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 اسناد مناقصه

 عملیات تعمیر و نگهداری شبکه لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهرپروژه : 

 

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 شرایط مناقصه  -2

 تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان درمعامالت دولتی -3

 تعهد نامه )رشته ، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهاد دهنده -4

 تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -5

 برگ پیشنهاد قیمت -6

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -7

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -8

 ونه فرم ضمانت نامهنم -9

 فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -10
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 اول مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومي 

 

 پیمانکار شرکت /

قصـه بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود کـه درمنا شورای اسالمی شهر 14/01/1401ش مورخ /18شماره  هایمجوز بدینوسیله به استناد

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.عمومی با 
 عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر موضوع: -الف

 ریال 26.006.152.655 :مبلغ اولیه –ب 

 از تاریخ صورتجلسه تحویل  شمسی یک سال مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعالم گردد.ستگاه نظارت: د -هـ 

 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور الزامی است. آب 5رتبه ارائه  -ط

 

 شرایط مناقصه
خ تـا پایـان وقـت اداری مـور 13/09/1401از مـورخ   Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 باشد. می 03/10/1401تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ  18:00تا ساعت  01/10/1401ارائه می گردد؛ و پاکت در مورخ  20/09/1401

ک و زفاقد تضـمین ززم و کـافی و پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و  .2

 مهرنشده معذور است.

 ریال( را به یکی از دو طریـ  1.300.307.633پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه )  .3

 ذیل ارائه نمایند:

 ماهشهر.نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندر 0105294167003یش واریز مبلغ فوق به حساب ف -الف

 بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر. –ب 

هری واقع در دفتر طراحی و توسعه ش 20/09/1401مورخ  یک شنبهروز  11 جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت(در ساعت .4

  رسد.بامضای همه حاضرین شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به 
 

 

 

 سین صفریح                                                                                                                                         

 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                  
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 اولمرحله  -عمومي دعوت نامه شرکت در مناقصه

 شرکت / پیمانکار

لولـه و عملیـات تعمیـر و نگهـداری شـبکه خطـوط  پروژه، اسالمی شهربندرماهشهر  شورای 14/01/1401ش مورخ /18 شماره  هایمجوزبدینوسیله به استناد 

 از طری  مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. را ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر

ماره شـ مصوبه مجلس شورای اسالمی و ابالغیه  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

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

 عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر :ب : موضوع پروژه

و تعـوی   یاز جهت انجام عملیات مربوط به نگهداری، تعمیر، سرویس کاری دوره ایتأمین نیرو، ماشین آزت و کلیه عوامل مورد ن: ج: شرح مختصری از پروژه

ه اجـرا و کلیـ ا محـلقطعات و تجهیزات شبکه توزیع آب خام فضای سبز و تهیه وسایل، مصالح مصرفی و اتصازت مورد نیاز، حمل تا انبار و از انبار تا کارگاه یـ

 مذکور، نظافت و پاکسازی محوطه ایستگاه خلیج فارس و جراحی و سایر عملیات تکمیلی مورد نیازاز شبکه بهره بردای  عملیات مورد نیاز جهت

 توضیحات:

 تجهیز کارگاه و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار می باشد. .1

 کلیه عملیات موضوع پیمان باید با هماهنگی و اطالع قبلی دستگاه نظارت انجام پذیرد. .2

مایـد، دات پیمان سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طب  پیمان به عهـده گرفتـه اسـت، خـودداری نهرگاه پیمانکار در انجام تعه .3

بـدهی  درصد بـه حسـاب 15کارفرما ح  دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارده شده را به اضافه 

بـه  البات وی کسر نماید. در این صورت، هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداخـت هـا و همینـین نسـبتپیمانکار منظور کرده و از مط

 تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بی اثر می باشد.

 کار می باشد.خام در دوره پیمان به عهده پیمانکلیه عملیات تعمیر، نگهداری، بهره برداری از خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب  .4

ضا شروع عملیات تعمیر، تعوی  و رفع شکستگی خطوط لوله آب خام و ایستگاه های پمپاژ مستلزم اخذ تأییدیه و امضا صورتجلسه شکستگی با ام .5

هیه توزانه برای هر شکستگی توسط پیمانکار و گزارش کارها بایستی به صورت رمدیرآب خام، مسئول حفاری، مدیرفضای سبز و پیمانکار می باشد 

 گردد و به تأیید مهندس ناظر برسد. ضمناً در صورت بروز شکستگی و تعمیرات، ارائه عکس رنگی به همراه گزارش روزانه ضروری می باشد.

ره مول دوره تضـمین نمـی باشـد و دوبا توجه به اینکه ماهیت قرارداد از نوع تعمیر و نگهداری می باشد، حسن انجام عملیات موضوع پیمـان مشـ .6

 تضمین تنها بابت تعمیر تابلو برق و پمپ ها به مدت سه ماه پس از تاریخ فاکتور مربوط به انجام تعمیرات در نظر گرفته خواهد شد.

وص مل و جامع را درخصپس از تعمیر و ترمیم شکستگی خطوط انتقال آب خام و خرابی های ایستگاه های پمپاژ، تحقیقات کاپیمانکار موظف است  .7

 علت شکستگی خطوط لوله و خرابی تجهیزات ایستگاه پمپاژ انجام دهد و نتیجه را به کارفرما گزارش نماید.

ب کمتر از ظرفیت مخزن دریاچه و زگون های ایستگاه جراحی پر از آب باشد، در غیراین صورت به ازای هر روز ذخیره سازی آ %80همواره بایستی  .8

هـای  ایسـتگاهریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. )عواملی نظیر شکسـتگی و خرابـی  30.000.000لذکر، جریمه ای معادل با از حد فوق ا

 د خارج از قصور پیمانکار شامل این بند نمی گردد(رپمپاژ آب و پایین بودن سطح آب رودخانه جراحی و موا

 5وز شکستگی نسبت به اعزام نیرو جهت رفع شکستگی اقدام کند و ظرف مدت زمان حـداکثر ساعت پس از بر 3پیمانکار موظف است حداکثر تا  .9

بـه  وریال  18.000.000ساعت مبلغی معادل با  3ساعت شکستگی خطوط انتقال آب خام را ترمیم نماید، درغیراین صورت به ازای هرساعت تأخیر تا 

 50.000.000 ساعت جریمه ای معادل با 5ریال و به ازای تأخیر بیش از  30.000.000معادل با ساعت مبلغی  5ساعت تا  3ازای هر ساعت تأخیرمازاد بر 

رد خارج از ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. )ساعات مربوط به انجام هماهنگی های قانونی و اخذ مجوزهای ززم از مراجع ذیربط و موا

 قصور پیمانکار شامل این بند نمی باشد.(

ساعت نسبت به بازکردن تجهیزات و حمل تـا تعمیرگـاه  24مدت زمان  فیمانکار موظف است درصورت خرابی پمپ و الکتروموتورها، حداکثر ظرپ .10

ت بـروز روز زمان مجاز جهت تعمیر تجهیزات خراب در اختیار دارد لیکن در صـور 20اقدام نماید و چنانیه در جریان آبرسانی خللی ایجاد نشود ، 

 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 50.000.00ای هر روز مبلغی معادل آبرسانی به پارک ها به از خلل در

ر یـا پیمانکار موظف است در صورتی که خرابی تابلو برق، الکتروپمپ ، الکتروموتور، و متعلقات ، که ناشی از قصور پیمانکار نباشد )تشـخیص قصـو .11

کارفرما مشخص می گردد و درصـورت اعتـراپ پیمانکـار بـه نظرکارشـناس تجهیزات مذکور توسط کارشناس فنی عدم قصور پیمانکار در خرابی 

و به تشخیص کارشناس فنی کارفرما انجام تعمیـرات در محـل ایسـتگاه پمپـاژ  شرایط عمومی این پیمان اقدام می گردد( 53کارفرما، مطاب  ماده 

تا تعمیرگاه و حمل از تعمیرگاه تا ایستگاه پمپاژ و نصب و راه اندازی مجدد پمـپ و متعلقـات اقـدام  مقدور نباشد، نسبت به بازکردن قطعات، حمل

( قابل پرداخت می باشد و تعمیراتی کـه خـارج از 2/1نماید. همینین هزینه تعمیرات شامل این بند، با ارائه فاکتور رسمی و اعمال ضریب بازسری )

تنها با همـاهنگی جهت شروع بکار دوره ضمانت تعمیر نیاز به نصب توسط تعمیرکار باشد، هزینه نصب و راه اندازی لزوماً  کارگاه انجام می پذیرد و 
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مول این قبلی دستگاه نظارت و ارائه فاکتور رسمی قابل پرداخت می باشد. )ارائه پیش فاکتور و هماهنگی قبلی با نماینده کارفرما جهت تعمیرات مش

 د.(بند الزامی می باش

سـریع و هرگاه در ضمن اجرای قرارداد نیازهای مبرمی پیش آید که در شرح آیتم های قرارداد برای آن ها مبلغی پیش بینی نشده باشد به منظور ت .12

             اجرای به موقع و جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و هزینه های اضافی در امور خرید ملزومات جهت تعمیرات جزئـی موضـوع پیمـان، پیمانکـار

ه به تأییـد می تواند با ابالغ کارفرما نسبت به خریدهای فوق اقدام نماید و فاکتورهای مربوطه به آن دوره صورت وضعیت را به انضمام صورتجلسه ک

 اهد شد.درصد بازسری در وجه پیمانکار پرداخت خو 20دستگاه نظارت رسیده در ضمیمه صورت وضعیت ارسال نماید که این مبالغ با احتساب 

بل پرداخـت ردیف اقالم فاکتوری درصورت رخداد نیاز مبرم و با تشخیص و با ابالغ کارفرما جهت اقالم پیش بینی نشده و تعمیر پمپ و تابلو برق قا .13

 می باشد.

نی(، یـک پمـپ کـف همواره بایستی در ایستگاه آب خام جراحی )حداقل دو پمپ خط انتقال به صورت فعال بوده و دو پمپ در مدار جهت جایگزی .14

کش به صورت فعال بوده و یک پمپ در مدار جهت جایگزینی و در ایستگاه آب خام خلیج فارس )حداقل دو پمپ به صورت فعال بوده و سـه پمـپ 

 جایگزینی( مهیا باشد.نیز در مدار جهت 

ه انجام آن با به پیمانکار ابالغ نماید، پیمانکار موظف بدرصورتی که حین انجام عملیات موضوع پیمان، کارفرما دستور تعمیرات عمرانی و احداثی را  .15

هماهنگی کامل دستگاه نظارت بوده و هزینه های آن مطاب  فهارس بهای منضم به پیمان پرداخت و درصورت عدم وجود عملیـات ابـالغ شـده در 

 ب پیشنهادی مطاب  فهرست بهای مربوطه، پرداخـتفهرست بهای منضم به پیمان هزینه های آن با اعمال ضریب بازسری، ضریب منطقه ای و ضری

 خواهد شد.

ه پیمانکار موظف است جهت ورود و خروج پمپ و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ، هماهنگی قبلی ززم با واحد حراست شهرداری بندرماهشـهر را بـ .16

 عمل آورد.

زم جهت تسهیل عملیات بهره برداری و تعمیر شکستگی هـای واحد اجراییات شهرداری بندرماهشهر درخصوص اعمال قانون و هرگونه همکاری ز .17

 موضوع پیمان را به عمل می رساند.

ت تعمیـر پیمانکار موظف به طراحی و تهیه کاور باربند برای یک دستگاه وانت با آرم شهرداری و شرکت پیمانکار و نوشتار مخصوص مربوط به عملیا .18

 توسط واحد فضای سبز بندرماهشهر می باشد.و نگهداری شبکه آب خام با مشخصات ارائه شده 

آن بـه  اسباب و ادوات مورد نیـاز داخلـیتأمین مکان در محل پروژه جهت استقرار ملزومات دفتری پیمانکار، به عهده کارفرما می باشد و هرگونه  .19

 عهده پیمانکار می باشد.

 گهداری قطعات و تأمین نیروی انسانی قابل پرداخت نمی باشد.هیچ گونه هزینه جداگانه ای بابت کارکرد ماشین آزت، بهره برداری و ن .20

 تهیه و تأمین کلیه مصالح مصرفی، تجهیزات، ابزارکار، ماشین آزت و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است. .21

دعایی ه و مسئولیت پاسخ گوئی هرگونه اپس از اتمام مدت قرارداد، کارفرما هیچ گونه تعهدی درخصوص استخدام و بکارگیری نیروی کارگری نداشت .22

  از جانب نیروی کارگری در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد و تحویل قطعی پروژه مشروط به ترخیص کارگران توسط پیمانکار می باشد.

دارات نی از سـوی مراجـع ذیصـالح و اجهت حفاری مرتبط با انجام عملیات اجرایی و عمرانی در قرارداد پیمانکار موظف است ابتدا طی مراحل قانو .23

مربوطه بـا  کارفرما در این خصوص تنها از طری  صدور معرفی نامه به ادارات مربوطه مجوزهای ززم را دریافت نموده و سپس اقدام به حفاری نماید.

 پیمانکار همکاری خواهد داشت.

 با پیمانکار برخورد می گردد.درصورت بروز تأخیرات غیرمجاز، مطاب  جدول جرائم پیوست یک قرارداد  .24

نی )جدول ارائه خدمت در هر ساعتی از شبانه روز جهت راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب خام الزامی بوده و پیمانکار موظف است در جدول نیروی انسا .25

لف( بابـت جدول نیروی انسانی )جدول االف( کلیه هزینه های مربوطه را پیش بینی و لحاظ نماید. بدیهی است کارفرما هیچ گونه پرداختی مازاد بر 

 این امر به پیمانکار نخواهد داشت.

الوانیزه گپیگیری مجوز حفاری از ادارات مربوطه، تعمیر پمپ و خنزیره، نصب الکتروپمپ، تعوی  قطعات تابلو برق، جوشکاری لوله های پلی اتیلن،  .26

 دی درخصوص همکاری در این خصوص نخواهد داشت.و شاسی پمپ ها برعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعه

برآورد  کلیه کسورات قانونی پروژه به عهده پیمانکار می باشد و می بایست در آیتم های هر ردیف قیمت پیشنهادی لحاظ گردد. شایان ذکر است در .27

 ی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.اولیه، کسورات قانونی هر ردیف به صورت جداگانه محاسبه گردیده است و از این بابت هزینه ا

 پیش بینی شده است. شمسی یک سالاز زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین ،  :د: زمان اجرای کار

 یال می باشد .ر 26.006.152.655 مبلغ برآورد اولیه اجرای کارهـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 حل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد .اعتبار پروژه از م و : محل تأمین اعتبار پروژه:

 رد نیاز به عهده پیمانکار است.مو نیروی انسانی و ابزار کارماشین آزت،  ،مصالحو تأمین تهیه  ز : مصالح ، ماشین آالت و نیروی انساني:
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 محدوده بندرماهشهر ح : محل اجرای کار:

 . شهرداری بندرماهشهر ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

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

به  دمی باشد که بای ریال( یک میلیارد و سیصد میلیون و سیصدو هفت هزار و ششصدوسی و سه ) ریال 1.300.307.633 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 ای مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.یکی از صورت ه

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

تر از میزان مقرر ، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی بـه هرشـکل ممکـن تبصره :     پیشنهاد فاقد تضمین ، تضمین های کم

 ول تمدیـد باشـد ز قابقابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نی

 نکی باید طب  فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.عالوه برآن ضمانت نامه های با

 

 سین صفریح                                                                                                                                                                        

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                 

 

 

 «شرایط مناقصه » 

 هشهرعملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماموضوع مناقصه : 

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

لی، آزت، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، توان ما امکانات، ماشین، آبرشته  5رتبه حداقل  داشتن شخصیت حقوقی، شرایط متقاضي:

 وژه.جرای پرارتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همینین داشتن ظرفیت خالی جهت تجربه و سابقه کافی و م

 شرایط شرکت در مناقصه :

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

 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند. موعد

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

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

 که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در مناقصه مطاب  شرح مندرج در دعوتنامه مدارک و اسنادی (3

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

رندگان امضای مجاز پیشنهاد و آخرین آگهی در مورد دارونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات )حداقل دو تغییر آخر(  1-4

 دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

نتنامه فرم ضما)دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل  2-4

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

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

نی و متخصص کادر فپیشنهاد دهندگان موظف به ارائه سواب  اجرایی، ماشین آزت و تجهیزات، سواب  کاری و تحصیلی، نیروی انسانی  3-4

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

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

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

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

 رگ پیشنهاد قیمت که باید طب  فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروفب -

 باشد(
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 آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه -

ن، تکمیل، تنظیم آذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در  5و  4، 3ه را که در بندهای پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقص (6

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

جود رصورت وخدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. د پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، (7

ردود شنهاد مخدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پی

 است.

ادها را ز پیشنهح  را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی ا شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این (8

 ا ندارد ولذانهادی ررد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیش

عالم خواهد اعیین و وده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نب

 شد.

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

 د استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.های عمومی و سود و غیره خواهد بود مگر درموار

اشته شنایی دپیشنهاد دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آ (10

 ظور نمایند.باشند و آنها را رعایت نموده و در نرخهای پیشنهادی خود من

کسر  رداخت وپپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول  (11

لبات از مطا راکسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما ح  دارد مالیات، عوارپ و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه 

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

اد ، پیشنههیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه (12

 .د بداندکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدزلی باشد چنین پیشنهادی را مردوواصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما ح  دارد بدون این

این شرکت  اصله ازهرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای و (13

ز وضوع نیممتخلف موقتًا و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و  کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان

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

اهد شد خوچنانیه کارفرما به هرعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد  (14

 دراینصورت برنده مناقصه ح  هییگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

ی دراین ه خسارتکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگون (15

 مورد مردود می باشد.

 ردد.گسوب می ه همان است که دربازی دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابالغ محنشانی پیشنهاد دهند (16

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

یشنهاد حل اجرای کار و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت به شرح برگ پضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از م (18

 قیمت پیوست اقدام نمایند.

گهداری نآن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای  %10ازمبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل  (19

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

طه ات مربوپیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و در صورت گزارش این گونه موارد، مطاب  قانون و مقرر (20

 برخورد خواهد شد.

نویس و  که بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خودقیمت پیشنهادی که مالک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است  (21

 بدون قلم خوردگی و با حروف نوشته میشود .

زو اسناد جعالم و اهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتبًا  از سوی شهرداری  (22

 منظور خواهد شد. و مدارک پیمان

وردی چنین م شهرداری ح  تغییر، اصالح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر (23

  دارد هنده حشنهاد دپیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابالغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پی

 تقاضای استرداد آن را بنماید.
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        زار  ناقصه گماز آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد ، در این صورت دستگاه  (24

ح و رای اصالن به تعوی  اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی بمی تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگا

 تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.

نعقاد اد ، به برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خو (25

ونه گرت تضمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و ح  هیچ پیمان مبادرت نماید. در غیراین صو

 شود و  عالم میاعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه ا

نفر سوم  به بط وضده باز ، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری چنانیه او نیز با توجه به موارد یاد ش

ری ضبط و ع شهرداابالغ داده خواهد شد و چنانیه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او به نف

 د.د نخواهد شمسترو سوم برنده مناقصه سپرده نفر دوم از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف مناقصه تجدید خواهد شد. قبل 

 مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. سومپس از تعیین نفرات اول تا  (26

 یند.جعه نماطالعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مرامدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به ا (27

و یا به هر  ورزیده در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور (28

                نامه  تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتدلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از 

 حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طب  مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار ح  هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

ازتاریخ ه ماه )سه اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت چنانیه مناقصه گرانی در سواب  اجرایی خویش ، مشمول دریافت اخطار کتبی بود (29

 ل زمانیتحویل موقت پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشند. همینین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواص

ه تبی بودکریخ تحویل موقت آخرین پروژه ای که مشمول اخطار بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها( ، به ترتیب به مدت یک و سه سال ) از تا

 ت دائمیاست( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید . بدیهی است درصورت داشتن چهار اخطار و بیشتر ، مناقصه گر به صور

 از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشد.

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  (30

انسـانی (  جدول الف )نیرویبه بر اساس مصوبه شورای عالی کار محاسبه و به پیمانکار ابالغ می گردد. ززم به ذکر است فقط  جدید هرگونه افزایش (31

 د.نول مشمول تعدیل نمی باشاتعدیل تعل  می گیرد و بقیه جد

 ینکه از سقفاقابل جایگزینی است مشروط به در حین اجرای قرارداد د و اقالم فاکتوری ،  مجموع مبالغ در نظر گرفته شده برای جداول ب ، ج  (32

 مبالغ تجاوز ننماید.

