماده 
ه نظـارت، طبـق پيمان، اصول فني و دستورات كارفرما، يا نماينده او و يـا دسـتگا رها را طبقخواهد بود. پيمانكار موظف است كا يا دستگاه نظارت معرفي شده از سوي كارفرما،

 مشخصات، اسناد و مدارك پيوست اين پيمان، اجرا نمايد.
 ساعت كار متناسب با شرايط كار در روز، شب يا هر دو با هماهنگي كارفرما تعيين شود.ساعت عادي اجراي كار:  : 7ماده 
 مطابق با شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه پيوست شرايط خصوصي پيمان انجام مي پذيرد.مه زماني كلي و تفصيلي: برنا:  8ماده 
 به اين پيمان تعديل تعلق نمي گيرد.: تعديل آحاد بها:  9ماده 
 بوده و مورد تأييد دستگاه نظارت باشد. رئيس كارگاه مي بايست داراي مدرك تحصيلي و سابقه كاري مرتبط با پروژهرئيس كارگاه: :  10ماده 
 به اين پيمان هيچ گونه پيش پرداختي تعلق نمي گيرد.: پيش پرداخت : 11ماده 
 : نرخ پيمان، نحوه اندازه گيري، پرداخت هاي موقت و قطعي، كسور قانوني و جبران خسارت در صورت ديركرد در پرداخت ها: 12ماده 
 استفاده مي شود. 12ابطه با تغييرات براساس مفاد ماده برحسب هر واحد كار به شرح جدول ذيل مي باشد كه صرفاً در ر نرخ پيمان: نرخ اين پيمان -الف

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

1-1-2عمليات برچيدن جداول بتني به همراه بتن مگر و ماهيچه به طور كامل مطابق با نقشه ها و بند 1
 زئيات اجراييج

   220 مترطول

جزئيات1-1-2عمليات تخريب و برچيدن هر نوع بتن با هر ضخامت به طور كامل مطابق با نقشه ها و بند 2
 اجرايي

   600 مترطول

   740 مترطولجزئيات اجرايي1-1-6عمليات كاترزني و برش آسفالت مطابق با نقشه ها و بند 3
   960 مترمربعفالت با هر ضخامت به طور كاملعمليات تخريب و برچيدن آس 4
   810 مترمربعاملعمليات تخريب و برچيدن انواع كفپوش و سنگ و موزاييك و ... به همراه مالت زيركار به طور ك 5
1-1-1دعمليات تهيه و اجراي مخلوط زيرسازي پياده رو در محل هاي مورد نياز مطابق با نقشه ها و بن 6

 اييجزئيات اجر
   10 مترمكعب

جزئيات1-1-1عمليات تهيه و اجراي شن ريزي پياده رو در محل هاي مورد نياز مطابق با نقشه ها و بند 7
 اجرايي

   20 مترمكعب

1-1-1عمليات تهيه و اجراي بتن كفسازي پياده رو در محل هاي مورد نياز مطابق با نقشه ها و بند 8
 جزئيات اجرايي

   22 مترمكعب

   400 مترطولجزئيات اجرايي1-1-2عمليات احداث جدول كاري به طور كامل مطابق با نقشه ها و بند 9
   300 مترطولاييجزئيات اجر1-1-3عمليات احداث كانيوو بتني پيش ساخته به طور كامل مطابق با نقشه ها و بند 10
   1075 مترمربعجزئيات اجرايي1-1-1و بندعمليات ساماندهي پياده رو به طور كامل مطابق با نقشه ها 11
1-1-4عمليات احداث فرش كف با سنگ كيوبيك مرمريت الشتر به طور كامل مطابق با نقشه ها و بند 12

 جزئيات اجرايي
   710 مترمربع

   360 مترطولاييجزئيات اجر1-2به طور كامل مطابق با نقشه ها و بند400عمليات احداث خط لوله كاروگيت سايز 13
جزئيات1-2عمليات احداث منهول هاي دفع آب هاي سطحي به طور كامل مطابق با نقشه ها و بند 14

 اجرايي
   21 عدد

 جمع كل به عدد:

 جمع كل به حروف:

 
 اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است.
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 يمان به عهده پيمانكار نباشد، عناوين آن ها در پيوست شماره يك پيمان مندرج است.درصورتي كه اجراي هريك از اقالم كار در موضوع پ
 نحوه اندازه گيري سطح زيربناي ساختمان ها: –ب 
ورت ناتمـام بـاقي صـه براساس حجم واحد تمام شده كار مطابق شرح اسناد پيمان مي باشد و درصورتي كه به هر دليل حجم واحد كار در هر مرحله اي از اجرا ب احجام  -1 –ب 

