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  اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 
 پيمانكار شركت /

 مناقصـه عمـومي بـا در دعوت مي شود كه بندرماهشهر از آن شركت وراي اسالمي شهرش 14/1/1401ش مورخ /18 مجوز شماره بدينوسيله به استناد
 مشخصات زير شركت فرماييد.

 بندرماهشهر سطح شهرك آيت اهللا طالقانيزيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميم آسفالت معابر  موضوع: الف:
 يالر 33,432,722,505 :مبلغ اوليه :ب 
  يناز تاريخ صورتجلسه تحويل زم ماه شمسي 12 مدت انجام كار: :ج 

 د  كارفرما: شهرداري بندرماهشهر
 الزامي است.و گواهينامه صالحيت ايمني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  راه از 5رتبه ارائه  هـ :

 شرايط مناقصه
رائه مـي ا 19/10/1401مورخ  18ساعت تا  10/10/1401مورخ  از  Setadiran.irتداركات الكترونيكي دولت به نشاني  در سامانهاسناد مناقصه  -1

 مي باشد. 01/11/1401بارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها مورخ  18تا ساعت  29/10/1401گردد و پاكت ها در مورخ 

مهر نشده  ا مشروط و مبهم و فاقد تضمين الزم و كافي و الك وها بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و  كارفرما از قبول پيشنهادهپيشنهاد -2
 ر است.معذو

ل ريال )را به يكي از دو طريق ذي ريال 1,621,636,125پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( -3
 ارائه نمايند:

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

هرداري در دفتر طراحي و توسعه شهري شواقع  19/10/1401شنبه مورخ دوروز  14در ساعت  جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) -4
  بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين برسد.
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 اولمرحله  -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار

ترميم  ولكه گيري و  نوارهاي حفاري زيرسازيپروژه ، اسالمي شهربندرماهشهر شوراي 14/1/1401ش مورخ /18مجوز شماره بدينوسيله به استناد 
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. رابندرماهشهر  انيسطح شهرك آيت اهللا طالقمعابر آسفالت 

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

 بندرماهشهرسطح شهرك آيت اهللا طالقاني  زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميم آسفالت معابر: ب : موضوع پروژه 
 هشـهربندرما شهرك آيت اهللا طالقاني سطح معابرآسفالت  و ترميملكه گيري  زيرسازي نوارهاي حفاري وانجام عمليات  :ج: شرح مختصري از پروژه 

اري بـه مترمربع، خاكبرداري و نخاله برد 4800آسفالت فرسوده به مساحت تقريبي  و برداشت ، تخريبطولمتر 20,000كاترزني به طول تقريبي : شامل
، مترمكعب 6000زيراساس، اساس به حجم تقريبي  سه بادي،ما، زيرسازي اعم از شفته آهككليه مصالح حمل و اجراي ، مترمكعب 4800حجم تقريبي 
رح به شتن  2500تن، حمل و اجراي روكش و فرش آسفالت به صورت دستي به ميزان تقريبي  6000سفالت لكه گيري به ميزان تقريبي آحمل و اجراي 

 ذيل:
 .سانتي متر 15توسط متر در محل هاي مورد نياز تا عمق م 20,000برش آسفالت با كاتر به طول تقريبي  )1

مترمربع در محل هاي مورد نياز بـه تشـخيص دسـتگاه  4800تخريب و برداشت آسفالت فرسوده و كاتر خورده با هر ضخامت به مساحت تقريبي  )2
 با هماهنگي كامل دستگاه نظارت.تخليه نخاله مجاز نظارت و حمل نخاله حاصله به محل 

به تشـخيص  مورد نيازهاي محل  مترمكعب در 4800به حجم تقريبي  ماشينيري به صورت دستي و حفاري و برداشت خاك نامرغوب و نخاله بردا )3
 .ندرماهشهر با هماهنگي كامل دستگاه نظارتبحاصله به محل تخليه نخاله  نخالهدستگاه نظارت و حمل 

 مصـالح زيراسـاس و ،ماسـه بـادي ،رمكعب شفتهكيلوگرم آهك در هر مت 150با عيار و اجراي اليه هاي زيرسازي اعم از شفته آهك مصالح  حمل )4
فاري حسانتي متر و به صورت دستي در محل لكه ها و نوارهاي  15درصد به روش آشتو در اليه هاي با ضخامت متوسط  100اساس با تراكم حداقل 

 .مترمكعب به تشخيص دستگاه نظارت 6000به حجم تقريبي 

حمل قيـر  -تن شامل : جاروكشي و پاكسازي سطح زيركار 6000 تقريبي به صورت دستي به مقدارحمل قير و آسفالت و اجراي لكه گيري آسفالت  )5
mcل حمـ –كيلوگرم در مترمربع توسط دستگاه مكانيزه قيرپاش دستي  2/1از مجتمع توليدي شهرداري تا پاي كار و قيرپاشي محل به ميزان  ٢

سـانتي  7ل ديگري كه دستگاه نظارت مشخص نمايد) و پخش و كوبش آن با ضـخامت مجتمع توليدي شهرداري يا هر مح آسفالت تا پاي كار (از
 .متر

 تن در محل هايي كه اجراي آسفالت با دستگاه پخـش 2500حمل قير و آسفالت و اجراي روكش و فرش آسفالت به صورت دستي به مقدار تقريبي  )6
از مجتمـع  mc٢حمـل قيـر  –كسازي سطح زيركار توسـط كمپرسـور آسفالت ممكن نباشد (به تشخيص دستگاه نظارت) شامل: جاروكشي و پا