 ( باشند.TINشرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی ) (33

 

 حسین صفری                                                         

 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                        
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 22/10/1337تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله کارمندان در معامالت دولتي مورخ 

 تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهرعملیات  مربوط به مناقصه:

له نع مداخاین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون م     

یا مناقصه  موضوع به اثبات برسد، کارفرما نمی باشد و چنانیه خالف این  1337کارمندان دولت در معامالت دولت مصوب دی ماه 

 گزار ح  دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

ن یماپیمانکار پفوق تشخیص داده شود و به عنوان همینین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه      

مشمول  ی را کهمربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانیه افراد

  حارفرما کممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند 

جرای اتأخیر  وا فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان خواهد داشت که قرارداد ر

 کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

ول ولت مشمانتصابات در دستگاه د این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانیه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا     

نانیه این ی است چقانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما برساند تا طب  مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیه

 مربوطه را ه هایامپیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما ح  دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتن

هنده شنهاد دضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پی

 وصول خواهد نمود.

رصورت و دارد دمضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعالم می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل      

 تخلف مستح  مجازات های مربوطه می باشد.

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاد دهنده:

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

 

 

 تعهد نامه

 
عالم می دارم این شـرکت در ا                       مدیر عامل شرکت                                                               اینجانب                         

مناقصه  ف مبلغ اینت کاری و سقرسته                                                         دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفی

ان دولت با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکن

ارفرما هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خالف این موضوع اثبات شود، ک 1337مصوب دی ماه 

 ن و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.مح  به فسخ پیما

 

 و امضاء مجاز شرکت مهر                                                                                                     
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 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشي از مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پیمان

 

 عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر ط به مناقصه:مربو

دهنده از  أیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطالع کامل این پیشنهادتبدین وسیله  -الف

 ی باشد.مر العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل ، دستوامتن قوانین، مصوبات، آئین نامه ه

اد و وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مف همینین بدین -ب

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

 قررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.مفهرست  -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

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

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

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 عاونت برنامه ریزی کشورم 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 ودجهبظام فنی سازمان برنامه و ( امور ن108تجدید نظر اول نشریه شماره )های آبیاری و زهکشی  مانزمشخصات فنی عمومی سا -6

 ودجهبامور نظام فنی سازمان برنامه و  303مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضالب شهری نشریه شماره  -7

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -8

درمورد   16/6/82مورخ  101656/101نامه مذکور به شماره و دستورالعمل اجرایی آئین  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -9

 نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -10

 

       تاریخ:                                            نام پیشنهاد دهنده:                            

 : نام و نام خانوادگي و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 
ول این ورد تأیید و قبممراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه،         

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

 عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر موضوع مناقصه :
رایط شاقصه ، یت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در منامضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئول

رات بول مقرقمناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و 

مدارک و  ی تمامیه کارمندان در معامالت دولتی و به طور کلو اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخل

       یشنهاد ناقصه پماسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد 

 می نمایم که :

 پیوست این برگ انجام دهم.رائه شده اآنالیز و  زیرجدول مطاب   موضوع مناقصه فوق را  عملیات -1

 

 قیمت )ریال( شـــرح ردیف

  جمع کل جدول الف )نیروی انسانی( 1

  جمع کل جدول ب )تجهیزات و ماشین آزت( 2

  جمع کل جدول ج )تامین مصالح مصرفی، اقالم، لوازم، متعلقات و اتصازت مورد نیاز( 3

  ذاری آب خام(جمع کل جدول د )عملیات عمرانی و لوله گ 4

  ده(درصد چهار ردیف اول( )تعمیرات پمپ، تابلو برق و اتصازت پیش بینی نش 30اقالم فاکتوری )معادل  5

 جمع کل به عدد :

 به حروف:

 

 پیوست، در پاکت )ج( قرار داده ام .به مناقصه مدارک آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و  -2

 ل قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که :چنانیه این پیشنهاد مورد قبو -3

دت مثر ظرف الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداک

 هفت روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

کارهای  و کلیه هفت روز از تاریخ ابالغ ، کلیه ماشین آزت و تجهیزات ززم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم ب( ظرف مدت

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

 اد محسوب می شود.تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء زینفک این پیشنه -4

ن ا در ایراطالع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده ح  هییگونه اعتراضی  -5

 خصوص ندارد .

ک ( ع بند )تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضو -6

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

 
 

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاد دهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاد دهنده :
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 نیروی انساني -جدول )الف(

 واحد شرح ردیف
به ازای بهای واحد 

 هر ماه )ریال(

یک بهای کل به ازای 

 )ریال( سال

1 

و  تامین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز جهت حفظ و نگهداری، بهره برداری، تعمیر، تعوی 

.تعمیر تابلو برق و نصب یستگاه های پمپاژ آب خاماکاری خطوط لوله آب خام و سرویس

در  مپ ها و راه اندازی ایستگاههای پمپاژالکتروپمپ . جوشکاری لوله پلی اتیلن و شاسی پ

 های مورد نیاز در هر ساعتی از شبانه روز جهت انجام عملیات موضوع پیمان، مطاب  شرحزمان

 کار و شرایط عمومی و خصوصی این پیمان

   مقطوع

 تجهیزات و ماشین آالت -جدول )ب(

                             بهای کل به ازای بهای واحد مقدار واحد عنوان ردیف

 یک سال)ریال(

   600 دستگاه ساعت بیل مکانیکی چرخ زستیکی 1

   50 دستگاه ساعت تن 5جرثقیل  2

   100 دستگاه ساعت کمپرسی 3

   200 متر طول کاتر آسفالت 4

   240 دستگاه ساعت فاز 3موتور برق  5

   240 دستگاه ساعت دستگاه جوش پلی اتیلن با متعلقات 6

   70 دستگاه ساعت محور 2تریلی کمرشکن  7

   240 دستگاه ساعت اینچ  3پمپ آب یا کف کش  8

   12 ماه شمسی وانت پراید یا وانت نیسان 9

 به عدد:یک سال جمع کل 

 به حروف:

 تامین مصالح مصرفي، اقالم، لوازم، متعلقات و اتصاالت مورد نیاز : ج(جدول )

 بهای کل  )ریال( ای واحد   )ریال(به مقدار واحد عنوان ردیف

   2 عدد م م 500فلنج جوشی پلی اتیلن  1

   2 عدد م م  500رینگ فوزدی آبکاری شده  2

   2 عدد م م 500واشر منجیتدار  3

   4 عدد م م 355فلنج جوشی پلی اتیلن  4

   4 عدد م م  355رینگ فوزدی آبکاری شده  5

   4 عدد م م  355واشر منجیتدار  6

   2 عدد م م 315فلنج جوشی پلی اتیلن  7

   2 عدد م م 315رینگ فوزدی آبکاری شده  8

   2 عدد م م 315واشر منجیتدار  9

   2 عدد م م 200فلنج جوشی پلی اتیلن  10

   2 عدد م م 200رینگ فوزدی آبکاری شده  11

   2 عدد م م 200واشر منجیتدار  12
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   2 عدد م م 160اتیلن  فلنج جوشی پلی 13

   2 عدد م م 160رینگ فوزدی آبکاری شده  14

   2 عدد م م 160واشر منجیتدار  15

   1 عدد اینچ 2به  355کمربند پلی اتیلن  16

   1 عدد اینچ 2به  315کمربند پلی اتیلن  17

   1 عدد اینچ 2به  200کمربند پلی اتیلن  18

   1 عدد اینچ 2 به 160کمربند پلی اتیلن  19

   1 عدد اینچ 2به  110کمربند پلی اتیلن  20

   1 عدد اینچ 2به  90کمربند پلی اتیلن  21

   1 عدد م م 355کلمپ استیل  22

   1 عدد م م 315کلمپ استیل  23

   1 عدد م م 200کلمپ استیل  24

   1 عدد م م 160کلمپ استیل  25

   2 عدد م م 110رابط پلی اتیلن  26

   2 عدد م م 90رابط پلی اتیلن  27

   2 عدد م م 75رابط پلی اتیلن  28

   2 عدد م م 63رابط پلی اتیلن  29

   2 عدد م م 50رابط پلی اتیلن  30

   2 عدد م م  110اتصال فلنجدار  31

   2 عدد م م  90اتصال فلنجدار  32

   2 عدد م م  75اتصال فلنجدار  33

   2 عدد م م 63رزوه ماده  رابط یکسر 34

   2 عدد اینچ 2مغزی گالوانیزه  35

   2 عدد اینچ 2شیر قطع و وصل  36

   2 عدد اینچ 2چک ولو  37

   2 عدد م م 32رابط یکسر رزوه ماده  38

   2 عدد اینچ 1مغزی گالوانیزه  39

   2 عدد اینچ 1شیر قطع و وصل  40

   2 عدد اینچ 1چک ولو  41

   2 عدد م م  63درجه  90انو ز 42

   2 عدد م م 50درجه  90زانو  43

   2 عدد م م 63سه راهی  44

   2 عدد م م 50سه راهی  45

   80 عدد M  16سانتی 10پیچ و مهره  46
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   80 عدد M  20سانتی 15پیچ و مهره  47

   50 عدد نوار تفلون 48

   20 متر طول م م 75لوله پلی اتیلن 49

   20 مترطول م م 63لوله پلی اتیلن 50

   20 مترطول م م 50لوله پلی اتیلن 51

   2 عدد م م 200ضربه گیر ارتعاشی 52

   2 عدد م م 200شیرچدنی کشویی 53

   2 عدد کوپلینگ زستیکی پمپ 54

   12 مترطول پکینگ کربنی الکتروپمپ 55

   4 عدد حوضیه پیش ساخته پلی اتیلن 56

   2 عدد م م 63به 75تبدیلی پلی اتیلن رابط  57

   2 عدد م م 50به 63رابط تبدیلی پلی اتیلن  58

   2 عدد م م75رابط یکسر رزوه ماده یا نری  59

   2 عدد م م 50رابط یکسر رزوه ماده یا نری  60

   2 سرجوش جوش اکسترودر با تجهیزات کامل 61

   2 عدد فلزیبا درپوش   60*60حوضیه آجری با ابعاد 62

63 
با درپوش بتنی   60*60حوضیه آجری با ابعاد

 مسلح
   2 عدد

   16 مترمکعب شن شکسته 64

   16 مترمکعب شفته آهک با خاک محل 65

   1 عدد 90به  110سه راهی پلی اتیلن 66

   1 عدد 110کپ انتهای پلی اتیلن 67

   1 عدد 75کپ انتهای پلی اتیلن 68

   1 عدد 63لی اتیلنکپ انتهای پ 69

   10 مترطول م م 355لوله پلی اتیلن 70

   10 مترطول م م 110لوله پلی اتیلن 71

   10 مترطول م م 90لوله پلی اتیلن 72

   1 عدد کوپلینگ چدنی الکتروموتور به پمپ 73

   2 عدد اینچ 2به  63کمربند پلی اتیلن 74

   1 عدد 110درجه  90زانوی پلی اتیلن  75

   5 مترمکعب 300تهیه وحمل بتن 76

   20 مترمکعب ماسه بادی 77

   1000 لیتر تهیه وحمل سوخت گازوئیل 78

 جمع کل به عدد )ریال(:

 به حروف:
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 آب خام یو لوله گذار يعمران اتیعمل-جدول )د(

 ................................ریال جمع:

 جمع بدون ضرایب: ..................................ریال

 ضریب منطقه ای                                    .........................ریال %3اضافه می شود 

 جمع )ریال(: ...........................................                                                                                1برابر  14ضریب منطقه ای فصل 

 .....ریالضریب بازسری                                                                                        ...................... %41اضافه می شود 

 جمع )ریال(:                                                                             14/1برابر  14سری فصل ضریب باز

 اضافه می گردد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه                                                                  
                                                                                   

 جمع کل)ریال( :........................................

 

 جمع: ........................................... ریال

 ایب: ........................................... ریالجمع بدون ضر

 ضریب منطقه ای                                          ................................. ریال %3اضافه می شود 

 جمع )ریال(: ......................................

 ل........ ریا..............................                                                                                 ضریب بازسری            %41اضافه می شود 
 

 جمع )ریال(:......................................

 ......................................                                             اضافه می گردد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه                                      

 

 جمع کل)ریال( :.....................................

به  درصد ردیفهای غیرپایه

 جمع کل ردیفها

 جمع ضرایب جمع با اعمال
 ردیف فهرست بهای رشته سال

 پـایـه غیرپایه غیرپایه پایه و

 1 شبکه توزیع آب 1401     

 2 شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب 1401     

 جمع     

 جمع کل  

 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  

 مبلغ برآورد هزینه اجرای کار  

 مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به حروف :   

 

 ردیف فصل شرح فصول فهرست بها ستاره دار ریاله جمع فصل ب

و پی وی P.Eعملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن)   

 (C.V.P.Uسی سخت )

4 1 

 2 8 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری   

 3 11 حمل و نقل   

( ، CV.P.U.تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت )   

 اتصالی ها و متعلقات

14 4 

 ردیف فصل شرح فصول فهرست بها ستاره دار جمع فصل بریال

 5 8 عملیات خاکی ومرمت نوار حفاری   
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 (U.P.V.C( و پی وی سی سخت )P.Eه های پلی اتیلن)عملیات لوله گذاری با لول - 4

............................                                                03/1*41/1.....................................                                                            :   ریاله جمع فصل ب  

 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری - 8

............................                                                03/1*41/1:  .....................................                                                             ریاله جمع فصل ب  

 حمل و نقل - 11

 واحــد بهــای واحــد مقــدار جمـــع بریال

 شرح کامل 

 شمـاره

* 

 ردیف
 شــرح مالحظات

 لوله گذاری بالوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت،  به قطر مترطول  950 

 متر. 1.5میلیمتروعم  ترانشه تا  63

040102 
 

1 

 لوله گذاری بالوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت،  به قطر مترطول  500 

 متر. 1.5میلیمتروعم  ترانشه تا  75

040103  2 

 لوله گذاری بالوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت،  به قطر مترطول  450 

 متر. 1.5میلیمتروعم  ترانشه تا  90

040104  3 

 لوله گذاری بالوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت،  به قطر مترطول  250 

 متر. 1.5میلیمتر و عم  ترانشه تا  110

040105  4 

صلهای لوله گذاری، برای اضافه بها به ردیفهای ف مترمکعب  193/50 

تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه 

میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند 19بندی تا 

 شده محلی.

080802  5 

 اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، مترمکعب  64/50 

حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند 

 شده محلی .

808060   6 

ن آزت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر حمل آه یلومترک  -تن   220‘23 

 کیلومتر. 75کیلومتر، تا فاصله 30

 
 شن[ -]مصالح سنگی

110101  8 

حمل آهن آزت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  یلومترک  -تن   900‘12 

 کیلومتر. 150کیلومتر، تا فاصله 75

 

 شن[ -]مصالح سنگی

110102  10 

میلیمتر، نسبت به  315حمل لوله های پلی اتیلن به قطر  یلومترک  -مترطول   162/50‘13 

 کیلومتر. 75کیلومتر تا فاصله  30مازاد بر 

 

 ]لوله پلی اتیلن[

110301  11 
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 ( ، اتصالی ها و متعلقات U.P.V.Cتهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت ) - 14

............................                                                03/1*41/1:  .....................................                                                             ریاله جمع فصل ب  

 
 

............................                                                03/1*41/1.......................                                                            :  .............. ریاله جمع فصل ب  

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیمتر، نسبت به  315ی اتیلن به قطر حمل لوله های پل یلومترک  -مترطول   087/50‘16 

 کیلومتر. 150کیلومتر تا فاصله  75مازاد بر 

 
 ]لوله پلی اتیلن[

110302  12 

............................ 41/1*03/1               
                                 

                                ........................             :  ............. ریاله جمع فصل ب 

 

    

 واحــد بهــای واحــد مقــدار جمـــع بریال
 شرح کامل

 شمـاره

* 

 ردیف
 شــرح مالحظات

 13  140302 میلیمتر 63به قطر  10PNوله پلی اتیلن با فشار ل مترطول  950 

 14  140303 میلیمتر 75به قطر  10PNلوله پلی اتیلن با فشار  مترطول  500 

 15  140304 میلیمتر 90به قطر  10PNلوله پلی اتیلن با فشار  مترطول  450 

 16  140305 ترمیلیم 110به قطر  10PNلوله پلی اتیلن با فشار  مترطول  250 

 حــدوا بهــای واحــد مقــدار جمـــع بریال
 شرح کامل 

 شمـاره

* 

 ردیف
 شــرح مالحظات

 عملیات خاکی ومرمت نوار حفاری -8   

شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از   مترمکعب  387 

کیلوگرم آهک  150خارج محل به هر فاصله، با 

 شکفته در متر مکعب شفته.

081302  17 
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 ه و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهرعملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لولمربوط به مناقصه: 

 اد آن قسمت ازقرارداین پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانیه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 

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

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

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

    

    

    

 

 اطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است. جدول فوق الذکر باضمناً تایید می نماید که 

 میسر نشود تا ن امرهمینین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانیه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر ای

ی پیمان راسـاً شرایط عموم 21ادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطاب  ماده ماه پس از مب 3حداکثر 

نده مسئول ده خواهد نمود و البته چنانیه در این خالل حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاددر این مورد اقدام 

 خسارات ناشی می باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 «تعهــد نامــه» 

عهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطاب  مفاد ت                           شرکت                                                         ثبت شده به شماره                         

وزیران  هیأت 11/12/81مصوب جلسه مورخ  پیمانکارانتشخیص صالحیت طبقه بندی و اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

ب دعوت حسبر  ت تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندر ماهشهرعملیاپروژه مناقصه ( برای هـ 23251ت /48013)شماره 

ا با مفاد کا خود رقبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرشرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم 

اقصه ممکن اول من نین تعهد می نمایم چنانیه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برندهآئین نامه مذکور تطبی  دهم. همی

 یونی مقرر براهلت قانمنشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان 

 عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

ه و تضـمین اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننمـود شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت ح  هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهردارینیز به نفع  مشارکت در مناقصه شرکت را

 

 

 

 ر و امضاء صاحبان امضاء مجازمحل مه                                                       سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز                    

 رکت برای اسناد تعهد آورش                                                                                                   شرکت برای اسناد تعهد آور                         
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 دپستیک                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                                          قاضی()نام متنظر به اینکه          

 .شرکت نماید    )موضوع ارجاع کار(    مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 یال تضمین تعهد می نمایدر       )نام کارفرما / ذینفع(   برابر مبلغ                        درمقابل             )نام متقاضی(از       )نام ضامن(                     

طالع ارجاع کار در پایگاه موضوع ا اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و        )نام ضامن( به    )نام کارفرما / ذینفع(     چنانیه

                                میزان  مشارٌالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا سانی مناقصات/ معامالت درج شده ور

نکه احتیاجی به بدون ای(    )نام کارفرما/ ذینفعصله از سوی مطالبه نماید ، به مح  دریافت اولین تقاضای کتبی وا)نام کارفرما / ذینفع(      ریال هرمبلغی را که

 د.بپرداز   ینفع(ام کارفرما / ذ)نحواله کرد       در وجه یا  اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ،

 معتبر می باشد.)سه ماه تا آخرین تحویل پیشنهاد(       تا آخر ساعت اداری روز    مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و     

اند یا نخواهد مـدت نتو)نام ضامن(    برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که       )نام کارفرما/ ذینفع(   این مدت بنا به درخواست کتبی       

متعهد اسـت    نام ضامن()نماید ،   نتمدید  هرا موف  ب     )نام ضامن(   موجب این تمدید را فراهم نسازد  و    )نام متقاضی(یا     این ضمانت نامه را تمدید کند و

 ند.کپرداخت )نام کارفرما/ ذینفع(        بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد  

از درجـه اعتبـار  ومطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطـل     )نام کارفرما/ ذینفع(چنانیه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی        

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

د. در صـورت اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرازنتشار میسـر خواهـد بـو درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با

 ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.
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 فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

 

                  تاریخ       اع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امضاء کننده زیر متعهد می گردد درآیین نامه ارج 18مطاب  ماده      

ای در کاره ، عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهربرای مشارکت در مناقصه 

ربوط از رشته م و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و به شرح زیر می باشد دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است

ا با مبلغ رمذکور  نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ، ظرفیت آماده به کار ززم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه

 تعیین شده دارا می باشد.

 

 رشته کار نام پروژه ردیف
رایي نام دستگاه اج

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   

 در رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 
ای پروژه بـه آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجر معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهورچنانیه      

فتـار رمطاب  با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت  عهده پیمانکار بوده است و

 می گردد.