 بماند هيچ گونه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت.
دو تفكيك وقت : پرداخت هاي موقت، براساس درصدي از مبلغ هريك از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصراً در چهارچوب و ترتيبي كه در پيوست شماره مپرداخت هاي  -ج

 گرديده، انجام خواهد شد.
 ور مي شود.اساس فهرست مصالح پايكار منضم به پيمان و شرايط تعيين شده در فهرست بهاي واحد پايه سالي كه برآورد براساس آن تهيه شده است، منظبهاي مصالح پايكار، بر

ده است و نرخ پيمان (موضوع بنـد درج گردي» الف« كه در جدول بند » ب« رداخت قطعي: مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصل ضرب ارقام اندازه گيري شده طبق بند پ -د
 بدست مي آيد. 13الف)، به عالوه موارد احتمالي مندرج در ماده 

 مالك عمل پرداخت قطعي خواهد بود.» الف« : درصورتي كه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود مقادير مندرج در جدول بند 1تبصره 
سطوح بر  مي باشد. درصورت تغيير 1، پرداخت قطعي براساس تبصره »الف« نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در جدول بند  : درصورت مغايرت احتمالي سطوح2تبصره 

خـت پردا 13درج گرديده است، براساس مفاد مـاده  12كه مساحت آن ها در جدول الف ماده اساس دستور كار مشخص، بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان 
 مي گردد.

جتماعي، بر طبق رد حق بيمه تأمين اهـ : كسور قانوني: كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هر پرداخت كسر و به حساب مراجع ذيربط واريز مي شود. در مو
 د.ضوابط مورد عمل در طرح هاي عمراني (كه براساس قيمت پايه واگذار مي شوند) عمل خواهد ش

 داخت به اين پيمان تعلق نمي گيرد.جبران خسارت ديركرد در پر -و
بـه رف كارفرمـا درصورتي كه بعد از انعقاد پيمان و در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني (از جمله تغيير نوع مصالح) و يا نقشه هاي اجرايـي از طـ: تغييرات: 13ماده 

رايط عمـومي پيمـان ش 19وع مصالح و يا حجم عمليات كار را نسبت به نقشه هاي اوليه تغيير دهد، پيمانكار با رعايت حدود مندرج در ماده پيمانكار ابالغ گردد و اين تغييرات، ن
نـرخ تعيـين شـده  رات بر مبنايايجاد شود، بهاي اين تغيي 12ماده » الف« مكلف به انجام كار با نرخ هاي پيمان خواهد بود. درصورتي كه تغييري در متراژ كارهاي مندرج در بند 

ر بـرآورد فصلي به كار رفته دمحاسبه مي شود و درصورتي كه تغيير مربوط به جزييات كار باشد، طبق بهاي واحد رديف هاي فهرست هاي منضم به پيمان، با اعمال شاخص هاي 
 شود. طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضريب پيشنهادي پيمانكار به حساب پيمانكار منظور مي

ي ........ باالسـر زمان و محل اجرا و صرفاً با اعمال ضريبقيمت كارهاي جديد ابالغي كه بهاي واحد آن ها در فهرست بهاي منضم به پيمان موجود نيست با استفاده از نرخ واقعي 
 شرايط عمومي پيمان مي باشد. 29در اثر تغييرات تابع ماده درصد مبلغ اوليه پيمان است. مبلغ مربوط به افزايش و كاهش  10است. سقف مبلغ اين كارها حداكثر 

ك بـار و يـشرايط عمومي پيمان شده و كارفرما در مدت اجراي پيمان، اجراي كـار را تنهـا بـراي  49درصورت بروز مصاديق تعليق، پيمان مشمول ماده : تعليق پيمان: 14ماده 
 شرايط عمومي پيمان مي باشد. 49كدام كه بيشتر باشد) معلق كند. ساير ضوابط تعليق براساس ماده (هرحداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و يا سه ماه 

عمومي پيمان گردد و كار به صورت نيمه كاره تحويل گرفتـه شـود، صـورت وضـعيت  شرايط 48و يا  46درصورتي كه پيمان مشمول ماده خاتمه پيمان:  -: فسخ پيمان15ماده 
و  شرايط عمـومي پيمـان، محاسـبه 48ماده » ج« ارهاي انجام شده، درصدهاي موقت محاسبه مي شود، درصدهاي موقت و بهاي مصالح پايكار موضوع بند قطعي كار براساس ك

               اي آن فعاليـت،   درج شده است، صرفاً در تعيـين دقيـق درصـد (وزن) اجـر 2درصورت عدم تكميل يك فعاليت كه درصد مشخصي براي آن در پيوست شماره قطعي مي گردد. 
 مي توان از رديف هاي فهارس بهاي منضم به پيمان استفاده نمود.

 پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد وزني آن ها در ساختار شكست آمده است به صورت زير است:: تجهيز و برچيدن كارگاه: 16ماده 
درصـد  60كار، پس از اجراي تجهيز اوليه الزم به منظور شروع عمليات موضوع پيمان و يا تـأمين  كارگاه در جدول ساختار شكستعدد وزني منظور شده براي تجهيز  %50 -الف

 ماشين آالت مورد نياز براي آن 
 عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمان %50 -ب

 ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه، براساس ضوابط مربوط فهارس بهاي پايه مي باشد.تعاريف و 
 پيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت، بدون وقفه و با كيفيت الزم انجام پذيرد.

 ارج نمودن مواد حاصل از تخريب، اقدام نمايد. مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است.در پايان كار، پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خ
برنامه ريزي  مواردي كه در اين پيمان نيامده است، مفاد مندرج در مدارك منضم به اين پيمان و بخشنامه هاي مربوط منتشره از سوي سازمان مديريت و: ساير شرايط: 17ماده 

 جمله خسارت پرداخت تأخير در تحويل زمين و خسارت پرداخت تعليق مالك عمل خواهد بود. (سابق)، از
  ا نبش خيابان ذوالفقارتحدفاصل خور  -ضلع جنوبي بولوار دانشجو -بندرماهشهر: محل اجراي كار: 18ماده 

 ارند.اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد د: : نسخ قرارداد 19ماده 
 

 ه / نمايندگان پيمانكارايندنم                                                        نماينده كارفرما                                                            
 نام و نام خانوادگي :                                                                حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                

  امضاء                                                   امضاء                                                   
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 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره   شرايط عمومي پيمان::  فصل سوم
  عتبر مي باشداريخ متا اين در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده و ت

 نافذ بوده و الزم است در صورت ابالغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.
وصي ه شرايط خصشرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها ب: : شـرايط خصـوصـيفصل چهارم

يي و بدون تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي به تنهاپيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي
در شرايط  بوط به آنفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مرماره و حروف به كار رشتوجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. 

 چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابالغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت. عمومي پيمان است.
وان رئـيس ات شخصي واجد صالحيت، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه نظـارت را بـه عنـپيمانكار بايد پيش از آغاز عملي: ) رئيس كارگاه 10ماده 

نبـوده دسـتگاه  ادر به انجام وظـايفكارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد. در صورتي كه شخص مورد نظر ق
نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصميم پيمانكار بر تغيير رئـيس كارگـاه، پـيش از نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صالحيت ديگري را مي

ي حيت ديگري جهت تهيـه صورتجلسـات، نقشـه هـاتغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صالحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين عالوه بر رئيس كارگاه شخص واجد صال
 ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گردد.

ار را طبـق ه ريزي تفصيلي اجـراي كـسازمان، روش اجرا و برنام "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح   ب) – 18ماده 
اريخ فت روز بعد از تصيلي اجراي كار ، هنظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زماني تف

 ن به شرح زير است.مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آ
اي تهيـه شـود. هدر برنامه زماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلـ .1

 همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.
 رت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر داليل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.صو در .2
 باشد :بندي به شرح ذيل مي موارد الزام در تهيه برنامه زمان .3

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

 د رعايت شود. هاي موجود در قراردابه طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليت )WBSساختار شكست كار ( .3,2

ازها و پس ها، رعايت پيش نيرعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان (تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعاليت .3,3
 ها و ....)  ژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استوننيازها، تعريف تقويم پرو

  انتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليت ها با مبلغ پيم .3,4

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد .3,5

 ت ها به صورت ريالي و فيزيكيتعريف وزن فعالي .3,6

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

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

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

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

 نظارت تحويل گردد.

ه نظـارت دسـتگابـه فرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي مربوطـه گزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كار )2
 تحويل گردد.