 

 مضاء مجاز و تعهد آورا              تاریخ :                                                                                              

 
ل شـدن زینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیاین برگ جزء      

مـدارک  آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده ، در پاکت ) ب ( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همـراه اسـناد و

 ارسال گردد.رئیس جمهور و راهبردی برنامه ریزی معاونت مورد نیاز به 
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه فصـل دوم
الحاقی آن  و دیگر مدارک همراه شرایط عمومی    شماره     مورخ             به  اول مرحلهو آگهی مناقصه  14/01/1401ش مورخ /18شماره مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به       

ه نشـانی کـوی ب)شهردار(  حسین صفریشهرداری بندرماهشهر به نمایندگی فی مابین  1401/     /   تاریخ           است و پیمان نامیده می شود، در که یک مجموعه غیرقابل تفکیک

بـه               ه شـماره ثبـت بـ             که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سـو و شـرکت           52339114-16به تلفن ساختمان مرکزی شهرداری  – 3فاز  –انقالب 

  مقررات و شرایطی که در اسـناد و مـدارک که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طب  لفن          تو شماره      به شماره ملی           نمایندگی                           

 ی گردد.این پیمان درج شده است، منعقد م

 عملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهر: : موضوع 1ماده 

 انجام عملیات موضوع پیمان به شرح ذیل :ج: شرح مختصری از پروژه : 

شـبکه  کاری دوره ای و تعوی  قطعـات و تجهیـزات تأمین نیرو، ماشین آزت و کلیه عوامل مورد نیاز جهت انجام عملیات مربوط به نگهداری، تعمیر، سرویس

هـره بورد نیاز جهت یات متوزیع آب خام فضای سبز و تهیه وسایل، مصالح مصرفی و اتصازت مورد نیاز، حمل تا انبار و از انبار تا کارگاه یا محل اجرا و کلیه عمل

 احی و سایر عملیات تکمیلی مورد نیازبردای از شبکه مذکور، نظافت و پاکسازی محوطه ایستگاه خلیج فارس و جر

 توضیحات:

 تجهیز کارگاه و برچیدن کارگاه به عهده پیمانکار می باشد. .1

 کلیه عملیات موضوع پیمان باید با هماهنگی و اطالع قبلی دستگاه نظارت انجام پذیرد. .2

مایـد، تی که طب  پیمان به عهـده گرفتـه اسـت، خـودداری نهرگاه پیمانکار در انجام تعهدات پیمان سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهدا .3

بـدهی  درصد بـه حسـاب 15کارفرما ح  دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارده شده را به اضافه 

بـه  کار نسبت به این قبیل پرداخـت هـا و همینـین نسـبتپیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید. در این صورت، هرگونه ادعای پیمان

 تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بی اثر می باشد.

 کلیه عملیات تعمیر، نگهداری، بهره برداری از خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ آب خام در دوره پیمان به عهده پیمانکار می باشد. .4

ضا لیات تعمیر، تعوی  و رفع شکستگی خطوط لوله آب خام و ایستگاه های پمپاژ مستلزم اخذ تأییدیه و امضا صورتجلسه شکستگی با امشروع عم .5

هیه تمدیرآب خام، مسئول حفاری، مدیرفضای سبز و پیمانکار می باشد و گزارش کارها بایستی به صورت روزانه برای هر شکستگی توسط پیمانکار 

 أیید مهندس ناظر برسد. ضمناً در صورت بروز شکستگی و تعمیرات، ارائه عکس رنگی به همراه گزارش روزانه ضروری می باشد.گردد و به ت

ره با توجه به اینکه ماهیت قرارداد از نوع تعمیر و نگهداری می باشد، حسن انجام عملیات موضوع پیمـان مشـمول دوره تضـمین نمـی باشـد و دو .6

 ر تابلو برق و پمپ ها به مدت سه ماه پس از تاریخ فاکتور مربوط به انجام تعمیرات در نظر گرفته خواهد شد.تضمین تنها بابت تعمی

وص پیمانکار موظف است پس از تعمیر و ترمیم شکستگی خطوط انتقال آب خام و خرابی های ایستگاه های پمپاژ، تحقیقات کامل و جامع را درخص .7

 هیزات ایستگاه پمپاژ انجام دهد و نتیجه را به کارفرما گزارش نماید.علت شکستگی خطوط لوله و خرابی تج

ب کمتر از ظرفیت مخزن دریاچه و زگون های ایستگاه جراحی پر از آب باشد، در غیراین صورت به ازای هر روز ذخیره سازی آ %80همواره بایستی  .8

ه هـای بات پیمانکار کسر می گردد. )عواملی نظیر شکسـتگی و خرابـی ایسـتگاریال از محل مطال 30.000.000از حد فوق الذکر، جریمه ای معادل با 

 پمپاژ آب و پایین بودن سطح آب رودخانه جراحی و موارد خارج از قصور پیمانکار شامل این بند نمی گردد(

 5ند و ظرف مدت زمان حـداکثر ساعت پس از بروز شکستگی نسبت به اعزام نیرو جهت رفع شکستگی اقدام ک 3پیمانکار موظف است حداکثر تا  .9

و بـه  ریال 18.000.000ساعت مبلغی معادل با  3ساعت شکستگی خطوط انتقال آب خام را ترمیم نماید، درغیراین صورت به ازای هرساعت تأخیر تا 

 50.000.000 اعت جریمه ای معادل باس 5ریال و به ازای تأخیر بیش از  30.000.000ساعت مبلغی معادل با  5ساعت تا  3ازای هر ساعت تأخیرمازاد بر 

رد خارج از ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. )ساعات مربوط به انجام هماهنگی های قانونی و اخذ مجوزهای ززم از مراجع ذیربط و موا

 قصور پیمانکار شامل این بند نمی باشد.(

ساعت نسبت به بازکردن تجهیزات و حمل تـا تعمیرگـاه  24مدت زمان  فحداکثر ظرپیمانکار موظف است درصورت خرابی پمپ و الکتروموتورها،  .10

ت بـروز روز زمان مجاز جهت تعمیر تجهیزات خراب در اختیار دارد لیکن در صـور 20اقدام نماید و چنانیه در جریان آبرسانی خللی ایجاد نشود ، 

 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 50.000.00خلل در آبرسانی به پارک ها به ازای هر روز مبلغی معادل 

ر یـا پیمانکار موظف است در صورتی که خرابی تابلو برق، الکتروپمپ ، الکتروموتور، و متعلقات ، که ناشی از قصور پیمانکار نباشد )تشـخیص قصـو .11

و درصـورت اعتـراپ پیمانکـار بـه نظرکارشـناس  عدم قصور پیمانکار در خرابی تجهیزات مذکور توسط کارشناس فنی کارفرما مشخص می گردد

شرایط عمومی این پیمان اقدام می گردد( و به تشخیص کارشناس فنی کارفرما انجام تعمیـرات در محـل ایسـتگاه پمپـاژ  53کارفرما، مطاب  ماده 

صب و راه اندازی مجدد پمـپ و متعلقـات اقـدام مقدور نباشد، نسبت به بازکردن قطعات، حمل تا تعمیرگاه و حمل از تعمیرگاه تا ایستگاه پمپاژ و ن

( قابل پرداخت می باشد و تعمیراتی کـه خـارج از 2/1نماید. همینین هزینه تعمیرات شامل این بند، با ارائه فاکتور رسمی و اعمال ضریب بازسری )

یرکار باشد، هزینه نصب و راه اندازی تنها با همـاهنگی کارگاه انجام می پذیرد و لزوماً  جهت شروع بکار دوره ضمانت تعمیر نیاز به نصب توسط تعم
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مول این قبلی دستگاه نظارت و ارائه فاکتور رسمی قابل پرداخت می باشد. )ارائه پیش فاکتور و هماهنگی قبلی با نماینده کارفرما جهت تعمیرات مش

 بند الزامی می باشد.(

سـریع و در شرح آیتم های قرارداد برای آن ها مبلغی پیش بینی نشده باشد به منظور ت هرگاه در ضمن اجرای قرارداد نیازهای مبرمی پیش آید که .12

             اجرای به موقع و جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و هزینه های اضافی در امور خرید ملزومات جهت تعمیرات جزئـی موضـوع پیمـان، پیمانکـار

ه به تأییـد وق اقدام نماید و فاکتورهای مربوطه به آن دوره صورت وضعیت را به انضمام صورتجلسه کمی تواند با ابالغ کارفرما نسبت به خریدهای ف

 درصد بازسری در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد. 20دستگاه نظارت رسیده در ضمیمه صورت وضعیت ارسال نماید که این مبالغ با احتساب 

بل پرداخـت با تشخیص و با ابالغ کارفرما جهت اقالم پیش بینی نشده و تعمیر پمپ و تابلو برق قا ردیف اقالم فاکتوری درصورت رخداد نیاز مبرم و .13

 می باشد.

همواره بایستی در ایستگاه آب خام جراحی )حداقل دو پمپ خط انتقال به صورت فعال بوده و دو پمپ در مدار جهت جایگزینی(، یـک پمـپ کـف  .14

ر جهت جایگزینی و در ایستگاه آب خام خلیج فارس )حداقل دو پمپ به صورت فعال بوده و سـه پمـپ کش به صورت فعال بوده و یک پمپ در مدا

 نیز در مدار جهت جایگزینی( مهیا باشد.

با ه انجام آن درصورتی که حین انجام عملیات موضوع پیمان، کارفرما دستور تعمیرات عمرانی و احداثی را به پیمانکار ابالغ نماید، پیمانکار موظف ب .15

هماهنگی کامل دستگاه نظارت بوده و هزینه های آن مطاب  فهارس بهای منضم به پیمان پرداخت و درصورت عدم وجود عملیـات ابـالغ شـده در 

 فهرست بهای منضم به پیمان هزینه های آن با اعمال ضریب بازسری، ضریب منطقه ای و ضریب پیشنهادی مطاب  فهرست بهای مربوطه، پرداخـت

 .خواهد شد

ه پیمانکار موظف است جهت ورود و خروج پمپ و تجهیزات ایستگاه های پمپاژ، هماهنگی قبلی ززم با واحد حراست شهرداری بندرماهشـهر را بـ .16

 عمل آورد.

 واحد اجراییات شهرداری بندرماهشهر درخصوص اعمال قانون و هرگونه همکاری ززم جهت تسهیل عملیات بهره برداری و تعمیر شکستگی هـای .17

 موضوع پیمان را به عمل می رساند.

ت تعمیـر پیمانکار موظف به طراحی و تهیه کاور باربند برای یک دستگاه وانت با آرم شهرداری و شرکت پیمانکار و نوشتار مخصوص مربوط به عملیا .18

 و نگهداری شبکه آب خام با مشخصات ارائه شده توسط واحد فضای سبز بندرماهشهر می باشد.

آن بـه  ر محل پروژه جهت استقرار ملزومات دفتری پیمانکار، به عهده کارفرما می باشد و هرگونه اسباب و ادوات مورد نیـاز داخلـیتأمین مکان د .19

 عهده پیمانکار می باشد.

 اشد.هیچ گونه هزینه جداگانه ای بابت کارکرد ماشین آزت، بهره برداری و نگهداری قطعات و تأمین نیروی انسانی قابل پرداخت نمی ب .20

 تهیه و تأمین کلیه مصالح مصرفی، تجهیزات، ابزارکار، ماشین آزت و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است. .21

دعایی پس از اتمام مدت قرارداد، کارفرما هیچ گونه تعهدی درخصوص استخدام و بکارگیری نیروی کارگری نداشته و مسئولیت پاسخ گوئی هرگونه ا .22

  ارگری در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد و تحویل قطعی پروژه مشروط به ترخیص کارگران توسط پیمانکار می باشد.از جانب نیروی ک

دارات جهت حفاری مرتبط با انجام عملیات اجرایی و عمرانی در قرارداد پیمانکار موظف است ابتدا طی مراحل قانونی از سـوی مراجـع ذیصـالح و ا .23

مربوطه بـا  را دریافت نموده و سپس اقدام به حفاری نماید. کارفرما در این خصوص تنها از طری  صدور معرفی نامه به ادارات مربوطه مجوزهای ززم

 پیمانکار همکاری خواهد داشت.

 درصورت بروز تأخیرات غیرمجاز، مطاب  جدول جرائم پیوست یک قرارداد با پیمانکار برخورد می گردد. .24

نی )جدول از شبانه روز جهت راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب خام الزامی بوده و پیمانکار موظف است در جدول نیروی انساارائه خدمت در هر ساعتی  .25

لف( بابـت الف( کلیه هزینه های مربوطه را پیش بینی و لحاظ نماید. بدیهی است کارفرما هیچ گونه پرداختی مازاد بر جدول نیروی انسانی )جدول ا

 ار نخواهد داشت.این امر به پیمانک

الوانیزه گپیگیری مجوز حفاری از ادارات مربوطه، تعمیر پمپ و خنزیره، نصب الکتروپمپ، تعوی  قطعات تابلو برق، جوشکاری لوله های پلی اتیلن،  .26

 و شاسی پمپ ها برعهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهدی درخصوص همکاری در این خصوص نخواهد داشت.

برآورد  ات قانونی پروژه به عهده پیمانکار می باشد و می بایست در آیتم های هر ردیف قیمت پیشنهادی لحاظ گردد. شایان ذکر است درکلیه کسور .27

 اولیه، کسورات قانونی هر ردیف به صورت جداگانه محاسبه گردیده است و از این بابت هزینه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

     :ارک: اسناد و مد 2ماده 

 این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است: 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنید( 
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 نقشه ها و (

 برنامه زمان بندی کلی( ز

 ( شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژهح

 این.ه شـمار مـی آیـدکار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابالغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان باسناد تکمیلی که حین اجرای   

سناد و ارصورت وجود دو گانگی بین اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. د

            صوصـی ، خدوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب بـا مشخصـات فنـی  چنانیه مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد .

 نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است .

 ی باشد.م 1401سال  براساس آنالیز و نرخ عوامل غ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد .....................( ریالمبل: : مبلغ 3ماده 

 نیروی انساني -جدول )الف(

 واحد شرح ردیف
بهای واحد به ازای 

 هر ماه )ریال(

یک بهای کل به ازای 

 )ریال( سال

1 

و  کلیه نیروی انسانی مورد نیاز جهت حفظ و نگهداری، بهره برداری، تعمیر، تعوی تامین 

.تعمیر تابلو برق و نصب یستگاه های پمپاژ آب خاماکاری خطوط لوله آب خام و سرویس

در  الکتروپمپ . جوشکاری لوله پلی اتیلن و شاسی پمپ ها و راه اندازی ایستگاههای پمپاژ

وضوع پیمان، مطاب  شرح مهر ساعتی از شبانه روز جهت انجام عملیات های مورد نیاز در زمان

 کار و شرایط عمومی و خصوصی این پیمان

   مقطوع

 تجهیزات و ماشین آالت -جدول )ب(

          بهای کل به ازای                    بهای واحد مقدار واحد عنوان ردیف

 یک سال)ریال(

   600 تگاه ساعتدس بیل مکانیکی چرخ زستیکی 1

   50 دستگاه ساعت تن 5جرثقیل  2

   100 دستگاه ساعت کمپرسی 3

   200 متر طول کاتر آسفالت 4

   240 دستگاه ساعت فاز 3موتور برق  5

   240 دستگاه ساعت دستگاه جوش پلی اتیلن با متعلقات 6

   70 دستگاه ساعت محور 2تریلی کمرشکن  7

   240 دستگاه ساعت اینچ  3پمپ آب یا کف کش  8

   12 ماه شمسی وانت پراید یا وانت نیسان 9

 به عدد:یک سال جمع کل 

 به حروف:

 تامین مصالح مصرفي، اقالم، لوازم، متعلقات و اتصاالت مورد نیاز : ج(جدول )

 بهای کل  )ریال( بهای واحد   )ریال( مقدار واحد عنوان ردیف

   2 عدد م م 500فلنج جوشی پلی اتیلن  1

   2 عدد م م  500رینگ فوزدی آبکاری شده  2

   2 عدد م م 500واشر منجیتدار  3

   4 عدد م م 355فلنج جوشی پلی اتیلن  4

   4 عدد م م  355رینگ فوزدی آبکاری شده  5

   4 عدد م م  355واشر منجیتدار  6



 ست.(، خوانده شد، مورد قبول ااول )مرحله ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهرعملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و پروژه : 

 

23 

   2 عدد م م 315فلنج جوشی پلی اتیلن  7

   2 عدد م م 315آبکاری شده  رینگ فوزدی 8

   2 عدد م م 315واشر منجیتدار  9

   2 عدد م م 200فلنج جوشی پلی اتیلن  10

   2 عدد م م 200رینگ فوزدی آبکاری شده  11

   2 عدد م م 200واشر منجیتدار  12

   2 عدد م م 160فلنج جوشی پلی اتیلن  13

   2 عدد م م 160رینگ فوزدی آبکاری شده  14

   2 عدد م م 160واشر منجیتدار  15

   1 عدد اینچ 2به  355کمربند پلی اتیلن  16

   1 عدد اینچ 2به  315کمربند پلی اتیلن  17

   1 عدد اینچ 2به  200کمربند پلی اتیلن  18

   1 عدد اینچ 2به  160کمربند پلی اتیلن  19

   1 عدد اینچ 2به  110کمربند پلی اتیلن  20

   1 عدد اینچ 2به  90کمربند پلی اتیلن  21

   1 عدد م م 355کلمپ استیل  22

   1 عدد م م 315کلمپ استیل  23

   1 عدد م م 200کلمپ استیل  24

   1 عدد م م 160کلمپ استیل  25

   2 عدد م م 110رابط پلی اتیلن  26

   2 عدد م م 90رابط پلی اتیلن  27

   2 عدد م م 75رابط پلی اتیلن  28

   2 عدد م م 63رابط پلی اتیلن  29

   2 عدد م م 50رابط پلی اتیلن  30

   2 عدد م م  110اتصال فلنجدار  31

   2 عدد م م  90اتصال فلنجدار  32

   2 عدد م م  75اتصال فلنجدار  33

   2 عدد م م 63رابط یکسر رزوه ماده  34

   2 عدد اینچ 2مغزی گالوانیزه  35

   2 عدد اینچ 2شیر قطع و وصل  36

   2 عدد اینچ 2چک ولو  37

   2 عدد م م 32رابط یکسر رزوه ماده  38

   2 عدد اینچ 1مغزی گالوانیزه  39

   2 عدد اینچ 1شیر قطع و وصل  40
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   2 عدد اینچ 1چک ولو  41

   2 عدد م م  63درجه  90زانو  42

   2 عدد م م 50درجه  90زانو  43

   2 عدد م م 63سه راهی  44

   2 عدد م م 50سه راهی  45

   80 عدد M  16سانتی 10پیچ و مهره  46

   80 عدد M  20سانتی 15پیچ و مهره  47

   50 عدد نوار تفلون 48

   20 متر طول م م 75لوله پلی اتیلن 49

   20 مترطول م م 63لوله پلی اتیلن 50

   20 طولمتر م م 50لوله پلی اتیلن 51

   2 عدد م م 200ضربه گیر ارتعاشی 52

   2 عدد م م 200شیرچدنی کشویی 53

   2 عدد کوپلینگ زستیکی پمپ 54

   12 مترطول پکینگ کربنی الکتروپمپ 55

   4 عدد حوضیه پیش ساخته پلی اتیلن 56

   2 عدد م م 63به 75رابط تبدیلی پلی اتیلن  57

   2 عدد م م 50به 63ن رابط تبدیلی پلی اتیل 58

   2 عدد م م75رابط یکسر رزوه ماده یا نری  59

   2 عدد م م 50رابط یکسر رزوه ماده یا نری  60

   2 سرجوش جوش اکسترودر با تجهیزات کامل 61

   2 عدد با درپوش فلزی  60*60حوضیه آجری با ابعاد 62

63 
با درپوش بتنی   60*60حوضیه آجری با ابعاد

 مسلح
   2 عدد

   16 مترمکعب شن شکسته 64

   16 مترمکعب شفته آهک با خاک محل 65

   1 عدد 90به  110سه راهی پلی اتیلن 66

   1 عدد 110کپ انتهای پلی اتیلن 67

   1 عدد 75کپ انتهای پلی اتیلن 68

   1 عدد 63کپ انتهای پلی اتیلن 69

   10 مترطول م م 355لوله پلی اتیلن 70

   10 مترطول م م 110لوله پلی اتیلن 71

   10 مترطول م م 90لوله پلی اتیلن 72

   1 عدد کوپلینگ چدنی الکتروموتور به پمپ 73
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   2 عدد اینچ 2به  63کمربند پلی اتیلن 74

   1 عدد 110درجه  90زانوی پلی اتیلن  75

   5 مترمکعب 300تهیه وحمل بتن 76

   20 مترمکعب ماسه بادی 77

   1000 لیتر تهیه وحمل سوخت گازوئیل 78

 جمع کل به عدد )ریال(:

 به حروف:

 آب خام یو لوله گذار يعمران اتیعمل-جدول )د(

 جمع: ................................ریال

 ...........................ریالجمع بدون ضرایب: .......

 ضریب منطقه ای                                    .........................ریال %3اضافه می شود 

 ...................................جمع )ریال(: ........                                                                                1برابر  14ضریب منطقه ای فصل 

 .....ریالضریب بازسری                                                                                        ...................... %41اضافه می شود 

 جمع )ریال(:                                                                             14/1برابر  14ضریب بازسری فصل 

 اضافه می گردد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه                                                                  
                                                                                   

 ......................................جمع کل)ریال( :..

 

 جمع: ........................................... ریال

به  درصد ردیفهای غیرپایه

 جمع کل ردیفها

 جمع ضرایب جمع با اعمال
 ردیف فهرست بهای رشته سال

 پـایـه غیرپایه غیرپایه پایه و

 1 یع آبشبکه توز 1401     

 2 شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب 1401     

 جمع     

 جمع کل  

 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  

 مبلغ برآورد هزینه اجرای کار  

 مبلغ برآورد هزینه اجرای کار به حروف :   

 

 ردیف فصل شرح فصول فهرست بها ستاره دار ریاله جمع فصل ب

و پی وی P.Eا لوله های پلی اتیلن)عملیات لوله گذاری ب   

 (C.V.P.Uسی سخت )

4 1 

 2 8 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری   

 3 11 حمل و نقل   

( ، CV.P.U.تهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت )   

 اتصالی ها و متعلقات

14 4 

 ردیف فصل شرح فصول فهرست بها ستاره دار جمع فصل بریال

 5 8 عملیات خاکی ومرمت نوار حفاری   
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 جمع بدون ضرایب: ........................................... ریال

 ضریب منطقه ای                                          ................................. ریال %3ی شود اضافه م

 جمع )ریال(: ......................................

 ل........ ریا..............................                    ضریب بازسری                                                                         %41اضافه می شود 
 

 جمع )ریال(:......................................

 ....................................اضافه می گردد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه                                                                                   ..

 

 جمع کل)ریال( :.....................................
 

 (U.P.V.C( و پی وی سی سخت )P.Eعملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن) - 4

............................                                                03/1*41/1                                    :  .....................................                         ریاله جمع فصل ب  

 عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری - 8

............................                                                03/1*41/1.....                                                            :  ................................ ریاله جمع فصل ب  

 حمل و نقل - 11

 واحــد بهــای واحــد مقــدار جمـــع بریال

 شرح کامل 

 شمـاره

* 

 ردیف
 شــرح مالحظات

 له گذاری بالوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت،  به قطرلو مترطول  950 

 متر. 1.5میلیمتروعم  ترانشه تا  63

040102 
 

1 

 لوله گذاری بالوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت،  به قطر مترطول  500 

 متر. 1.5میلیمتروعم  ترانشه تا  75

040103  2 

 سی سخت،  به قطر لوله گذاری بالوله پلی اتیلن یا پی وی مترطول  450 

 متر. 1.5میلیمتروعم  ترانشه تا  90

040104  3 

 لوله گذاری بالوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت،  به قطر مترطول  250 

 متر. 1.5میلیمتر و عم  ترانشه تا  110

040105  4 

اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای  مترمکعب  193/50 

نه تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دا

میلیمتر به جای استفاده از خاک سرند 19بندی تا 

 شده محلی.

080802  5 

 اضافه بها به ردیفهای فصلهای لوله گذاری، برای تهیه، مترمکعب  64/50 

حمل و پخش ماسه بادی به جای استفاده از خاک سرند 

 شده محلی .

080806  6 

حمل آهن آزت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  یلومترک  -تن   220‘23 

 کیلومتر. 75کیلومتر، تا فاصله 30

 

 شن[ -]مصالح سنگی

110101  8 
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 ( ، اتصالی ها و متعلقات U.P.V.Cتهیه لوله های پلی اتیلن و پی وی سی سخت ) - 14

............................                                                03/1*41/1..........                                                            :  ........................... ریاله جمع فصل ب  

 

............................                                                03/1*41/1                     :  .....................................                                        ریاله جمع فصل ب  

 مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

حمل آهن آزت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  یلومترک  -تن   900‘12 

 کیلومتر. 150کیلومتر، تا فاصله 75

 
 شن[ -]مصالح سنگی

110102  10 

میلیمتر، نسبت به  315حمل لوله های پلی اتیلن به قطر  یلومترک  -مترطول   162/50‘13 

 کیلومتر. 75کیلومتر تا فاصله  30مازاد بر 

 

 ]لوله پلی اتیلن[

110301  11 

میلیمتر، نسبت به  315حمل لوله های پلی اتیلن به قطر  یلومترک  -مترطول   087/50‘16 

 کیلومتر. 150صله کیلومتر تا فا 75مازاد بر 

 

 ]لوله پلی اتیلن[

110302  12 

............................ 41/1*03/1               
                                 

                                :  .....................................              ریاله جمع فصل ب 

 

    

 واحــد بهــای واحــد مقــدار جمـــع بریال
 شرح کامل

 شمـاره

* 

 ردیف
 شــرح مالحظات

 13  140302 میلیمتر 63به قطر  10PNلوله پلی اتیلن با فشار  مترطول  950 

 14  140303 میلیمتر 75به قطر  10PNلوله پلی اتیلن با فشار  مترطول  500 

 15  140304 میلیمتر 90به قطر  10PNلوله پلی اتیلن با فشار  مترطول  450 

 16  140305 میلیمتر 110به قطر  10PNلوله پلی اتیلن با فشار  مترطول  250 

 واحــد بهــای واحــد مقــدار جمـــع بریال
 شرح کامل 

 شمـاره

* 

 ردیف
 شــرح مالحظات

 ات خاکی ومرمت نوار حفاریعملی -8   

شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از   مترمکعب  387 

کیلوگرم آهک  150خارج محل به هر فاصله، با 

 شکفته در متر مکعب شفته.

081302  17 
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 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 4ماده 

 .الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است

 شرایط عمومی پیمان است. 30است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  شمسی یک سالب( مدت پیمان 

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

 عملیات موضوع پیمان اقدام نماید. سبت به تجهیزکارگاه بمنظورشروعن زروهفت  د(پیمانکارمتعهداست ازتاریخ تعیین شده برای شروع کار،درمدت

ز سـوی مـاه ا 12شرایط عمومی تعیین می شود ، برای مـدت  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طب  ماده  :: دوره تضمین 5ماده 

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

واگـذار گردد،  شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طب  اسناد و مدارک پیمان ،: : نظارت بر اجرای کار 6ماده 

 شرایط عمومی انجام می شود. 33و  32شده است که با توجه به مواد 

 بندرماهشهرمحدوده  :: محل اجرای کار 7 ماده

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

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                                                                                                     نماینده کارفرما                                                                         

 نام و نام خانوادگي :                                                                                                   حسین صفری نام و نام خانوادگي :                

 سمت:                                                                                                                                                             ر    شهرداسمت :                 

  امضاء                                                                                                                               امضاء                                     

 

 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 2/3/1378مورخ  1088/102 – 842/54بخشنامه شماره : فصل سوم : شرایط عمومي پیمان

غ است در صورت ابال ده و ززمدستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد، نافذ بو در این پیمان کلیه بخشنامه ها و     

 بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستور العمل ها استفاده گردد.

 باشد.رح ذیل میشرایط عمومی پیمان برای این قرارداد به ش

 موافقتنامه پیمان، درج شده است. 2، مجموعه اسناد و مدارکی است که درماده پیمانپیمان:  1ماده

 موافقتنامه، سندی است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان درآن بیان شده است.موافقتنامه:  2ماده

 کند.مومی، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میشرایط عشرایط عمومي:  3ماده

 شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظورتکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است.شرایط خصوصي: 4ماده

 برنامه زماني اجرای کار 5ماده

 ی کلی: برنامه ای است که درآن، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه، منعکس گشته و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.الف( برنامه زمان     

 ن آمده است.ر چارچوب برنامه زمانی کلی، در آدبه تفصیل و  های مختلف کارهای موضوع پیمان،ب( برنامه زمانی تفصیلی: برنامه ای است که زمانبندی فعالیت     

های قـانونی ینرده است. نماینـدگان و جانشـکارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذارککارفرما: 6ماده

 باشند.کارفرما، درحکم کارفرما می

های نشـین. نماینـدگان و جای یا حقیقی است که سوی دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، بـه عهـده گرفتـه اسـتپیمانکار، شخص حقوقپیمانکار: 7ماده

 قانونی پیمانکار، درحکم پیمانکار می باشند.

 چوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کافرما به پیمانکار معرفی می شود.مدیر طرح، شخص حقوقی است که به منظورمدیریت اجرای کار، درچارمدیر طرح:  8ماده

 ود.پیمانکار معرفی می ش مهندس ناظر، نماینده مقیم دستگاه نظارت در کارگاه یا محل انجام کار است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به:مهندس ناظر:  9ماده

 کند تا اجرای موضوع پیمان درکارگاه را سرپرستی کند.مدیر پروژه، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه ززم است که پیمانکار، او را به کارفرما معرفی می : :مدیر پروژه 10ادهم

 بندد. د و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد میپیمانکارجزء، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص درانجام کارهای اجرایی را دار : :پیمانکار جزء 11ماده

 :کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه:  12ماده

 ما می باشد.یل به کارفرالف(کار، عبارت است از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، برای آغازکردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان جهت تحو

 کنند.ن استفاده میشود یا به منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آرآن اجرا میدهایی است که عملیات موضوع پیمان ب(کارگاه، محل یا محل

 ردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طب  اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.نجام شود تا آغازکاها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا ج(تجهیز کارگاه، عبارت ازعملیات، اقدام

های موقت، خارج کردن مواد زاید، تجهیزات، ماشین آزت ودیگر تدارکات پیمانکـار از کارگـاه و تسـطیح و د( برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح مازاد غیر مصرفی، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان

 باشد.های تحویلی کارفرما میکردن محلتمیز

 : مواد مصرفي، قطعات مصرفي، تجهیزات، ماشین آالت و ابزار، تاسیسات وابنیه، وسایل13ماده

 ماند.الف( مواد مصرفی، عبارت از مواد، اجناس وکازهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف شده و درکار باقی می

 گیرد.اجزا تاسیسات و کازهایی که در طول عملیات موضوع پیمان نصب و مورد استفاده قرار می ب( قطعات مصرفی عبارت است از

 شوند.ها و ابزارآزتی است که درعملیات موضوع پیمان به کار گرفته میج( تجهیزات و ابزار، عبارت از دستگاه

 شود.که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کارگرفته میباشد د( ماشین آزت، عبارت از ماشین آزت سنگین، نیمه سنگین و سبک می

ات و بناهایی است کـه بـه صـورت موقـت، بـرای ها و بطور کلی تمام تاسیسها، انبارها، تاسیسات آب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده دستگاهها، محوطه سازیه( تاسیسات و ابنیه، عبارت از انواع ساختمان

 رود.مین شده و جزو کارهای تجهیزکارگاه به شمار میدوره اجرا تا



 ست.(، خوانده شد، مورد قبول ااول )مرحله ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهرعملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و پروژه : 
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 منظور می شود.و( وسایل، عبارت از اثاثیه اداری، مسکونی، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه   

 نهایي پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضي ماهانه :برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ 14ماده

 الف( برآورد هزینه اجرای کار، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به وسیله کارفرما محاسبه واعالم شده است.

 مه است.ب( مبلغ اولیه پیمان، همان مبلغ درج شده در موافقتنا

 ج( مبلغ نهایی پیمان، مبلغ درج شده در موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، درآن ایجاد می شود.

 د( ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است.

 مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است.و( متوسط کارکرد فرضی ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم 

 ز( مدت اولیه پیمان همان مدت درج شده در موافقتنامه است.

 شود.در آن ایجاد می 30ح( مدت اجرای کار، مدت درج شده در موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 

 هاها، مفرد و جمع، عنوان: روز، ماه، تاریخ15ماده 

 وز و ماه، روز و ماه تقویمی شمسی است.الف( ر

 ها طب  تقویم رسمی کشور است.ب ( تاریخ

 ج ( هرجا که معنای عبارت ایجاب کند،کلمات مفرد معنای جمع وکلمات جمع معنای مفرد دارند.

صرفاً به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسـناد و مـدارک اسـت و نمـی تـوان درتفسـیر اسـناد و های اسناد و مدارک پیمان، های به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتد ( عنوان

 مدارک پیمان، از آنها استفاده کرد.

 موارد زیر را پیمانکار تاًیید می نماید:: تاییدات پیمانکار: 16ماده 

 اد آن کامال آگاه شده است.موافقتنامه را مطالعه نموده و از مف 2الف( تمام اسناد و مدارک موضوع ماده 

 اط دیگر، اطمینان یافته است.ب ( نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح مصرفی، تجهیزات، ماشین آزت و ابزار اجرای کار طب  مشخصات درمحل یا از نق

سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظرگـرفتن مـدت  20های مختلف سال، با توجه به آمار لان اجرای کار در فصهای اجرای کار را دیده و  بررسی کرده و از وضعیت آب وهوا، بارندگی و امکج ( محل

 اجرای کار، اطالع یافته است.

ا را معمول و مجرا بوده است،کامالً مطلع بـوده و متعهـد اسـت کـه همـه آنهـ تسلیم پیشنهاد ها، عوارپ و دیگر قوانین و مقررات،که تا تاریخد ( از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های اجتماعی، مالیات

 رعایت کند. در هر حال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، بر عهده پیمانکار است.

 بت، ح  درخواست اضافه پرداختی ندارد.بعداً از هیچ با های ناشی از مفاد بندهای باز را در نظر گرفته وه ( در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه

 د آن استناد به جهل خود نماید.به هرحال، پیمانکار تاًیید می نمایدکه هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعات کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً در مور

 :کارکنان17ماده 

انجـام  مانکـارت موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصـص و تجربـه کـافی دارنـد، انجـام دهد.کسـانی کـه در اجـرای ایـن پیمـان، خـدماتی بـرای پیالف( پیمانکار متعهد است که عملیا 

ار متعهد است قبالً وضعیت استخدام مانند میزان حقـوق و مزایـا، مـدت شوند. اگر در اسناد و مدارک پیمان، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد، پیمانکدهند،کارکنان پیمانکارشناخته میمی

ا بـرای رهای مربوط، برای استخدام آنها اقدام کند.کارفرما تسـهیالت ززم استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسیله دستگاه نظارت به اطالع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذیربط و تاًمین هزینه

 کاهد.ر با کارفرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمینماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیالت مزبوخدام متخصصان یاد شده فراهم میاست

 ب ( تاًمین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است.

ه مایـل بـه کـآنها از هر منبعـی  تامین مواد مورد نیازتدارک دائمی آذوقه کارگران، اقدامات ززم را بعمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی ح  انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران در پیمانکار باید برای 

های توانـد هزینـهشود، نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یـا محـل گرانتـر باشـد و پیمانکـار نمیمیتحصیل آن باشند، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه 

 های خرید اضافه کند.دیگری، مانند هزینه حمل را به قیمت

 ار باشند.ج ( کارکنان ایرانی محل انجام کار باید دارای شناسنامه و کارکنان بیگانه باید دارای پروانه اقامت و اجازه ک

ها را بدون اجازه مسئوزن ذیربط استخدام نماید. همینین پیمانکار بایـد از بـه کـار گماشـتن اشخاصـی کـه های دولتی و شهرداریها و شرکتد ( پیمانکار نبایدکارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه ها، سازمان

 استخدام آنها از نظر وظیفه عمومی مجاز نیست، خودداری کند.

 .کارگران بدون کارنامه جلوگیری نمایدیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قراردهد. دستگاه نظارت می تواند از ادامه کار ه ( پ

مـی کندکـه طلـب  پرداخت دستمزد کارگران تاًخیری پیش آید، دستگاه نظارت بـه پیمانکـار اخطـارو ( پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طب  قانون کار مرتباً پرداخت کند. درصورتی که در 

های کـارگری کـه دردسـت ی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است، طب  کارنامههایکارگران را پرداخت نماید. درصورت استنکاف پیمانکار،کارفرما می تواند دستمزدکارگران را برای ماه یا ماه

فه بـه اضـاهای علی الحساب که به آنها شده است، با حضور دستگاه نظارت و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است، باتوجه به پرداخت

ای های پیمانکار تاًمین کند. درصورتی که نماینده پیمانکار، با وجود اخطـار دسـتگاه نظـارت از حضـور بـردرصد، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد، از محل تضمین 15

یر مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. درصورت تکـرار تـاًخ وون اینکه پیمانکار ح  اعتراضی بر این عمل دهد، بدها خودداری کند،کارفرما پرادخت مزبور را انجام میپرداخت

 تواند پیمان را فسخ نماید.در پرداخت دستمزدکارگران به مدت پیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می

 تخاب کند و بکارگمارد.کوشد تا حد ممکن، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار که صالحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند، انمانکار میز( پی

 اشت کار است.های حفاظت فنی و بهدح( پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعمل

عـث اخـتالل داشته باشند یا باصالحیت ززم برای انجام کار مربوط را  ن ط( دراجرای این پیمان، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است. هرگاه کارکنان وکارگران پیمانکار و پیمانکاران جز،

ه اجـرای بـدهد و در صورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهدکه متخلفان را از کار برکنارکند. در این صورت پیمانکار مکلف ل به رئیس کارگاه تذکر مینظم کارگاه شوند، دستگاه نظارت ، مراتب را برای بار او

 کند.کاهد و ایجاد حقی برای او نمیر نمیهای پیمانکااین دستور است و ح  ندارد برکنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیت

 :مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار،گزارش پیشرفت کار، هماهنگي با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه18ماده 

 الف( پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طب  اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد.

ان یـا ز تاریخ مبادله پیمـه کند و ظرف یک ماه ااست که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طب  نظر دستگاه نظارت پروژه و براساس شرح کار و برنامه زمانی کلی تهیب ( پیمانکار متعهد 

ان، جزئیـاتی بـرای الح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابالغ شود. اگـر در اسـناد و مـدارک پیمـمدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم دستگاه نظارت نماید تا پس از اص

 باشد.چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن تعیین شده باشد، پیمانکارملزم به رعایت آن می

برنامه زمانی تفصیلی ضروری است، موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او بایـد در برنامـه آن تغییـرداده  ج ( درصورتی که حین اجرای کار، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در

و آنیـه را کـه مـورد قبـول اسـت، پـس از تصـویب رسیدگی می کند شود، مراتب را با ذکر دلیل، به دستگاه نظارت اطالع دهد. دستگاه نظارت، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی 
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کاهد. اگرتغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی دسـتگاه نظـارت مطـرح های پیمانکار نمیکند. بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان، از میزان تعهدات و مسئولیتکارفرما، به پیمانکار ابالغ می

 گفته برای طی مراتب بررسی و تصویب، تسلیم کارفرما می نماید.کند و به شرح پیشستگاه نظارت، تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه میشود، پیمانکار با توجه به نظر د

وسـط تط هستند، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این همـاهنگی حوی با موضوع قرارداد مرتبهای اجرایی متعل  به کارفرما،که به ند ( پیمانکار متعهد است که هماهنگی ززم را با دیگر پیمانکاران یا گروه

 دستگاه نظارت به پیمانکارابالغ می شود.

تی بـرای چگـونگی تهیـه کند. در صـورتی کـه جزئیـارما تعیین میه ( پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه، گزارش کامل کارهای انجام شده درآن ماه را تهیه نماید. شکل و چگونگی تهیه گزارش را کارف

 گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد، پیمانکار موظف به رعایت آن است.

 ده کنند.ید از محل کار را دارند، ازآن استفاا درکارگاه آماده داشته باشد تا در صورت لزوم، کارفرما وکسانی که اجازه بازدرهای پیشرفت کار و( پیمانکار متعهد است که یک نسخه از برنامه، نمودارها و جدول

 وای کـار حاضـر باشـد ئیس کارگاه باید در اوقات کار در محل اجـرز( پیمانکار  باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صالحیتی را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. ر

و  یمانکـار خواهـد کـردپاو را از ارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، دستگاه نظارت با ذکر دلیل در خواست تعوی  عملیات اجرایی، با مسئولیت و نظ

رت و همینـین انکار باید به منظور اجرای کار و دریافت دسـتورکارها از دسـتگاه نظـاپیمانکار مکلف است ظرف یک ماه، شخص واجد صالحیت دیگری را که مورد قبول دستگاه نظارت باشد، معرفی کند. پیم

 .ستغ شود، در حکم ابالغ به پیمانکار اهای موقت، اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعالم که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف ناظر به رئیس کارگاه ابالبرای تنظیم صورت وضعیت

 اشد.بالحیت جانشین او مورد قبول نامبرده پیمانکار می تواند در صورت لزوم،رئیس کارگاه را عوپ کند، مشروط به اینکه پیش از تعوی ، مراتب را به اطالع دستگاه نظارت برساند و ص 

شود. نتیجه کمی یمسناد و مدارک پیمان انجام اشن از طری  گزارشات روزانه، ماهانه و سازنه پیمانکار طب  های ززم و روارزیابی خدمات پیمانکار، براساس دستورالعملارزیابي خدمات پیمانکار: :19ماده 

 باشد.می 52باشد و مبنای محاسبه جرایم ماده ها مالک انحراف پیمانکار از کارکرد صحیح میو کیفی این ارزیابی

 قطعات مصرفي، ابزار و وسایلآماده سازی محل انجام کار، تدارک مواد مصرفي، :20ماده 

بـه نحـوی کـه کـار  جهت آماده سازی آن طب  نظر و تایید دستگاه نظارت اقدام نماید. آماده سازی محل انجامتوجه به مدت تعیین شده  با ،محل انجام کارالف( پیمانکارموظف است که پس از تحویل گرفتن  

 ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. مدارک پیمان، و اسناد مگر آنکه در به عهده پیمانکار می باشد،مدارک پیمان ززم است،  و طب  اسناد برای اجرای کار

پایـان مـدت قـرارداد کار تا ماه به عنوان مصالح پای 3و پیمانکار موظف است حداقل برای مصرف  به عهده پیمانکار استوسایل  ماشین آزت وقطعات مصرفی، تجهیزات و ابزار،  ،کلیه مواد مصرفیتاًمین  ب (

درکارگـاه نگهـداری  موضوع پیمان تهیـه و برای انجام عملیات تجهیزاتی که پیمانکار مصالح و ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. مدارک پیمان و اسناد مگرآنکه در ،نسبت به تامین این مصالح اقدام نماید

 :باید به قرار زیر باشد کند،می

مشخصـات  تطبیـ  بـا نظـر از تجهیزات بایـد کاتولوگ فنی مصالح و نمونه یا .همان منابع تهیه گردد از باید معین شود، بعداً یا باشد مدارک پیمان تعیین شده و اسناد تجهیزات در اگرمنابع تهیه مصالح و (1 

 قرارگیرد.دستگاه نظارت  تاًیید مورد و ی باشدطب  مشخصات فن مرغوبیت بایدکامالً نظر از درهرحال، برسد. دستگاه نظارت به تاًیید سفارش، پیش از فنی

جهیزات مرغـوب وکـافی ت و ، قطعات مصرفیمصالحمواد، قبال تهیه  در تعهدات پیمانکار از ،انجام کارضمن  تعیین آنها مدارک پیمان یا و اسناد تجهیزات در و ، قطعات مصرفیمصالحمواد، منابع تهیه  ذکر (2 

 در کنـد.ظـارت دسـتگاه نتسـلیم  را خـود پیشنهاد و نظر تجهیزات ، و ، قطعات مصرفیمصالحمواد، موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی وکیفیت منابع تهیه  کارپیمان ،ترتیببدین  کاهد.نمی

تجهیـزات  و طعات مصـرفیق، مصالحمواد، داردکه منابع تهیه  این ح  را دیهی است که کارفرماب نماید. حمل آنها اقدام به تهیه و گیرد، قراردستگاه نظارت موافقت  این قبیل منابع مورد که استفاده از صورتی

 بابت این موضوع هییگونه هزینه اضافی به پیمانکار پرداخت نخواهد شد. باشد.موظف به رعایت آن می پیمانکار و دهد تغییر را

ه گونـه ای تـامین بایـد بـ تجهیزات و ، قطعات مصرفیمصالحمواد،  صورتمجلس شود. دستگاه نظارت با تجهیزات به کارگاه باید مصالح و ورودتاریخ  و مقدار تجهیزات، و ، قطعات مصرفیمصالحمواد،  نوع (3 

 گردد که هیچ خللی در روند انجام تعهدات موضوع پیمان ایجاد  نگردد.