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

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

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرما حق دارد رأساً نسـبت بـه يك از فعاليت چنانچه اجراي هر )6
 سري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. درصد باال 15هاي مربوطه را با احتساب اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

واحـد روابـط  حين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهنگي دستگاه نظـارت و –ز تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه پيمانكار موظف است ا )7
يك نسخه  ري قرار دهد وعمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در اختيار واحد روابط عمومي شهردا

 از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.

توانـد حتـي صورت نياز به معرفي نامـه مي ، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درامكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه كارفرما در خصوصالف)  -20ماده 
 المقدور مساعدت نمايد.
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 ه، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزار كار، نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز  به عهده پيمانكار است.تهيز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 گاه الزامي است:داشتن حداقل ماشين آالت زير در كار پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آالت رعايت كند.  هـ) -20ماده 

 لودر يك دستگاه )1

 يك دستگاهبيل بكهو  )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

 دوربين نقشه برداري )10

ر سـاير مـوارد ديد. موارد فوق در كارگاه اقدام نماساير تجهيزات مورد نياز كه حين كار به پيمانكار اعالم مي گردد. پيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز    
 گردد.صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابالغ مي

 كند.پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و به تفكيك و به شرح مشخصات زير تأمين  ح) – 20ماده 
مايش و گرمـايش، يخچـال، ميـز و مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيل وسايل سـر 36كارگاهي با مساحت حداقل  تأمين يك دستگاه كانكس -

 .رير و غيره به عهده پيمانكار استصندلي، كامپيوتر، لوازم تح
 .پذيرداي صورت نميرداخت جداگانهن بابت هيچگونه پتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اي

 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 
 يت شئونات اسالمي مي باشند.پيمانكاران جزء  متعهد به رعا -1
 ه تأييد دستگاه نظارت برساند.باز نظر ميزان تخصص و تجربه  -2
 ط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.رعايت كليه شراي -3

 باشد.أمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميت الف)-28ماده 
 .مي گيردنبه اين پيمان تعديل تعلق  هـ ) -29ماده 
 در صورت نياز . وليه و مجددا ه آزمايش هايكلي هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

، پس از تاييد دستگاه ها گيرد و هزينه انجام آزمايشتوسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي  55مورد نياز مطابق نشريه شماره  هاي الزم به توضيح است كه كليه آزمايش
 گردد.مايشگاه پرداخت مينظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آز

يـأت وزيـران ، و يا آخرين مصوبه ههيأت وزيران 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 
 است.
 گيرد.به اين پيمان هيچگونه پيش پرداختي تعلق نمي -36ماده 
 شود.، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت ميي پيمانكار در دوره تعليقباالسر هزينه ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 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 
 خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار)، به ميزان ترتيب زير، از پيمانكار وصول  مي شود: )6 -ب-50ماده 

ل يار 2,000,000ر مبلغ شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير در اجراي كا 50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.

هاي بخشنامه اساس هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير مجاز برتبصره : چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد، عالوه بر خسارت فوق الذكر هزينه
 گردد. مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر مي

غاني بـدون استفاده از كارگران اف 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره  ساير شرايط :
. دداد را فسـخ نمايـستناد آن ، قرارده و كارفرما مي تواند به اپروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد ش

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6(مفاد بند 
 

 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 پيمان به عنوان بخشي از مشخصات فني عمومبه شرح زير و برنامه ريزي كشور رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت

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

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

 رنامه زمانارائه ب ري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجازپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كا -1
 بندي، به كارفرما اعالم نمايد.

اه مقادير و مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را به همر (WBS)پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست  -2
تم طوري كه با آي رديده، بهاساس هزينه هر فعاليت (براساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) محاسبه گ بوطه تهيه و به تأييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براوزان مر

خواهد بود. ساختار  هاي پيشرفت برنامه و واقعنهايي و مورد تأييد كارفرما، مبناي محاسبه درصد WBSهاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تأييد باشد. WBSبرنامه زمان بندي مي بايست مطابق 

  Gant Chartورت صبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را به  بندي، برنامه زمان پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمان -3
 و ارتباط صحيح هاي الزمفايل كامپيوتري) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد براساس منطق برنامه ريزي و شامل كليه پيش نياز (نسخه چاپي و

يچ . كارفرما به همي باشد ر اين مرحله ضروريفعاليت ها، تهيه و به صورت ماهيانه بروز شود. الزم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليت ها و اخذ تأييد كارفرما د
مان بندي مورد زبرنامه  ارائه وجه اجازه انجام كار بدون برنامه زمان بندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تأخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم

 ات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.تأييد كارفرما و عدم ارائه كليه نيازمندي هاي مذكور در شرح خدم

 اوليه و S-CURVEر نمودا پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمان بندي، برنامه زمان بندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به -4
د را به ي قراردايد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت كلبه صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تأي

تهيه  3و  2 وضوع بندكلي م صورت برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تأييد كارفرما برساند. برنامه زمان بندي مي بايست در چارچوب برنامه زمان بندي
عاليت، ياز هر فنامل كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليت هاي بحراني به صورت مشخص، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد شده و ش

ه نحوي ف شده باشد باليت در آن تعريماشين آالت و تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فع –) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني Resourcesمنابع (
مذكور در  اس منابع، براسكه يك شبكه كامل برنامه زمان بندي را ايجاد نمايد.هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آالت ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه

 عاليت ها مي بايست تهيه و به تأييد كارفرما برسد.چارچوب برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام ف

 كار، نسبت به اخذ ) در برنامه زمان بندي الزم است پيمانكار ضمن ارائه داليل و مستندات مربوط به بروز تأخير در اجرايReviseصورت نياز به انجام بازنگري ( در -5
ا جهت تأييد و رهنگام)  تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمان بندي به تأييدات الزم از كارفرما درخصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي

امه ي ، برنز انجام بازنگرامناً پس ايد. ضابالغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً  پس از انجام بازنگري (برنامه زمان بندي به هنگام) را جهت تأييد و ابالغ به كارفرما تسليم نم
 معرفي و در فايل و هاردكپي منظور مي گردد.  Baseline٢ذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineاوليه به عنوان 

ار دهد. ي قرماينده ونختيار پيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنضم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابالغي كارفرما تهيه و در ا -6
 ه صورت فايلهايبايست ب كار ميفرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطالعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمان

 كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

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

 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 -

 كارفرما به صورت برنامه/واقعي مورد تأييد WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  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)

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

ورت برنامه/ صهاي برنامه ريزي شده به  )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز جهت انجام فعاليتResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 ها. م تطابق آنداليل عد هفته و ماه كه قبالً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكرواقعي و مطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز پروژه(به تفكيك 

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

 ريافتي )د –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -
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 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

ت هاي اجرا رح فعاليمراه شپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطالعات وضعيت نيروي انساني ، ماشين آالت ، مصالح ، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به ه -7
 –ت ماشين آال –تجهيزات  –تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انساني  شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما

 يد. مصالح و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نما

كسر خواهد  رائه شدهكار اطالعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آن ها از صورت وضعيت هاي ادرصورتيكه پيمان -8
با توجه به (به كارفرما درصد(مطابق جدول پيوست) خواهد بود. درصورت رفع نواقص و ارائه مدارك  22شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيت هاي هر دوره به ميزان 

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

م اه دوما پايان ت، اگر در صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد -9
ه مدارك اقص ارائداد نونواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرار

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

سبه و يمانها محاپپيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شدكه توسط امور بديهي است چنانچه 
 اعمال مي گردد.

 ي خود بهورت وضعيت هاي موقت و قطعپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با ص -10
 كارفرما تحويل نمايد.

يمانكار پماً  از وژه رستعهدات پيمانكار براساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تأييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پر -11
 تحويل گرفته مي شود.

صورت  ژه برسد.ندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروبه منظور تحويل و بررسي مدارك و مست -12
و پس ل پروژه ارسال به مديريت برنامه ريزي و كنتر 9وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. از تاييد و محاسبه قابل پرداخت

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

دام جرايي اقامليات پيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات ع -14
ليتي متوجه كارفرما مان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوجلسات فوق الذكر را در ز و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 نخواهد بود. 

ا تل پروژه ارسال ي و كنترمه ريزهر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنا -15
 د.درصد آن مي باش 50است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي 

ورت وضعيت ي تهيه صار براچنانچه پيمانكار در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيمانك -16
ي نمايد و پيمانكار مدرصد باالسري از محل مطالبات پيمانكار كسر  15اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب موقت 

 حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 جام دهد.به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول ذيل انمربوط  16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 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  ن فعاليتها و اخذ تاييد كارفرمامناسب و محاسبه اوزا 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 مه ريزيخدمات برنا 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفضيلي 3
 %0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  عدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كارفرما 4
 %0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرما 5
ييد نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و اخذ تا 4ش هاي هفتگي و ماهانه در عدم ارائه گزار 6

 كارفرما
 %0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 %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

 