 ،د و قطعـات مصـرفیمـوا تهیه بعضی از اگر فراهم می کند. را مواد و قطعات مصرفیتسهیالت ززم برای تهیه آن  باشد،کارفرما دولت انحصار در داخل کشور در مواد و قطعات مصرفیتوزیع  هرگاه تهیه یا ج(

 یـا مشخصـات را کنـدتحصـیل مـی یمانکاربرای پ را لوازم مزبور مصالح و یا خودش اجازه ورود کارفرما طرف دولت ممنوع شده یا بشود، هم از آنها و ورود میسر نباشد داخل کشور طب  مشخصات ذیربط در

 می دهد. تغییر

 هرگاه ضمن اجـرای کـار، د.تحصیل می نمای های ذیربط به هزینه پیمانکارسازمان از را اجازه ورود آنها تهیه شود،کارفرما خارج کشور از بوسیله پیمانکار باید مواد، قطعات مصرفی و تجهیزاتمواردی که  در د(

 کنـد، وارد و کشـور تهیـه خـارج از ایجاب مـی کنـد، درمدتی که برنامه پیشرفت کار را مورد نیاز اجرای کار مواد، قطعات مصرفی و تجهیزات نتواند پیمانکار که به علت آن، یش آیدهای جدیدی پمحدودیت

 زات، تصمیم گیری نماید.تجهیو چگونگی تاًمین این مصالح  مورد در برنامه زمانی اجرای کار،کارفرمابا توجه به  تا به اصالع کارفرما می رسانددستگاه نظارت طری   از ارائه اسناد دلیل و ذکر با مراتب را

دسـتگاه  رای کـار،جـهرگـاه ضـمن ا تاًمین کند. طب  مشخصات تعیین شده، آنها را باید  پیمانکار تعیین شده باشد، اجرای کار ابزار مشخصاتی برای ماشین آزت و مدارک پیمان، اسناد و درصورتی که در ه(

مکلـف  پیمانکـار نـد.ابالغ می ک به پیمانکار مناسب نیست، مراتب را برای اجرای کار، مشخصات آنها مدت پیمان کافی نیست یا در برای اتمام کار پیمانکار، موجود ابزار تشخیص دهدکه ماشین آزت ونظارت 

 کار فرما داشته باشد.هزینه اضافی از ادعای خسارت یا بدون اینکه برای این کار، تقویت کند، تکمیل و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید، ودستگاه نظارت  طب  نظر را خود ابزار است که ماشین آزت و

بیـرون بـردن  تقاضـای مانکـارپی مورد نیاز نیست، محل انجام کار که در ابزار و وسایلیمورد بیرون بردن  در خارج کند. محل انجاماز که برای انجام عملیات ززم است، ابزاری را ووسایل پیمانکار نمی تواند  و(

 اجازه خروج می دهد. صورتی که موجه باشد در و رسیدگی می کند، به تقاضای او ،دستگاه نظارت تسلیم می کند. دستگاه نظارتبه  را مزبور وسایل

طبـ   اًمین آنهـا،تـپیمانکـارموظف بـه  به عهده پیمانکارگذاشـته شـود، محل کار آزمایشگاه در وا، دستگاه نظارت رکارکارکنان کارفرمدفت مسکن و تکلیفی برای تهیه غذا، مدارک پیمان، و اسناد در اگر ح(

 می باشد. شرایط پیش بینی شده،

 های الزم: حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت21ماده 

سیسـات و بناهـایی ملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مواد و قطعات مصرفی، مصالح، تجهیزات، ماشـین آزت و ابـزار، تاًالف( پیمانکار از روز تحویل محل کار تا روز تحویل ع

 ها و سـرقت و حریـ  و ماننـدقابل عوامل جـوی و طغیـان آب رودخانـهمی باشدکه زیر نظر و مراقبت او قراردارد و به همین منظور، اقدامات ززم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل محل انجام کار در م

 آورد.ها به عمل میاین

های وارد شده به شخص ثالث در محوطه محل انجام کار اسـت و در هـر حال،کارفرمـا در ایـن مـورد های حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار، مسئول خسارتب ( پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل

های حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار، دستور توقف بخشی ازکار را کـه دارای ایمنـی ززم هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد.کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعمل

وارد  ا بـرای جلـوگیری ازرانکار ح  مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. پیمانکار متعهد است که تـدابیر ززم نیست تا برقراری ایمنی طب  دستورالعملهای یاد شده صادر نماید. در این حالت، پیم

 ران آن می باشد.، پیمانکار مسئول جبشدن خسارت و آسیب به امالک مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به امالک و تاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید

اد شـده بـه نفـع یـر مقابل مواردی از حوادث مـذکور در اسـناد ج ( پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، د

شـد، پیمانکـار حویل انجـام نشـده بابیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل اعتبار داشته باشد. تا زمانی که تکارفرما نزد موسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و 

انکـار باشـد، بـه حسـاب بـدهی ه مربوط به مدت تـاخیر غیرمجـاز پیمباشد.آن قسمت از هزینه بیمه کهای بیمه به عهده پیمانکار می ها را تا مدتی که ززم است تمدید کند. هزینهمکلف است که بیمه نامه

 پیمانکار منظور می شود.

  ارفرمـا طبـفـوراً  بـه ک پای کار شود، پیمانکارموظف است که: اوزً مراتـب راتجهیزات  و ، قطعات مصرفیمصالحدر صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته یا مواد، 

 آید.ا در میگردد و پس از تاییدکارفرما، به اجره توسط پیمانکار تهیه میمقررات بیمه به بیمه گر اطالع دهد، ثانیاً: طب  دستورکارفرما،کارها را به حالت اولیه بازگرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیشگفت
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گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کـار و طبـ  هزینـه تمـام شـده، اعـم از هزینـه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمهت از بیمههای وارد برآنیه را که بیمه شده اسد( کارفرما خسارت

 کند.مستقیم یا غیر مستقیم )بازسری(، با تایید دستگاه نظارت به تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می

نـد و که هزینـه خـود بیمـه بت موضوع پیمان به کار می گیرد، کار موظف است که تمام تجهیزات، ماشین آزت و ابزار و وسایل محل انجام کار را که متعل  به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیاذ ( پیمان

 باشد.دهد، به عهده پیمانکار میانکار قرار میرا که کارفرما در اختیار پیمها را به کارفرما تسلیم نماید. بیمه ماشین آزت و ابزار آزتی رونوشت بیمه نامه

حصارکشـی را فـراهم هایی از داخل محل انجام کار را که باید روشن باشد، تامین کند و همینین تمام عالئم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی و در صورت لزوم، ه ( پیمانکار موظف است که روشنایی قسمت

 د و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که ززم باشد، بگمارد.نمای

ا در ح و تجهیـزات خـود رن و وسایط نقلیه همواره باز بمانـد و مصـالو ( پیمانکار متعهداست که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهدکه راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذرا

 انبارکندکه موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف یا رهگذران نشود. هایی محل

 شوند، خود یا توسط مقامات انتظامی جلوگیری کند.ز ( پیمانکار متعهد است که انتظامات محل انجام کار را تامین کند و از ورود اشخاص غیر مجاز و کسانی که باعث اختالل نظم کارگاه می

ت را ا حـ  داردآن تعهـدااری نمایـد،کارفرمجرای تمام یا قسمتی از موارد درج شده در این ماده سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طب  آن به عهده گرفته است، خوددح ( هرگاه پیمانکار در ا

ادعـای پیمانکـار  بدهی پیمانکار منظورکرده و از مطالبات وی کسر نمایـد. در ایـن صـورت، هرگونـه در صد به حساب 15به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارد شده را به اضافه 

 ز نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی، بی اثر می باشد.اها و همینین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه نسبت به این قبیل پرداخت

رداد، ای تحویل پیمانکار شود، پیمانکار ملزم است پس از پایـان قـرات متعل  به کارفرما به صورت آماده به کار و سالم، پس از مبادله قرارداد طی صورت جلسهی( در صورتی که تعدادی از تجهیزات و ابزار آز

و  سـوخت و ...( -لـث و بدنـهبیمه شـخص ثا -ریبدنی و موتو -تعمیرات جزئی و کلی تجهیزات و ابزار آزت مذکور را به صورت سالم و آماده به کار تحویل کارفرما نماید. هزینه های بهره برداری و نگهداری )

ت یمـزت مـذکور را بـه قآید هزینه تهیه یا اجاره تجهیزات و ابزار راهبری در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار است و می بایستی هزینه های آن را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید. ضمنا پیمانکار نبا

 پیشنهادی خود اضافه نماید.

ای، کلیه مسائل ایمنی و زیست محیطی مـرتبط را رعایـت نماینـد. پیمانکـار موظـف های خود ضمن آگاهی از مفاد خط مشی ایمنی و بهداشت حرفهک( پیمانکار و کارکنان پیمانکار بایستی در انجام فعالیت

 دهد. است رعایت موارد زیست محیطی را به کارکنان خود آموزش

 ها: ترتیب گردش مدارک و ابالغ دستورالعمل22ماده 

نماید. پیمانکار موظف است براساس دستورالعمل ابالغ شده نسـبت بـه انجـام های ززم در راستای انجام عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار ابالغ میالف( کارفرما دستورالعمل

های درج شده در اسناد و مـدارک پیمـان و درصـورتی کـه در اسـناد و ها و استانداردهای فنی که دارای مهر و امضای کارفرما است، به تعداد نسخهدام نماید. تمام مشخصات، دستورالعملعملیات مربوطه اق

های اضافی به هزینه او تکثیـر مـی شـود. پیمانکـار بایـد یـک گیرد. در صورت نیاز پیمانکار، نسخهمیمدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد، در دو نسخه، بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار

ه اصـل ا قرارگیرد. نسـخنهیار دستگاه نظارت،کارفرما یا نمایندگان آنسخه از شرح کار و  مشخصات، با آخرین تغییرات آنها را همیشه درکارگاه نگهداری کند، تا در صورت لزوم، به منظور بازرسی کارها در اخت

 مدارک، تا پایان کار نزد کارفرما باقی می ماند.

و کارکنـانش بـاقی ها و دیگر اسناد و مدارک فنی مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه کند به نحوی که هییگونه ابهامی از نظر چگونگی انجام کـار بـرای خـود ب( پیمانکار موظف است که تمام دستورالعمل

 سرع وقت نسبت به انعکاس موارد اشکازت به کارفرما اقدام نماید. ها، پیمانکار باید در ار صورت مشاهده اشتباه یا کسری در مدارک و دستورالعملنماند. د

مـه د با توجـه بـه برناع معینی تحصیل می شود ایرادی داشته باشد، بایج( هرگاه پیمانکار در مورد درستی بعضی محاسبات یا دستورکارها یا مشخصات مواد مصرفی و تجهیزاتی که بنا به دستورکارفرما از مناب

د اشـد، پیمانکـار بایـانکار همینان نسبت بـه آنهـا ایـراد داشـته بزمانی تفصیلی، مراتب را با ذکر دلیل به اطالع دستگاه نظارت برساند. درصورتی که کارفرما، درستی مدارک پیشگفته را تایید کند ولی پیم

 ه کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما، طب  نظر او اقدام نماید.موضوع را ب

یـد تای بینـی شـده در اسـناد و مـدارک پیمـان، بـهکند و در صورت لزوم به نحو پیشت کتبی، به پیمانکار ابالغ میها، اخطارها و دستور کارها را به صورها، تصویبها، معرفید ( دستگاه نظارت تمام موافقت

تواند برای اصالح آنها اظهار نظر کند. اما در هر حال موظف به اجرای چنـین دسـتور کارهـایی اسـت. در مـورد رساند و سپس به پیمانکار ابالغ می کند. پیمانکار پس از وصول دستور کارها میکارفرما نیز می

تواند درخواست ابالغ کتبی آن را نیز بنماید و دستگاه نظارت موظف است که دسـتور ات شفاهی دستگاه نظارت عمل کند و میصدور دستور کار شفاهی از سوی دستگاه نظارت، پیمانکار ملزم است به دستور

ها را بـرای ها و صورتجلسـهدسـتورالعمل همراه باهای ابالغی تمام نامهکارها را کتبا به پیمانکار ابالغ کند. در غیر اینصورت این دستور کارها برای پیمانکار معتبر نیست. دستگاه نظارت یک نسخه رونوشت از 

 کارفرما ارسال می کند. 

و روز نسـبت بـه از دریافت این گزارش هـا حـداکثر ظـرف مـدت ده( پیمانکار موظف است گزارش مربوط به انجام کارهای روزانه را به شرح اسناد و مدارک پیمان در اختیار او قرار دهد. دستگاه نظارت پس 

قـرار  52و همینـین جـرایم موضـوع مـاده  37های روزانه مالک محاسبه چگونگی پرداخت در مـاده نماید. صورتمجلسید کار صورت گرفته، اقدام نموده و مراتب را با پیمانکار صورتمجلس میسنجش و تائ

 خواهد گرفت.

آسیبی  ،... مخابرات و رق،گاز،ب ،خطوط آب مانندمحل انجام کار  در و ابنیه موجودکه به تاسیسات  کند بنحوی اجرا اعملیات موضوع پیمان ر باید پیمانکار: تاسیسات وتغییروضع آنهاابنیه، حفاظت  :23ماده 

شده  اردت به جبران خسارت ونسب نکارهرگاه پیما بپردازد. برقراری مجددآنها را شود، پیمانکارمتعهداست که هزینه ترمیم و شده صدماتی وارد به تاسیسات یاد پیمانکار یاتعمل اثر هرگاه در نشود. وارد

 این بابت از پیمانکار و کندمنظور به حساب بدهی پیمانکار درصد 15به اضافه  و هزینه آن را برای رفع نقص وخسارت اقدام کند طری  که مصلحت بداند، به هر می تواند اقدام فوری به عمل نیاورد،کارفرما

 و کند ربوطه استعالمممراجع  از را تعیین وضعیت آنهادر اسرع وقت  باید پیمانکار مدارک پیمان مشخص نشده باشد، و اسناد زمینی در موقعیت تاسیسات زیرصورتی که  در ح  هییگونه اعتراضی ندارد.

 برای عملیات حفاری اقدام نماید. ،دریافت پاسخ و هماهنگی دستگاه نظارت نظر  اعالم پس از

 : واگذاری، پیمانکاران جزء24ماده 

 الف( پیمانکار ح  واگذاری پیمان به دیگران را ندارد.

هایی با پیمانکاران جز ببندد، مشروط به آنکه آنان را از واگذاری کار بـه دیگـران منـع کنـد. هایی از عملیات موضوع پیمان، پیمانب ( پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت

 واگـذاری نبایـد از مـورد تحصـیل نمایـد. ایـناد و مدارک پیمان،کارفرما لزوم تایید صالحیت پیمانکاران جزء را پیش بینی کرده باشد، پیمانکار موظف است که تاییدکارفرما را در ایـن در صورتی که در اسن

ام کارکنـان آنهـا انجـ نکار نمی کاهد. پیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جـزء یـاپیشرفت کار طب  برنامه زمانی اجرای کار بکاهد و به هر حال، به هیچ روی از مسئولیت و تعهدات پیما

پیمانکـار و پیمانکـاران  نـد.پیمانکاران جزء باید نوشته شودکه در صورت بروز اختالف بین آنها،کارفرما ح  دارد در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختالف رسیدگی ک های بین پیمانکار وشود. در پیمانمی

وی ریمـان آنهـا تـاخیری پکاران جزء، با توجه به شـرایط درج شـده در جزء نیز می پذیرند که نظرکارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا کنند. هرگاه در پرداخت مطالبات پیمان

بـا حضـور  قاضای پیمانکار جزءتساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکارکامالً انجام داده وکار او مورد قبول و تایید دستگاه نظارت باشد،کارفرما می تواند بنابر صورتی که پیمانکار جزء تعهدات خود را برا دهد، در

عیت ارهایی کـه صـورت وضـودداری کند،کارفرما ح  دارد طلب پیمانکار جزء را برای کنماینده پیمانکار به کار او رسیدگی کند. اگر در  اثر این رسیدگی پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خ

   بشـرح پیشـگفته عمـل دگی حاضرنشوند،کارفرما رسیدگی مـی نمایـد وآن به پیمانکار پرداخت شده است، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد. در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسی

وضـوع را رسـیدگی دستگاه نظارت و کارفرما بـه شـرح پیشـگفته ممی کند و این عمل قطعی و غیرقابل اعتراپ است. هرگاه پس از فسخ یا خاتمه پیمان، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار داشته باشند، 

 واند طلب پیمانکاران جزء را از محل مطالبات پیمانکار بپردازد.تباشد، کارفرما می نمایند. اگر پس از رسیدگی و تهیه صورتحساب نهایی، پیمانکار مطالباتی داشته می

 نماید. بینی میچنانیه کارفرما اجرای کار در شب را ززم بداند، شرایط مربوطه را در اسناد و مدارک پیمان پیش: شب در اجرای کار :25ماده 



 ست.(، خوانده شد، مورد قبول ااول )مرحله ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهرعملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و پروژه : 
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ب را از طری  ی درنگ مراتبجرای کار، اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آنها در محل کار پیدا شود، پیمانکار متعهد است که هرگاه ضمن ا: آثار تاریخي و اشیای عتیقه: 26ماده 

ه حفاظت بآورد. پیمانکار باید تا زمان اقدام تیقه، اقدام فوری به عمل میظ و نگهداری یا انتقال اشیای عهای انتظامی برساند.کارفرما برای حفدستگاه نظارت به اطالع کارفرما و طب  قوانین به اطالع دستگاه

       رفتار 49ب  ماده ن گردد، طتوقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمااز سوی کارفرما یا مقامات ذیربط، برای حفظ و نگهداری اشیا و آثار مزبور، مراقبت ززم را به عمل آورد. هرگاه اجرای این ماده، موجب 

 می شود.

 را خـود نشـانی جدیـد بایـد دهد، تغییر را طرفین محل قانونی خود صورتی که یکی از در موافقتنامه پیمان نوشته شده است. همان است که در پیمانکار و کارفرما اقامتگاه قانونی:اقامتگاه قانوني :27ماده 

 گردد.دریافت شده تلقی می و شودمکاتبات به نشانی قبلی ارسال می اعالم نشده است، به طرف دیگر که نشانی جدیدوقتی  تاو  اطالع دهد به طرف دیگر تاریخ تغییر، از روز 15دست کم 

ب  شرایط ذیـل، کـار طد و کارفرما پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ پیمان، آمادگی خود را جهت تحویل محل انجام کار به کارفرما اعالم نمایمحل انجام کار: تحویل  :28ماده 

 را به پیمانکار تحویل نماید.

 پیمان در اختیـار پیمانکـار های مورد پیمان به همراه شناسنامه و گواهی نامه کمی و کیفی آنها )در صورت موجود بودن(،  توسط کارفرما به منظور انجام عملیات موضوعصورت ریز تاسیسات و ساختمان الف(

 می باشد. 21ت. پیمانکار ملزم به حفظ و حراست و نگهداری آنها به شرح مندرج در ماده قرار خواهد گرف

ات بهـره مین مواد و قطعـات مصـرفی کـه بایـد جهـت عملیـب( در صورتمجلس تحویل محل انجام کار باید حدود و موقعیت اماکن و تاسیساتی که در آنها موضوع پیمان انجام می شود و چگونگی تهیه و تا

بـ  طت موضـوع پیمـان را تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیا ری، تعمیر و نگهداری مصرف گردد، درج شود. اگر تحویل محل انجام کار بطور یکجا میسر نباشد، کارفرما باید محل انجام کار را به ترتیبیبردا

 . روز است 60از محل انجام کار که برای آماده سازی و شروع عملیات موضوع پیمان ززم است، حداکثر برنامه زمانی انجام دهد. در این حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل اولین قسمت 

راسـت نمایـد و جـز از این امکانات به نحو احسن نگهداری و ح ج( چنانیه مطاب  شرایط خصوصی پیمان امکاناتی توسط کارفرما جهت انجام موضوع پیمان در اختیار پیمانکار قرار گیرد، پیمانکار موظف است

و اسـتفاده سـرد آید و یـا مـورد ر سهل انگاری پیمانکار، آسیبی به آنها وابرای انجام تعهدات این پیمان از آنها استفاده دیگری ننماید و در پایان قرارداد صحیح و سالم به کارفرما تحویل نماید و چنانیه در اث

واهـد بـود. عـدم پیمانکار می باشد. پیمانکار در قبال اموال تحویلی، ید ضمانی داشته و در هر حال و در هر صورت ضامن و مسـئول کسـر و نقصـان خ قرار گیرد، جبران خسارت نماید و تمام تخلف به عهده

 پوشش بیمه رافع مسئولیت در جبران خسارت نخواهد بود.

 .تغییرمقادیرکار،قیمتهای جدید،تعدیل نرخ پیمان29ماده 

گردد. پیمانکار با دریافت ابـالغ تغییـر مقـادیر شود و به پیمانکار ابالغ میکن است مقادیر درج شده و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر به وسیله کارفرما محاسبه میالف( درضمن اجرای کار، مم

 د تعیین شده در زیر بیشتر نشود.کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، ازحدو

ولیـه پیمـان ادرصـد مبلـغ  25وضـوع بنـدج( نبایـد از افزایش مقادیر باید در چهارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابالغ شود. جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمـت جدید)م (1

 بیشترشود.

 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.  25د از جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نبای (2

 ( این ماده، با تصویب کارفرما قابل اجراست.2 -( و )الف1 -اضافه یا کاهش مقادیر کار طب  مفاد بندهای )الف تبصره:

تگاه نظـارت، قیمـت ینی نشده است، پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافـت ابـالغ دسـبب ( اگر در چهارچوب موضوع پیمان،کارهایی به پیمانکار ابالغ شودکه برای آنها قیمت و مقادیر منضم به پیمان پیش

هـای جدیـدی کـه بـه ایـن صـورت ن شود، مالک پرداخت است. قیمتپیشنهادی خود را برای اجرای کارهای یاد شده، همراه با تجزیه قیمت به کافرما تسلیم کند. قیمتی که با تواف  پیمانکار و کارفرما تعیی

 های جدید اعمال می شود.ین می شود باید برحسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه بازسری پیمان به قیمتتعی

های پایه در تعیـین قیمـت د، تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمتوه بر مفاد این بنهای بهای واحد پایه منعقد شده باشد، چگونگی تعیین قیمت جدید عالرصورتی که پیمان با استفاده از فهرستد -تبصره

 جدید با اولویت دستورالعمل یاد شده است.

 باشد.د( تعدیل نرخ پیمان طب  شرایط پیش بینی شده در موافقتنامه و شرایط خصوصی می

کار موظـف بـه انجـام کـار طبـ  شـرایط موضوع پیمان را تا دو ماه دیگر با همان نرخ و شرایط پیمان تمدید نماید و پیمان تواند، عملیاتدر صورت اتمام مدت قرارداد، کارفرما می.تغییرمدت پیمان: 30ماده 

 مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. %25های ناشی از تمدید پیمان نباید از باشد. در هر صورت افزایش در هزینهپیمان در مدت تمدید می

به پیمانکار  شود، واگذار کند.کارفرما مدیر طرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شدهمی تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی که مدیر طرح نامیده می کارفرما.مدیریت اجرا: 31ماده 

 .های مدیرطرح در چهارچوب اختیارات واگذار شده، در حکم تصمیم کارفرما می باشدگیریمعرفی می نماید. تمام تصمیم

 نظارت براجرای کار .32ماده 

میـزان مسـئولیت  زا بـه هـیچ روی، به عمـل مـی آیـد، اجرای کارها دردستگاه نظارت  و طرف کارفرما نظارتی که از انجام شود.دستگاه نظارت اطالع  با و نظر زیر همیشه باید عملیات اجرایی پیمانکار، الف(

 شود.گهداری و تعمیرات، نظارت مستقیم بر کار پیمانکار در محل کار انجام میبرای کارهای موضوع عملیات ن کاهد.نمی پیمانکار

 پـس از نـی،بازرسـان ف سـازندگان و پیمانکـاران، نظـر اصـالحات مـورد نظرهای فنی و اظهار هرگونه تغییرات، سوی کارفرماست. برای اجرای موضوع پیمان از مرجع فنی پیمانکار تنها ،دستگاه نظارت ب(

 گیرد و توسط وی به پیمانکار ابالغ می شود.دستگاه نظارت انجام می اهماهنگی ب

مـدارک  و اسـناد ردآنکـه  مگـر عهده کارفرماست، بر هاکند. هزینه انجام آزمایشکارهای انجام یافته می یا ش مواد و قطعات مصرفیاقدام به آزمای صحت اجرای کار، اطمینان از به منظوردستگاه نظارت  ج (

طبـ   را و کارهـا مواد و قطعات مصرفی را تعوی  است که متعهد پیمانکار مدارک فنی تعیین شده است تطبی  نکند، آنیه که در ها بارتیب دیگری هم پیش بینی شده باشد. هرگاه نتایج این آزمایشپیمان ت

 مربوط به مدارک فنی باشد. که نقص موجودآن مگر است، هزینه انجام این اصالحات به عهده پیمانکار اصالح کند.دستگاه نظارت  دستور

توجـه  بی که بـامدت مناس در اصالح کارهای معیوب را ای،ارسال اخطاریه با در اجرای کارها مشاهده کند، مدارک فنی پیمان را دیگر و عدم رعایت مشخصات فنی ی ازدمواردستگاه نظارت صورتی که  در د(

هزینـه هـای  و الح کنـداصـ می تواند خودش کارهای معیوب را نسبت به اصالح کارها اقدام نکند، کارفرما پیمانکار پایان مهلت تعیین شده پس از اگر خواهد.می انکارپیم از تعیین می نماید نوع کار به حجم و

 وی پیمانکـار تکـرارس معیوب از برای اصالح هرکاردستگاه نظارت عدم توجه به اخطار صورتی که  در کند. کسر مطالبات پیمانکار از، 52هزینه بازسری و جریمه منظور شده در ماده  درصد 15مربوط به اضافه 

 فسخ نماید. 47ماده  طب  تواند پیمان رامی کارفرما شود،

 اختیـار در اشـد،ب نیـاز مـدارکی کـه مـورد نـوع اطالعـات و هر موظف است که پیمانکار .بازرسی می کند را عملیات پیمانکار توسط نمایندگان خود موقع که ززم بداند، هر مدت اجرای پیمان در کارفرما ه(

 ها فراهم سازد.برای انجام این بازرسی تسهیالت ززم را و بگذارد نمایندگان کارفرما

هـای لیـف آزمایشموظـف هسـتندکه تک ،دستگاه نظارت و پیمانکار .برسد به اطالع پیمانکارقبل دست کم یک ماه  این تصمیم باید بگیرد،دستگاه نظارت  تصمیم به تغییر طول مدت پیمان درکارفرما  اگر و(

 روشن کنند. صورت کارکردهای درحال رسیدگی را دست اقدام و های درصورتجلسه ناتمام،

اسـت کـه موضـوع  مدارک پیمان تشخیص دهد که در این صورت، موظف ز( پیمانکار مکلف است دستورهای دستگاه نظارت را در حدود مفاد این پیمان اجرا نماید؛ مگر در مواردی که آنها را بر خالف اسناد و

 را به کارفرما اعالم و کسب تکلیف کند. نظر کارفرما در این رابطه برای پیمانکار نافذ می باشد.

 اشد.شرایط عمومی پیمان می ب 32او مطاب  با مفاد ماده شخصی است حقیقی که توسط دستگاه نظارت کارفرما به پیمانکار معرفی می شود که حدود و اختیارات . مهندس ناظر: 33ماده 



 ست.(، خوانده شد، مورد قبول ااول )مرحله ایستگاه های پمپاژ آب خام بندرماهشهرعملیات تعمیر و نگهداری شبکه خطوط لوله و پروژه : 
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ف بانک مورد قبول کارفرما و درصد مبلغ اولیه پیمان صادرشده از طر 10در زمان امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانتنامه ای معادل .تضمین انجام تعهدات: 34ماده 

جام نشده است، ل موقت انی که تحویاسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند. ضمانتنامه یادشده باید تا سه ماه پس از تاریخ تحویل موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگام طب  نمونه ای که ضمیمه

ارد نامه تمدید نشود،کارفرما ح  دضمانتنامه، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتروز پیش از انقضای مدت  اعتبار  15پیمانکار موظف است برای تمدید ضمانتنامه یادشده اقدام کند و اگر تا 

، با توجه به حویل موقتتتعهدات را پس از تصویب صورتمجلس که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد.کارفرما تضمین انجام 

 کند.تبصره یک این ماده آزاد می

شود. در صورتی که پیمانکار بابت مواد و قطعـات مصـرفی بـه انبـار کارفرمـا تنظیم و به کارفرما تسلیم می 37، آخرین صورت وضعیت طب  ماده 39. حداکثر تا یکماه پس از تحویل موقت طب  ماده 1تبصره

سـن انجـام کـار ین حکسور تضمین حسن انجام کارکمتر باشد، ضمانتنامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود. ولی هرگاه میزان بدهی پیمانکار، از نصف کسور تضـم بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف

 شود.آزاد می 51نامه انجام تعهدات، برحسب مورد طب  شرایط تعیین شده در ماده بیشتر باشد، ضمانت

شود. نصف این مبلغ پس از تحویل درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می 10از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل جام کار: . تضمین حسن ان35ماده 

 در وجه پیمانکار آزاد خواهد شد. 41قطعی وف  ماده  و تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن پس از پایان دوره تضمین و تحویل 39موقت کار به کارفرما وف  ماده 

  به این پیمان پیش پرداخت تعل  نمی گیرد.. پیش پرداخت: 36ماده  

 

 پرداختها .37ماده 

روز پـس از پایـان  5ر تا و شرایط مندرج در پیمان محاسبه و حداکث براساس فرمت مربوطه تهیه و مبلغ یا مبالغ تاریخ راهمان  تا شروع کار وضعیت کارهای انجام شده ازصورت  پیمانکار، ماه، هر آخر در الف(

آن را در مـدت  ورت لزوم بـا تعیـین دلیـل اصـالح مـی نمایـد وهر ماه تسلیم دستگاه نظارت می نماید. دستگاه نظارت صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبی  با اسناد و مدارک پیمان کنترل کرده و در ص

 دگی کرده و پـس از کسـروی دستگاه نظارت را رسیتاریخ دریافت برای امور مالی کارفرما ارسال می نماید و مراتب را به اطالع پیمانکار می رساند. امور مالی صورت وضعیت کنترل شده از سروز از  10حداکثر 

مطاب  آنیه که در شرایط خصوصـی  را داخت به پیمانکارباقیمانده مبلغ قابل پر تعلقه طب  پیمان،م قانونی وکسور اعمال کسور های موقت قبلی پرداخت شده است و همینینوجوهی که بابت صورت وضعیت

 محاسـباتی و گیری ونـدازهنوع اشـتباه ا هر و علی الحساب دارد جنبه موقت و آیدبعمل می هایی که بابت آنهاپرداخت های موقت وصورت وضعیت درج شده در کند. مقادیرپرداخت میبینی شده است، پیش

 رفع می شود. اصالح و، در صورت وضعیت قطعی های بعدی یادرصورت وضعیت ها،جز این

دسـتگاه کـه  ی رامبلغ صـورت وضـعیت درصد 70تا  این ماده، تعیین شده در وضع کسور کارفرما پس از نگیرد، قرار کارفرما تاًیید مورددستگاه نظارت طرف  هرگاه به عللی صورت وضعیت ارسالی از .1تبصره

پـس  تـا گرداند،رمیبدستگاه نظارت برای تصحیح به  آن، دزیل رد با ههمرا صورت وضعیت را و پرداخت می کند وجه پیمانکار این ماده در در مدت مقرر در به عنوان علی الحساب و ،ارسال نموده استنظارت 

مبلـغ صـورت  اخـتمهلـت پرد این صـورت، در پرداخت گردد. گفته به پیمانکار بقیه مبلغ به ترتیب پیش و ارسال شود برای کارفرما ، دوباره به شرح یادشده روز، 5مدت حداکثر  اعمال اصالحات ززم در از

 شود. تسلیم کارفرما ،که صورت وضعیت تصحیح شده تاریخی شروع می شود وضعیت از

رسـیدگی  وردمـ به کارفرما اعالم می کند تـا ظرف مدت یک ماه، حداکثر دلیل، ذکر با را اعتراپ خود ده است معترپ باشد،نسبت به صورت وضعیتی که به شرح پیشگفته اصالح ش پیمانکارهرگاه  .2تبصره

 قرارگیرد.

اقدامات بعدی بـرای رسـیدگی  و کندام به تهیه آن میاقد به هزینه پیمانکار و تایید کارفرما بادستگاه نظارت  تسلیم دستگاه نظارت نکند، تهیه و صورت وضعیت موقت را مقرر موعد در پیمانکار اگر .3تبصره

 پرداخت صورت وضعیت مربوط متوجه کارفرما نیست. در نظرتاخیر هیچ گونه مسئولیتی از این حالت، در آورد.به ترتیب این ماده به عمل می پرداخت آن را و

روز از تاریخ دریافت صورت حساب پیمانکار، آن را رسیدگی می کند و بـه کارفرمـا  10گیرد، دستگاه نظارت ظرف مدت تعل  می برای پرداخت وجوه دیگری که به موجب اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار ب( 

 برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود. "الف"تسلیم می نماید تا طب  بند 

 شود:هزینه های اجرایی موضوع پیمان، احتیاج به ارز داشته باشد، بدین ترتیب رفتار می هرگاه طب  اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار برای بعضی از( پرداخت های ارزی:38ماده 

ریـالی آن از اخت معـادل پرد برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده باشد، کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل 17ماده "الف"الف( اگر در اجرای بند 

درصـد بیشـتر باشـد، بـه ارز  50گاه نباید از دهد، به شرط آنکه در قرارداد آنها قسمتی از حقوق که هیچسوی پیمانکار، به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت، در اختیار پیمانکار قرار می

 پیش بینی شده باشد.

 ر کـار بـاقی بمانـد،ناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده است و باید از خارج کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیـده و دب ( برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اس

روز اعتبـار  90ی ید مصالح و تجهیزات مورد بحث، به طـوری کـه دسـت کـم داراپیمانکار باید طب  مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، برای تهیه پروفرمای خر

تگاه ارت تسـلیم کنـد. دسـکنترل نماید و پس از تایید، بـه دسـتگاه نظـباشد، اقدام نماید. پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آنها با اسناد و مدارک پیمان،

نماید. اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات پیشگفته باید به نـام کارفرمـا روز از تاریخ وصول آنها، نظرکارفرما را به پیمانکار ابالغ می 20رت، اسناد دریافتی را بررسی می کند و پس از تایید، ظرف مدت نظا

کند. پیمانکار با نظارت کارفرما، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده ازگمرک، به هزینـه خـود، اقـدام گشایش اعتبار میصادر شود.کارفرما براساس اسناد تایید شده به حساب پیمانکار اقدام به 

عتبـار از طـرف اختهای قبلـی کـه بـه صـورت امنظورگردید، پردمی نماید. پس ازآنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد کارگاه شد و بهای آن به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای کار در صورت وضعیت ها 

 کارفرما انجام شده است، ازطلب پیمانکارکسرمی شود.

ری پیمانکـار سـتانکابحساب  ، نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند، در صورت افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیر ارز به"ب"و"الف"ج( اگر در اجرای بندهای  

 گردد.شود و در صورت کاهش نرخ ارز به حساب بدهی پیمانکار منظور میمنظور می

 باشد.، در صورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طب  دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبها که در مورد این پیمان نافذ است، می "ب"د( تعدیل نرخ کارهای موضوع بند 

مـان راسـناد و مـدارک پید، از سوی کارفرما تسـهیالت ارزی در برای خرید ماشین آزت و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه آنها در داخل نیست و باید از خارج کشور واردشوه ( اگ 

 انکار است.تاًمین ماشین آزت و ابزار موضوع این بند، به عهده پیمانکار و مالکیت آنها، متعل  به پیم پیش بینی شده باشد، در این مورد، به ترتیب پیش بینی شده عمل می شود. پرداخت هزینه

 ( تحویل موقت و واگذاری به پیمانکار بعدی 39ماده 

قـایص و معایـب و نتجهیزات و ماشین آزت بصورت ریز، با ذکر وضـعیت موجـود و الف ( در هنگام تحویل موقت موضوع قرارداد از پیمانکار فعال موجود به پیمانکار منتخب )جدید( : لیست اموال، تاسیسات، 

 حویل می گردد. چگونگی رفع آنها، طی صورتجلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و نماینده تام ازختیار پیمانکار فعال موجود به پیمانکار منتخب ت

خواهند تا به منظور آشنایی با محل انجام کار و بررسی درسـتی امکانـات، تجهیـزات ، ماشـین آزت ، ای به پیمانکار منتخب )جدید( از آنها میبا ارسال نامه روز قبل از اتمام مدت پیمان قبلی، کارفرما 15ب ( 

دت اه تعدادی از نفرات کلیدی خود در محل انجام کار حاضر شوند. در طـول ایـن مـهمر ها و نحوه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات، بهابزار و وسایل و همینین آشنایی با کلیه مقررات و دستورالعمل

 م نماید . ار را برای پیمانکار منتخب ) جدید ( فراهپیمانکار فعال موجود موظف است تا ضمن انجام کامل کارهای موضوع پیمان، شرایط ززم جهت بررسی و آزمایش تجهیزات موجود در محل انجام ک

مصرفی، تجهیزات، ماشین آزت، ابزار، وسـایل، تاسیسـات و یخ اتمام مدت پیمان، هیاتی متشکل از نماینده کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار فعال موجود جهت انجام بازدید از کلیه مواد و قطعات ج( در تار

تاسیسات، ابنیه و تجهیزات مشاهده نکند اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل می نماید. صورتمجلس تحویـل را بـه ابنیه و کلیه قسمت های محل انجام کار تشکیل می شود. هرگاه این هیات عیب و نقصی در 

نیه و تجهیزات مشـاهده نمایـد، دهد. هرگاه هیات تحویل عیب و نقصی در تاسیسات، ابکند و نسخه ای از آن را در اختیار پیمانکار فعال موجود قرار میهمراه نتیجه ممیزی انجام شده برای کارفرما ارسال می

روز برطرف نماید. پس از اعالم رفع نقص از جانب پیمانکار فعال موجود، نماینـده کارفرمـا مجـدداً از  10این هیات لیستی از نواقص و اشکازت را تهیه و پیمانکار فعال موجود موظف است این موارد را در مدت 
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ه امضـای نماینـده ر بر اساس فهرست نواقص تعیین شده هییگونه عیب و نقصی باقی نمانده باشد، کارفرما صورتمجلس تحویل و گواهی رفع نقایص و معایب را که بـآورد و اگمحل انجام کار بازدید به عمل می

نماید. در صورت عـدم رفـع نقـایص و معایـب در مـدت فعال موجود ابالغ می های خواسته شده را پس از تائید، به پیمانکارکارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار فعال موجود رسیده است، همراه گزارش ممیزی

 درصد بازسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید و پیمانکار ح  هییگونه اعتراضی را نخواهد داشت.  15زمان معین شده، کارفرما می تواند راسا نسبت به رفع آنها اقدام و هزینه های انجام شده را به اضافه 

وان جریمـه، تاسیسـات و های مشاهده شده در تحویل با توجه به تشخیص کارفرما مبنی بر رفع عیب و نقص ها توسط پیمانکار و با در نظر گرفتن مقدار آسیب ها بـه عنـس از تعیین تکلیف عیب و نقصد( پ

 شود.  ابنیه و تجهیزات مورد استفاده پیمانکار طی تشریفات قانونی توسط کارفرما تحویل گرفته می

 ه ( در زمان تحویل پروژه توسط پیمانکار ، وی باید موارد زیر را انجام دهد و اسناد آنرا به کارفرما تحویل نماید : 

 تسویه حساب کامل با اداره دارایی و تامین اجتماعی  -

 و سایر قراردادهای مربوط به انجام موضوع عملیات پیمان نکاران جزء تسویه حساب کامل با پرسنل تحت سرپرستی ، خودروها و ماشین آزت استیجاری ، پیما -

 تسویه حساب تلفن های در اختیار   -

و انتقال  نتخبیمانکار مه منظور راهبری و نظارت بر کار پو( پس از اتمام مدت پیمان و مستقر شدن پیمانکار منتخب ، پیمانکار قبلی موظف است تا به مدت یک هفته با تعدادی از نفرات کلیدی خود ب

 تجربیات حاصله در طول مدت پیمان در محل انجام کار حاضر شود .

 مانیاد و مدارک پانجام شده را براساس اسن یکارها یقطع تی، صورت وضع 37ماهانه مطاب  ماده  تیصورت وضع نیآخر تیهفته پس از قطع کیحداکثر تا  دیبا مانکاریپي: قطع تی( صورت وضع40ماده 

 افتیرد تیت وضع. کارفرما صوردینما یارسال م ارفرماک بیتصو ینموده و ظرف مدت ده روز برا یدگیشده را رس افتیدر تی. دستگاه نظارت صورت وضعدینما میتسل ،دستگاه نظارت به یدگیرس یبرا

منظور  یقطع تیوضع باز در صورت بیکارها که به ترت ری. مقادداردیاعالم م انکارمینسخه از آن به پیک خود را ضمن ارسال  ییو نظر نها کندیم یدگیوصول رس خیشده را ظرف مدت دو هفته از تار

رف مهلت ظ مانکاریپ که یصورت دراست ، اختالف باشد .  دهیموقت منظور گرد یهاتیکه در صورت وضع یریآنها و مقاد نیهر چند که ب ،ردیگیحساب قرار م هینافذ است و ماخذ تسو ییشود، به تنهایم

دارد. در یرسال ماکارفرما  بیتصو یبرا مانکاریپ یکند و پس از امضایآن  م هیاقدام به ته مانکاریپ نهیکارفرما، دستگاه نظارت به هز دیاقدام نکند، با تائ یقطع تیصورت وضع هیته یشده ، برا نییتع

ضاء نموده قبال ام را تی، صورت وضع مانکاریکه پ یفرستد. در حالت یکارفرما م یرا برا تیصورت وضع مانکاریپ یدستگاه نظارت بدون امضا ،کند یرخوددا تیصورت وضع یاز امضا مانکاریکه پ یصورت

وصول  خیز تارماه ا کی فاعتراپ خود را حداکثر ظر ،را قبال امضاء نکرده است و نسبت به نظر کارفرما اعتراپ دارد تیکه صورت وضع یدر حالت اینسبت به نظر کارفرما داشته باشد  یاگر اعتراض ،است

آنها را اعالم  رد ایکند و قبول یم یدگی، به موارد اعتراپ رس مانکاریوصول نظر پ خیماه از تار کیرساند. کارفرما حداکثر ظرف مدت یبه اطالع کارفرما م کجایو مدرک ،  لی، با ارائه دل تیصورت وضع

 تیشده به صورت وضع نییتع ظرف مدت مانکاریکه پ ی. در صورتدیاقدام نما 53شود ، طب  ماده  یسمت از اعتراپ خود که مورد قبول کارفرما واقع نمآن ق فیتکل نییتع یتواند برا یم مانکاریپ.  دینمایم

 یقرار م حساب هیسوتقاطع است و ماخذ  ییشود، به تنها یمنظور م یقطع تیباز در صورت وضع بیبه ترت هکارها ک ریشود. مقاد یم یقبول شده تلق مانکاریاز طرف پ یقطع تیاعتراپ نکند، صورت وضع

 مانکاریپ ، مانکاریپ یحساب ها ریشده و سا بیتصو یقطع تیاست ، اختالف باشد . هر گاه با توجه به صورت وضع دهیموقت منظور گرد یها تیکه در صورت وضع یریآنها و مقاد نی، هر چند که ب ردیگ

 شود . یجام کار آزاد محسن ان نینصف تضم ،بدهکار نباشد

 لیتحو خیتار ای یردارصورت ب خیاز تار بیبه ترت یقطع تیصورت وضع هیشود . مهلت ته یم یقطع تیصورت وضع هی، اقدام به ته مانیخاتمه پ ای، پس از فسخ  48 ای 47که طب  مواد  ی: در موارد تبصره

 باشد . یانجام شده م یکارها

 ن راموضوع پیما نماید،نمشاهده نقصی ناشی از قصور  پیمانکار  عیب واز کار،  بازدید تحویل قطعی پس ازهیات  ،پایان دوره تضمین تعیین شده در موافقتنامه دری که در صورت( تحویل قطعي:  41ماده 

ه ب را ویب تحویل قطعی کارتص سپس کارفرما و دهدمی به پیمانکار سوی کارفرما، از ابالغ تا آن را نسخه ای از و کندبرای کارفرما ارسال می تنظیم و بی درنگ صورتمجلس آن را و تحویل قطعی می گیرد

 ابالغ می نماید. پیمانکار

 می شود. رفتار 42طب  ماده  برای رفع آنها، مشاهده کند پیمانکار کار نقصی ناشی از هرگاه هیات تحویل قطعی عیب و .1تبصره     

مـی  ،عـی بروزکـرده اسـتتاریخ تقاضای تحویـل قط خودکه تا کار مکلف به رفع نواقص ناشی از ،ننماید را تقاضای تحویل قطعی کار ،موافقتنامهدوره تضمین تعیین شده در ن پایا در پیمانکار اگر .2تبصره     

 مالک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است. تاریخ تقاضای پیمانکار و باشد

است که آن  مانکار مکلفدوره تضمین، معایب و نقایصی در تجهیزات، تاسیسات و کلیه اموال موضوع پیمان که ناشی از قصور پیمانکار باشد بوجود آید، پی اگر در( مسئولیت های دوره تضمین:  42ماده 

الغ کارفرما، شروع به رفع روز پس از اب 15کند و پیمانکار باید حداکثر غ میمعایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظورکارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها به پیمانکار ابال

ه کدش یا به ترتیبی ایص را خوند،کارفرما ح  داردآن معایب و نقمعایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که مورد قبول کارفرماست، رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه ک

 درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید. 15مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 

 باشد و پیمانکار از این بابت ح  هییگونه اعتراضی ندارد. می تبصره: تشخیص قصور یا مسامحه پیمانکار در نقایص و معایب ایجاد شده عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین، به تشخیص کارفرما

 فصل پنجم : حوادث قهری ، فسخ ، ختم ، تعلی  ، هزینه تسریع ، خسارت تاخیر ، تسویه حساب ، حل اختالف 

ن بقوت خود د شد و پیمارا انجام دهند، عدم انجام تعهدات نق  قرارداد تلقی نخواه هرگاه به علت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین پیمان نتواند تعهدات خود( بروز حوادث قهری: 43ماده 

 باقی خواهد بود. پیمانکار در صورت بروز شرایط فورس ماژور بایستی بالدرنگ موضوع را به اطالع کارفرما برساند .

های دامنه دار و مهار نشدنی، طوفان و حـوادث مشـابه خـارج های غیرعادی، آتش سوزیی واگیردار، زلزله ، سیل و طغیانجنگ اعم از اعالم شده یا نشده، انقالب ها و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری ها

ادث ی شـود. در بـروز حـومترتیب زیر عمل  و در صورت بروز آنها، به از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می رود

 قهری، هیچ یک از دو طرف،  مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست. 

ه محـل هـای تقال مصالح و تجهیزات پـای کـار بـشود و ان الف( پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می

 یمانکار قرار دهد .مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل ، در حدامکان ، برای تسریع در این امر ، در اختیار پ

 ماشین آزت و ابزار و وسایل پیمانکار ، به شرح ذیل عمل می شود : ب( در مورد خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، تاسیسات ، ابنیه ، 

 باشد ، برای جبران آن ، طب  همان ماده اقدام می شود.  21ماده « ج » ( هر گاه خسارت وارد شده به کارهای موضوع پیمان ، مشمول بیمه موضوع بند  1

 نیست یا میزان آن برای جبران خسارت ها کافی نباشد ، جبران خسارت به عهده کارفرماست. 21ماده « ج » یمه موضوع بند ( اگر خسارت های وارد شده به کارهای موضوع پیمان ،مشمول ب2

ت. منظور از جبران خسارت هـای یـاد شـده در ، به عهده پیمانکار اس 21ماده « د » زار و وسایل پیمانکار ، با توجه به بند ها و تاسیسات موقت ، ماشین آزت و اباختمانهای وارد شده به س( جبران خسارت3

داند، پیمانکار مکلـف اسـت زم و میسر ب، اعاده کارها به صورت پیش از وقوع  حادثه است . پس از رفع وضعیت قهری ، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه ز«  2 –ب » و « 1 –ب » بندهای 

ابـالغ  صویب کارفرما ، به پیمانکـارتو ر کند. در این صورت ، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه ، از سوی پیمانکار پیشنهاد می شود که پس از رسیدگی و تائید درنگ آغاکه اجرای کارها را بی

 گردد. می

 ود.شمان خاتمه داده می طول مدت فورس ماژور بیش از سه ماه باشد وکارفرما نخواهد پروژه را ادامه دهد، به پیج ( اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها را به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد ، یا چنانیه 

ست به هزینـه خـود کار متعهد ار و زیانی وارد شده است، پیماند ( در طول مدت فورس ماژور، پیمانکار مسئول حفظ و حراست تمامی موارد مورد تعهد خود طب  مفاد پیمان می باشد و چنانیه به کارفرما ضر

 آن قسمت از کار را که مشمول ضرر و زیان شده به حالت اولیه برگرداند و از این بابت نمی تواند ادعایی از کارفرما داشته باشد. 
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تحـت شـرایط  باشد. چنانیه حداکثر مدت فورس ماژور سه مـاه باشـد موظـف اسـته( پس از رفع شرایط ) فورس ماژور ( در صورتیکه کارفرما ززم بداند، پیمانکار موظف به انجام خدمات موضوع پیمان می

 پیمان انجام خدمات موضوع پیمان را شروع نموده و ادامه دهد. 

ورتی که هزار و سیصد و سی و هفت نیست و در ص مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت، مصوب بیست و دوم دی ماه یک کند که در موقع عقد پیمانپیمانکار اعالم می( ممنوعیت قانوني :  44ماده 

 رفتار می شود.  47خالف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طب  ماده 

 رفتار می شود.  47هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، تغییراتی در صاحبان سهام، مدیر یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید، پیمان فسخ و طب  ماده 

 ( حقوق انحصاری ثبت شده :  45ماده 

جـاد ای موضوع پیمـان ایتجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجر الف( پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی، خسارت ها و مطالبات مربوط به نق  احتمالی حقوق ثبت شده، تالیفات، عالیم یا نام های 

 دارد . شود، مصون می

مایـت شـده دی موجـب نقـ  حقـوق حنماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونه ای نیست که موجب نق  حقوق حمایت شده گردد که رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در موارب( کارفرما تائید می  

ا بـه ییرات ززم ، به گونه ای که نق  حقوق حمایت شـده برطـرف شـود، اقـدام نمایـد و نتیجـه ررما اعالم کند تا کارفرما نسبت به انجام تغشود. باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به کارفمی

 پیمانکار ابالغ کند . 

 فسخ کند: 47، پیمان را طب  ماده کارفرما می تواند در صورت تحق  هر یک از موارد زیر: ( موارد فسخ پیمان 46ماده 

 سات از جانب پیمانکار بیش از یک ماه.( تاخیر در تحویل گرفتن محل انجام کار و تاسی1

 نصف مدت تعیین شده برای آن کار ( تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده اعم از عملیات بهره برداری یا نگهداری و تعمیرات در برنامه زمانی بیش از2

 سوی کارفرما و ابالغ شروع کار از 43( عدم شروع به کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده 3

 ( بدون سرپرست گذاشتن کار یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما4

  32ماده « د » ( عدم انجام دستور دستگاه نظارت برای اصالح کارهای انجام شده معیوب ، طب  بند 5

 ( انحالل شرکت پیمانکار 6

 ی محاکم قضایی ، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود . ( ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آزت و اموال پیمانکار از سو7

 17ماده « و » ن اجتماعی ، طب  بند ( تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارکنان و همینین عدم ارایه لیست ماهیانه بیمه پرسنل و عدم پرداخت ح  بیمه به سازمان تامی8

 های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما ح  العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه( هرگاه ثابت شود که پیمانکار 9

 ( عدم صالحیت اخالقی پیمانکار به تشخیص کارفرما10

 ( واگذاری پیمان به شخص ثالث 11

 گردد. 44 ( پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده12

رنگ محل های پیمانکار را به نفع خود ضبط می کند و بی دکارفرما پس از ابالغ فسخ پیمان، تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده از صورت وضعیت( اقدامات فسخ پیمان:  47ماده 

پس بی درنگ از سگیرد و برای حفاظت آن اقدام ززم معمول می دارد. زار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار میانجام کار، تاسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آزت و اب

نجام کار ادر محل  ت دیگری کهآزت و ابزار و تدارکا پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورتمجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین

 ا به منظور تامیند، کارفرممقرر برای صورت برداری حاضر نشو موجود است، معرفی نماید. هرگاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد

یه صورت اقدام به ته ، 40ماده  رداری اقدام می نماید و پیمانکار ح  هییگونه اعتراضی در این مورد ندارد. پس از صورت برداری، پیمانکار بی درنگ، طب دلیل ، با حضور نماینده دادگاه محل، برای صورت ب

 وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند. 

 رت کارکرد خود را تهیه و تحویل کارفرما نماید. ظف است ظرف مدت دو روز  از تاریخ نامه ابالغ فسخ قرارداد ، صوپیمانکار مو -1-47

های پیمانکـار، باقیمانـده آن را بـه حسـاب هینکار به موقع نسبت به تهیه صورت کارکرد اقدام ننماید کارفرما راسا خود صورت کارکرد پیمانکار را تهیه و پس از کسر خسارات و سایر بدچنانیه پیما -2-47

 پیمانکار منظور خواهد نمود. 

 یمانکار مکلف است پس از ابالغ فسخ و اعالم کتبی کارفرما نسبت به تحویل موضوع پیمان به نماینده کارفرما اقدام نماید. پ -3-47

. عدم اجرای تامین دلیل یا انصـراف کارفرمـا از تسـلیم ایدر صورت استنکاف پیمانکار از تحویل و تحول موضوع قرارداد عندالزوم با نظر کارفرما نسبت به تقدیم دادخواست قرار تامین دلیل اقدام نمد -4-47

 دادخواست، مانع تحویل موضوع پیمان نخواهد بود. 

نـت در امانـت محقـ  و ل امـانی بـه کارفرمـا ، جـرم خیاز زمان فسخ پیمان و ابالغ آن به پیمانکار در صورت عدم اجرای تحویل و تحول و استنکاف پیمانکار از تحویل موضوع قرارداد و تسلیم امواا -5-47

 جه پیمانکار خواهد بود . کارفرما می تواند  نسبت به مراجعه به مرجع قضایی و اقامه دعوی کیفری علیه پیمانکار اقدام که کلیه مسئولیت و عواقب و خسارات آن متو

گردد، که در این خصوص پیمانکار کلیه ادعاها و اعتراپ بـر اجـرای از مطالبات پیمانکار کسر و برداشت می های متحمله کارفرما درخصوص استنکاف پیمانکار مطاب  با خسارات وارده راساًکلیه هزینه -6-47

 آن ) از سوی کارفرما ( را از خود سلب نموده است .

 ، خاتمه پیمان راپیمان بگیرد به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادنهرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا ( خاتمه پیمان: 48ماده 

ین ابالغ ایان مسلم است در زز خطر یا ا که ناتمام ماندن آنها موجب بروبا تعیین تاریخ آماده کردن محل انجام کار برای تحویل، که نباید بیشتر از یک ماه باشد به پیمانکار ابالغ می کند. کارفرما کارهایی ر

 ست: ن ، به شرح زیر ادهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و محل انجام را آماده تحویل نماید. اقدامات پس از خاتمه دادن پیماکند و مهلت بیشتری به پیمانکار میتعیین می

گیرد . اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود ، پیمانکار مکلف است ، به هزینـه خـود در مـدت تحویل می 39رات درج شده در ماده ها را طب  مقرالف( کارفرما تمام تاسیسات، تجهیزات و ساختمان

قص می نماید. پیمانکـار اقدام به رفع ن 32ماده « د » بند  ما طب مناسبی که با تواف  کارفرما تعیین می شود، رفع عیب نماید و سپس تحویل دهد. در صورتی که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، کارفر

 ها، قراردادهای با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کار را تحویل کارفرما دهد. ها، کاتالوگباید دستورالعمل

 تهیه می شود. 40ب( آخرین صورت وضعیت کارهای انجام شده، طب  ماده 

 تجهیزات موجود و سفارش شده ، به شرح زیر اقدام می شود :  ج( در مورد مواد و قطعات مصرفی و

گیری و بهای آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خریـد، کـه ( مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات موجود در محل انجام کار که طب  مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است، اندازه1

 شود . اشد ، در صورت وضعیت قطعی منظور میمورد تواف  دو طرف ب

وز از . کارفرمـا تـا ده رخرید آنها برای کارفرما ارسال مـی نمایـد ( پیمانکار با دریافت ابالغ خاتمه پیمان، بی درنگ فهرست مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط2

یـد. دهد به پیمانکار اعالم می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را بـه کارفرمـا منتقـل نمامی از مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص میدریافت فهرست پیش گفته ، اقال

 گردد و تادیه بقیه بهای خریـد و هـر نـوعاسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می مبالغی که بابت خرید این مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است، در مقابل تسلیم

 تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود. 
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نیـاز  تجهیزاتی کـه مـورد تمه قراردادهای خرید مواد و قطعات مصرفی و( پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابالغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خا3

 ، انجام شود. 2کارفرما نیست پس از اعالم نظر کارفرما طب  بند

یـن هزینـه هـا و اخسارت هایی بـه آن اشـخاص گـردد،  ت هزینه ود( در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخ

 خسارت ها به عهده و هزینه پیمانکار می باشد . 

هـای یـاد ا، از محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ کارفرمـه( پیمانکار مکلف است که مازاد مواد و قطعات مصرفی و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل

توانـد های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظـور دارد. در ایـن صـورت پیمانکـار نمیتواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند، عمل نماید و هزینهشده خارج کند در غیر اینصورت ،کارفرما می

 دعوایی مطرح نماید.  های خودنسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی

 های پیمانکار، به ترتیب زیر عمل می شود. و( در مورد تضمین

 آزاد می شود.  34ماده  1( تضمین انجام تعهدات پیمان، طب  روش تعیین شده در تبصره 1

 آزاد می شود.  35( تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل شده طب  ماده 2

 ( تعلیق49ماده 

ار مکلـف مدت تعلیـ  پیمانکـ مانکار اطالع دهد. دراند در مدت پیمان اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معل  کند. در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلی  به پیالف( کارفرما می تو 

 های موقت را براساس پیمان به طور شایسته حفاظت و حراست کند.است که تمام کارهای انجام شده، مصالح مصرفی، قطعات و تجهیزات پای کار، تاسیسات و ساختمان

پردازد. اگر در اسناد و مدارک پیمان، تعیین هزینه های یادشده به توافـ  طـرفین در های بازسری پیمانکار را در دوران تعلی  به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار میب ( کارفرما هزینه

ه نماید. در صورتی که در اسناد و مدرک پیمان هیچ نوع پیش بینی برای پرداخـت هزینـه هـای بازسـری پیمانکـار در دورالغ تعلی  موکول شده باشد، کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار تواف  میزمان اب

پردازد. اگر به دستورکارفرما، قسمتی ازکار متوقف شود، بابت هزینـه هـای پیشـگفته در مـدت تعلیـ ، ه پیمانکار میدرصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را ب 10تعلی  نشده باشد،کافرما ماهانه مبلغی معادل 

 شود. برای تعیین هزینه تعلی  کسرماه به تناسب محاسبه می شود. درصد متوسط فرضی ماهانه به تناسب مبلغ کارمتوقف شده به پیمانکار پرداخت می 10ماهانه مبلغی معادل 

 درصد هزینه تعلی  محاسبه شده طب  این بند به پیمانکار پرداخت می شود. 80در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، تعلی  پیمان از سوی کارفرما ابالغ شود،  –تبصره 

 ج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای تواف  می کنند. ج( کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آزتی که پیمانکار مایل است درمدت تعلی  از محل انجام کار خار

 وافقـت پیمانکـار بـامشرایط پیشگفته افزایش دهد. در صورت عـدم  د (در صورتی که تعلی  بیش از سه ماه ضروری باشد،کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلی  را برای یک بار و حداکثر سه ماه با

 عمل می شود. 48پیمان خاتمه یافته و طب  ماده  تعلی  بیش از سه ماه

شود، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طب  صورت حساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می( صورت حساب نهایي: 50ماده 

ات و ماشین آزت گردد، مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بهای مواد و قطعات مصرفی، تجهیزاسناد و مدارک پیمان به مبلغ باز اضافه یا از آن کسر میتهیه و تصویب می شود و مبلغی که بر اساس  40ماده 

 تحویلی کارفرما به پیمانکار، مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده.

شود. اگر پیمانکار به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معتـرپ باشـد و ورتی که مورد قبول پیمانکار باشد، توسط کارفرما و پیمانکار امضاء میصورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در ص

، شود. کارفرما در صورت تائیـد اعتـراپ پیمانکـارر پذیرفته شده تلقی میآن را امضاء نکند، باید ظرف مدت یک ماه نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد و گرنه صورت حساب نهایی از طرف پیمانکا

 کنند.کند و دو طرف پیمان آن را امضاء میصورت حساب نهایی را اصالح می

عتراپ و ادعـایی در مـورد آن بـی تـاثیر مـی باشـد. در رگونه اگیرد، برای دو طرف پیمان قطعی است و هقرار می 51صورت حساب نهایی تائید شده به شرح باز که مالک تسویه حساب پیمانکار طب  ماده 

مانکـار مـی توانـد اپ او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیصورتی که پیمانکار نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترپ باشد و اعتراپ خود را در مهلت تعیین شده اعالم کند و اعتر

 اقدام نماید.  53ه برای حل مسئله، طب  ماد

 ( تسویه حساب:51ماده 

گـردد رداخـت میپتهیه شده است، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر درمدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی با اعالم کارفرما  50الف( هرگاه براساس صورت حساب نهایی که به شرح ماده 

 شود. وع باشد، بی درنگ آزاد مینهای پیمانکار، از هر ه تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، دیگر تضمینو به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار ک

و اگـر از ایـن  رفرمـا را بپـردازدرما، به شـرح بـاز طلـب کاب ( هرگاه براساس صورت حساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعالم کارف

ضبط نشده باشـد ( وصـول نمایـد و  47های پیمانکار ) در صورتی که طب  ماده ها و تضمینپرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید، کارفرما ح  دارد، بدون انجام تشریفات قضایی طلب خود را از محل سپرده

ن های او وصول کند. هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر در باز طلب کارفرما را پرداخت کند، به غیر از نصـف کسـور تضـمین حسـوانین جاری کشور از دیگر دارائیها کافی نباشد، با رعایت قاگر مبالغ این تضمین

 شود.  زاد میانجام کار که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند، بقیه ضمانت نامه ها و سپرده های او به هر عنوان که باشد بی درنگ آ

گونـه رد پیمانکـار حـ  هرورد تقاضا اقدام خواهد نمود که در این موو( در صورت عدم توجه پیمانکار به تسویه حساب بیمه و غیره یا وصول نامه از ادارات ذیربط، کارفرما راساً نسبت به کسر و ارسال وجوه م

 دارات مربوطه مراجعه و اقدام ززم بعمل آورد . تواند در صورت تمایل به ااعتراپ را از خود سلب و صرفاً می

  :( جرایم 52ماده 

 د . درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور می گرد 15و طب  برآورد دستگاه نظارت محاسبه و به عالوه  21الف( میزان خسارت وارد شده به اموال و تجهیزات و تاسیسات کارفرما براساس ماده 

روز باشـد، دسـتگاه نظـارت پـس از بـرآورد خسـارت،  10های مشاهده شده در تاسیسات، ابنیه و تجهیزات هنگام تحویل کار مستلزم صرف زمانی بیش از رفع عیب و نقص 41اده ب( هرگاه براساس بند ج م

 نماید. پیمانکار منظور می را به حساب بدهی درصد هزینه بازسری 15نماید و کارفرما میزان خسارت به عالوه میزان آن را به کارفرما اعالم می

 گردد.ج( سایر موارد مشمول جریمه حسب مورد در اسناد و مدارک پیمان قید می

 تبصره: مرجع تشخیص مورد یا موارد مشمول جریمه ، دستگاه نظارت می باشد و پیمانکار ح  هییگونه اعتراضی در این خصوص را ندارد. 

 ( حل اختالف  53ماده 

، بـر «ج » توانند برای حل سریع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوری طبـ  بنـد ا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف میالف( هرگاه در اجر

 عمل نماید.   2و  1حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای 

هایی که به استناد قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ شده است، هـر یـک از دو طـرف از سـازمان ت دوطرف از متون بخشنامه( در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاو1

  شود، عمل کنند.مذکور چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعالم نماید و دو طرف طب  نظری که از سوی آن سازمان اعالم می

ارشـناس یـا کاست، رسیدگی و اعالم نظر درباره آنها به کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طب  نظـری کـه از سـوی  1( در مورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند 2

 گردد، عمل کنند.هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعالم می

الف، طبـ  بنـد مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، بـرای حـل اخـت  2و  1، به تواف  نرسند یا نظر اعالم شده طب  بندهای  2ب( در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کاشناسی موضوع بند 

 گردد. اقدام می« ج»
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تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوری را به شورای عالی برنامه ریزی یـا فنـی اسـتان ها میش آید، هر یک از طرفج ( هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان دو طرف اختالف نظر پی

 ارجاع نماید. اعالم نظر هر یک از مراجع مذکور برای طرفین ززم ازجراست. 

دهد و موجب آن نمی شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خـویش عمـل ریزی یا فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی د ( ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به شورای عالی برنامه

 نکند. 

 ررات و آیین نامهقوانین و مق پیمانکار موظف است از کلیهقوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراً  قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران است و ( قوانین و مقررات حاکم بر پیمان:  54ماده 

 تبعیت نماید. های دولت جمهوری اسالمی ایران و مقررات و آئین نامه های شهرداری های کشور که با موضوع پیمان مرتبط باشد، در طول اجرای پیمان کامال

 

 ا به شرایطمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن هشرایط خصوصی، در توضیح و تکفصـل چهــارم :  شرایط خصوصي پیمان : 

نهایی و تتواند مواد شرایط عمومی پیمان را نق  کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی

ه آن در بف مربوط اده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروبدون توجه به مفاد م

 شرایط عمومی پیمان است.

 کارکنان پیمانکار  - 17ماده 

 نظر بگیرد . در غیر اینصورت مطاب  جدول جرایم اقدام خواهد شد . ر موظف است در هنگام مرخصی پرسنل ، نفرات جانشین برای آنها درپیمانکا -1

انی مـورد نیـاز به تامین نیروی انس توضیح : چنانیه کارفرما تشخیص دهد که به نفراتی بیش از نفرات مذکور در جدول نیروی انسانی پیمان نیاز باشد، پیمانکار موظف است نسبت 

 اقدام نماید.

روز پیش از تاریخ یاد شده کتباً به کارفرما معرفی  5ر نفرات را روز پیش از شروع قرارداد و سای 10فرات اصلی خود شامل مسئول عملیات و سراکیپ ها را پیمانکار موظف است ن -2

 نماید . 

 رسانده شود. حل انجام کار به تائید کارفرمامها باید بالفاصله پس از صورتجلسه تحویل : صالحیت مسئول علمیات و سراکیپ 3تبصره 

کاری و نحـوه بهـره بـرداری از رائه برنامه زمان بندی منظم جهت سـرویسروز نسبت به ا 10پیمانکار موظف است پس از عقد قرارداد، ظرف مدت ب( برنامه زمانبندی: -18ماده 

 سیستم آب خام اقدام نماید و برنامه زمان بندی مذکور را به تایید کارفرما برساند.

تجربـه و اختیـارات کـافی و مـورد تأییـد  پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان، نماینده یا نمایندگان واجد صالحیت، دارای تخصص وماینده پیمانکار: ز( ن-18ماده 

باشـد. در  برای همـاهنگی امـور در دسـترس کارفرمـاساعته  24دستگاه نظارت را کتبا به کارفرما معرفی نماید. پیمانکار یا نماینده آن موظف است در طول مدت پیمان به صورت 

نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده، دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صالحیت دیگری را می

 کار، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صالحیت جانشین او تأیید گردد. همینین درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر نماینده شرکت پیمان

 (آماده سازی محل انجام کار، تدارک مواد مصرفي، قطعات مصرفي، ابزار و وسایل20ماده 

 سات و تجهیزات به عهده پیمانکار است.تهیه مصالح مصرفی، ماشین آزت ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام تعمیرات و نگهداری تاسی 

 ی،نگهداریرداردر روند بهره ب یخلل یگونهیمدت قرارداد موجود داشته باشد تا ه انیپا تاماه  3مصرف  یرا حداقل برا مورد نیاز یموظف است مواد و قطعات مصرف مانکاریپ 

و  یبهـره بـردار رونـد ،شـده ادیموارد  نیدر تأم مانکاریقصور پ لیرخ ندهد. اگر به دل خام آبخطوط انتقال، شبکه ها و انشعابات  هایشکستگیو رفع  هاپمپ راتیو تعم

 خواهد بود.  یک وستیپ میمطاب  جدول جرا مهیمشمول جر مانکاریپ د،یوارد آ ساتیبه تأس یخسارت ایدچار وقفه گردد و  ینگهدار

 ب( ماشین آالت مورد نیاز -20ماده 

 بیل مکانیکی چرخ زستیکی -

 تن 5جرثقیل  -

 کمپرسی  -

 کاتر آسفالت -

 فاز 3موتور برق  -

 دستگاه جوش پلی اتیلن با متعلقات -

 محور 2تریلی کمرشکن  -

 پمپ آب یا کف کش -

 سانیوانت ن ای دیوانت پرا -

 های الزم( حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت21ماده 

ت وارده برآیـد ی به اشخاص ثالث وارد گردد مسئولیت آن به عهده پیمانکار بوده و بایستی از عهده کلیه خسارادر صورتیکه در اثر سهل انگاری پیمانکار به هر دلیل خسارت -

 و رضایت شاکیان را جلب نماید.

 نماید. است را رعایت دهپیمانکار موظف است کلیه موارد مندرج در آخرین ویرایش آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار که توسط مؤسسه کار و تأمین اجتماعی منتشر ش -

کـار، چکمـه ،  چانه بند ، کفش پیمانکار موظف است پس از شروع اجرای قرارداد با هزینه خود نسبت به تهیه وسایل ایمنی عمومی استاندارد شامل لباس کار، کاله ایمنی با -

 ا ملزم به استفاده از وسایل مذکور نماید.دستکش و ... طب  نظر نماینده کارفرما تهیه و در اختیار کارکنان خود قرار دهد و آنها ر

چم دار ،نوار چراغ گردان ، پر ریمخصوص کار در شب ، نظ زاتیو استفاده از تجه مانکاریکارکنان پ هیکل یالبسه مجهز به شب رنگ برا دنیشبانه، پوش اتیعمل یهنگام اجرا -

 .باشدیم یشب رنگ و نرده محافظ ، الزام یرنگ
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ه کوتـاهی و در صورت ورود هر گونه خسارت به اشخاص ثالث یا اقامه هر گونه ادعا یا دعوی ، پیمانکار راساً مسئول و جوابگو خواهـد بـود چنانیـ در راستای اجرای پیمان -

 ماید.ار برداشت می ندرصد بازسری از مطالبات پیمانک 15اهمال پیمانکار منجر به بروز خساراتی به کارفرما گردد، کارفرما هزینه خسارات وارده را با احتساب 

 واهد بود.عهده پیمانکار خدر صورت انسداد مسیرها یا معابر جهت انجام عملیات ترمیم تاسیسات زیرزمینی، تهیه کلیه تجهیزات ایمنی و راهنمایی و رانندگی ززم به  -

بهـره  ادهداشـته و آمـ اریـدر اخت یکاف یرویاست در تمام ساعات شبانه روز ن موظف مانکاریپ وباشد  یساعت شبانه روز م 24 مانکاریساعات کار پ( اجرای کار در شب: 25ماده 

و لـذا  نـدیمان یشـانرا هـم پو گریکـدیکـار  ی،کار فتیدر هر ش یاجرائ یهاپیکه اک دینما یزیبرنامه ر یبه گونه ا و باشد یو اضطرار یراتیتعم یو انجام کارها برداری، نگهداری

 بت کار در شب عالوه بر مبالغ مشخص شده در پیمان قابل پرداخت نخواهد بود.ای باهییگونه پرداخت جداگانه

 گیرد.به این پیمان هییگونه پیش پرداختی تعل  نمی( پیش پرداخت: 36ماده 

( مبلغ پیشـنهادی در جـدول )الـف( 10/1هم )ک دینماید و در هر دوره معادل با پیمانکار به صورت ماهانه نسبت به تهیه و تسلیم صورت وضعیت اقدام می( پرداخت ها: 37ماده 

و جـرائم  ر کلیه کسورات قـانونیپیشنهاد قیمت به عالوه مبلغ کارکرد ماشین آزت و مصالح و اقالم مصرفی مطاب  جداول )ب،ج( پیشنهاد قیمت )در صورت استفاده(، پس از کس

 باشد.احتمالی قابل پرداخت می
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 خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه :

م ، به کارفرما اعالزمانبندی نامهانِ مجاز ارائه برپیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سواب  افراد آن حداکثر ظرف مدتِ ربع اول مدت زم -1

 نماید.

ر و اوزان مربوطه تهیه ( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادی WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) -2

در شرح کار  ردادی مندرجهزینه هر فعالیت)بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتمهای قراو به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس 

ایید مورد ت WBSطاب  بایست م نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی میWBSپیمانکار مطابقت داشته باشد .

 باشد.

نسخه چاپی و فایل  ) Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را -3

وز شود. بصورت ماهانه بر وها، تهیه  ئه شده باید بر اساس منط ِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای ززم و ارتباط صحیح فعالیتکامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارا

یمانکار رایط فوق را به پشنبندی با ن برنامه زمام کار بدوززم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجا

و کنترل پروژه  رنامه ریزیبمذکور در شرح خدمات  نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندیهای

 برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه و به صورت نسخه چاپی و  S-CURVEوظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به نمودار پیمانکار م -4

ار شکست کار، راساس ساختار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت برنامه ای و بفایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همینین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمود

عالیتهای بحرانی به صورت تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و ف 3و2تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند 

تجهیزات مرتبط  وماشین آزت  -( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی resourcesنیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع) مشخص ، مقاطع زمانی

ه، بایستی به ت ارائه شدنماید.هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آزبوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد 

 ا برسد.یید کارفرمی بایست تهیه و به تاصورت هفتگی و ماهانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها م

کارفرما در  اخذ تاییدات ززم از ( در برنامه زمانبندی ززم است پیمانکار ضمن ارائه دزیل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به Revise )در صورت نیاز به انجام بازنگری  -5

جام . ضمنًا پس از انسلیم نمایدتم ( را جهت تایید و ابالغ به کارفرما خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به هنگا

 معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می گردد.  2Baseline ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان   1Baselineبازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

و محتوای  دهد. فرمت نظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابالغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرارپیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهانه و غیرم -6

کپی در اختیار تری و هاردصورت فایلهای کامپیو گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطالعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهانه دریافتی از پیمانکار می بایست به

 کارفرما قرار گیرند.

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

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکالت پروژه و راه حل آنها -

 ا و سایرلیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر دزیل عدم اجرا آنه -

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

ش ) طع گزارایان مقاحجام اجرا شده تجمعی تا پ –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطالعات : احجام کل  -

 برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با ذکر دزیل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد. -
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طابقت / واقعی و م نامه(پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آزت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برresourcesوضعیت مصرف منابع) -

 توسط پیمانکارارائه گردیده( و ذکر دزیل عدم تطاب  آنها."آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آزت مورد نیاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که قبال

 عی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واق -

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

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

قالب فرمهای  جرا شده درازانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطالعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آزت ، مصالح ، مقدار پیشرفت رو -7

با منابع  همقایسروژه را در مصالح و ... ( در پ –ماشین آزت  –تجهیزات  –مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همینین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 

 لب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.برنامه ریزی شده، در قا

اکثر کسورات واهد شد.حدهای ارائه شده کسر خ در صورتیکه پیمانکار اطالعات و مدارک مورد نیاز )مطاب  جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت -8

دمات برنامه ریزی (، خ 9درصد)مطاب  جدول پیوست ( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما )با توجه به شرایط زمانی بند  22میزان  از صورت وضعیتهای هر دوره به

 مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد.

رائه مدارک وم نواقص ادک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد ، اگر تا پایان ماه درصورتی که تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار ی -9

سه درصد  ثرانکار حداکدارک جبران نگردد پیمجبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانیه  تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه م

 مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد.

 ل می گردد.سبه و اعماوسط امور پیمانها محابدیهی است چنانیه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطاب  با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه ت

 اید.ا تحویل نمندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به کارفرمپیمانکار موظف است مدارک و مست -10

 رفته می شود.ار تحویل گروژه رسمًا از پیمانکتعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ -11

نیز پس  ضعیت نهاییورل پروژه برسد. صورت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنت -12

 سبه قابل پرداخت می باشد.به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و محا 9نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند  از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی

د و مشمول یافت می کنطور کامل درخود را به در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  -13

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

خذ نسبت به ا ملیات اجرایی اقدام وپیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات ع -14

 د.ارفرما نخواهد بودات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانیه پیمانکار صورت جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کتأیی

قدامات مقتضی اارسال تا  ای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژههرگونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب بر -15

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

می نکند( ، موقت اقدا اس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید )پیمانکار برای صورت وضعیتچنانیه پیمانکار باید در ابتدای هرماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را براس -16

عتراضی در این خصوص را درصد بازسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار ح  هیچ گونه ا 15کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 ندارد.

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

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

 درصد وزنی کسر شده ند مربوطه در قراردادب عنوان ردیف

 %1 خدمات برنامه ریزی 1بند  عدم معرفی مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه و اخذ تایید کارفرما 1

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

 %0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  بندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرماعدم ارائه برنامه زمان 3

 %1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفضیلی 4

 %0.2 خدمات برنامه ریزی 4بند  ماعدم ارائه هیستوگرام تفضیلی نیروی انسانی و ماشین آزت و اخذ تایید کارفر 5

 %0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 6

 %0.8 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 7

 %0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  نسخه مطاب  فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهانه در  8

 %0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تأیید کارفرما 9

 %4.4 یت هاجمع کل کسورات از صورت وضع

 

 فصل پنجم : مشخصات فني عمومي وخصوصي

  مومی عرعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی

 پیمان ززم است:

 مشخصات فنی و عمومی ساختمان 55نشریه شماره  -

 ( امورنظام فنی سازمان برنامه و بودجه108ان های آبیاری و زهکشی )تجدید نظر اول نشریه شماره مشخصات فنی عمومی سازم -

 ( امورنظام فنی سازمان برنامه و بودجه 303مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضالب شهری )نشریه شماره  -
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 پیوست شماره یک:

 جدول جرائم

 سرفصل ردیف
مبلغ جریمه 

 ال()ری
 واحد

 به ازای هر مورد 000/507 عدم استفاده از تجهیزات مناسب و رعایت نکردن موارد ایمنی در محل عملیات 1

 نفر/ روز 000/845 عدم استفاده پرسنل اکیپ ها از لباس و تجهیزات ایمنی مناسب 2

 به ازای هر مورد 500/605/1 عدم دسترسی به مدیر پروژه )مسئول عملیات( 3

 بکارگیری تعداد کافی و بموقع ماشین آزت سنگین و سبک عدم 4

بیل مکانیکی و تریلی 

 کمر شکن
 هر دستگاه/روز 000/000/110

 هر دستگاه/روز 000/000/50 کمپرسی

وانت پراید یا وانت 

 نیسان
 هر دستگاه/روز 000/500/6

 هر دستگاه/روز 000/000/14 کاتر اسفالت

 یدستگاه جوش پل

 با متعلقات لنیات
 هر دستگاه/روز 000/000/8

 هر دستگاه/روز 000/000/8 فاز 3موتور برق 

 3کف کش  ایپمپ آب 

 نچیا
 هر دستگاه/روز 000/000/5

 هر دستگاه/روز 000/000/2 عدم بکارگیری تعداد کافی ابزارآزت مورد نیاز 5

 عدم حضور نیروی انسانی مطاب  جدول الف 6
دو برابر مزد هر 

 ساعت
 هر ساعت/روز

 عدم تامین به موقع مواد و مصالح مصرفی 7

هزینه تهیه 

متریال بعالوه 

درصد  15

 بازسری

 هر مورد عملیات

 رتعمی تعمیر غیر اصولی پمپ و تابلو برق و خرابی مجدد با گذشت مدتی کمتر از سه ماه پس از 8
عدم پرداخت 

 فاکتور مربوطه
 هر مورد عملیات

 000/875 خاک مازاد، نخاله و ... بعد از اتمام کار تعمیرات عدم جمع آوری 9
هر مترمکعب/ 

 روز

 عدم لوله گذاری با هر سایز )پلی اتیلن / پی وی سی( 10

دو برابر قیمت 

پیشنهادی 

 پیمانکار

 هر متر طول

 
 

 