كيلوگرم جهت تك كـت توسـط دسـتگاه  8/0كيلوگرم در مترمربع جهت پريمكت و  2/1توليدي شهرداري تا پاي كار و قيرپاشي محل به ميزان 
 كه دستگاه نظارت مشخص نمايد) و پخـش و حمل آسفالت تا پاي كار (از مجتمع توليدي شهرداري يا هر محل ديگري –مكانيزه قيرپاش دستي 

 .سانتي متر به تشخيص دستگاه نظارت 6كوبش آن با ضخامت متوسط 

 توضيحات : 
ركارگر نفر كارگر باشد. ضمناً معرفـي يـك نفـر سـ 4هر گروه كاري متشكل از حداقل  گروه كامل كاري باشد. 3 الف) پيمانكار بايستي حداقل داراي 

ز مبلـغ الزم به ذكر است در صورت عدم تأمين حداقل تعداد اكيپ مورد نياز پروژه، به ازاي هـر رو .هاي كاري الزامي است مجرب جهت راهبري گروه
ز را به تشخيص ريال بابت هر اكيپ از محل مطالبات پيمانكار كسر مي گردد. ضمناً، پيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه هاي كاري مورد نيا 15,000,000
 ارت افزايش و يا كاهش دهد.دستگاه نظ

ت اعالم ساعت برنامه ريزي اجرا را به دستگاه نظار 24، ظرف مدت حداكثر دستور كارها از طرف دستگاه نظارتب) پيمانكار موظف است پس از ابالغ 
ل هاي تحويل وضوع پيمان در هريك از محچنانچه به دليل قصور پيمانكار، اجراي عمليات م ، تجهيز و اعزام نمايد.اكيپ مورد نظر را جهت انجام كار و

ه اجراي كـار ، كارفرما مي تواند رأساً نسبت ببه تأخير بيفتد (نسبت به برنامه ريزي تأييد شده توسط دستگاه نظارت) داده شده، بيش از سه روزكاري
 سر نمايد.درصد باالسري از مطالبات پيمانكار ك 15در آن محل اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 
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ارت به و آسفالت و تحويل در مجتمع توليدي شهرداري ماهشهر يا هر محل ديگري كه توسط دستگاه نظ قيرمورد نياز، پ) تهيه كليه مصالح زيرسازي 
 هده پيمانكار ميعبه ساني به جز مصالح فوق الذكر، تهيه كليه مصالح، ماشين آالت، ابزاركار و نيروي ان مي باشد.پيمانكار ابالغ گردد به عهده كارفرما 

ر دشـايان ذكـر اسـت  باشد. همچنين حمل مصالح، قير و آسفالت از مجتمع توليدي شهرداري بندرماهشهر يا هر محل ديگر به عهده پيمانكار است.
باشـد و در  وظف به تـأمين آن مـيروز بيل بكهو در ماه لحاظ گرديده و پيمانكار م 10برآورد اوليه، دو دستگاه كاميون كمپرسي براي هر ماه و حداقل 

 ريال از حساب پيمانكار كسر مي گردد. 35,000,000روز مبلغ  -صورت عدم تأمين به ازاي هر دستگاه 
 ت) نگهداري از سطوح زيرسازي شده از آغاز كار تا زمان اتمام عمليات آسفالت به عهده پيمانكار است.

درصـد مقـادير  25خصوص تغييرات باالتر و يا پايين تر از  ودن مقادير، پيمانكار هيچ گونه ادعايي درث) با توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي ب
 اوليه مشخص شده در پيمان نخواهد داشت.

ز س اپـج) پاكسازي سطح زيركار اعم از خاك و نخاله (درحدمتعارف) و حمل به محل تخليه نخاله به عهده پيمانكار است. حمل نخالـه هـا بالفاصـله 
ه نخاله، روزانـ پاكسازي بايستي انجام گردد و از دپو آن در جوار معابر و پياده روها و رفوژها و غيره پرهيز گردد. در غيراين صورت بابت هر مترمكعب

رخورد با بدر اثر  ريال جريمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد و در صورت وقوع هرگونه حادثه 1,500,000مبلغ 
 پيمانكار خواهد بود.ر عهده نخاله ها، مسئوليت آن متوجه پيمانكار بوده و پرداخت خسارت و غرامت آن نيز ب

نتي سـد) قيرپاشي دستي صرفاً توسط قيرپاش مكانيزه داراي گرم كن قير و پمپ و نازل قيرافشان صورت مي پذيرد و هرگونه قيرپاشي به روش هاي 
حاسـبه به عنوان خسارت توسط دستگاه نظـارت م 15/1هزينه قير استفاده شده با ضريب مورد تأييد قرار نمي گيرد و  و درصورت انجام،ممنوع بوده 

 شده و از مطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد.
رداري بـه معرفي نامه از طرف ايـن شـه با ذ) انجام هماهنگي با كليه ارگان هاي شهري و اخذ استعالم تأسيسات زيرزميني از آن ها قبل از هر حفاري

، ، لولـه آبازعهده پيمانكار خواهد بود. لذا چنانچه هرگونه خسارتي در حين حفاري به هرگونه تأسيسات زيرزميني اعم از كابل برق و مخابرات، لوله گ
 ت خسارت وارده مي باشد.مسئوليت آن متوجه پيمانكار بوده و موظف به ترميم و پرداخآيد  بوجود لوله فاضالب و غيره

 د به وسايل نقليهآسفالت)، درحين تردباشد كه پس از اتمام عمليات (تا قبل از اتمام عمليات لكه گيري گونه ح) كليه زيرسازي ها در معابر بايد به اين 
قليـه نن صدمات وارده به هرگونه وسيله صدمه اي وارد نشود و عالئم هشداردهنده استاندارد در شب نيز در محل نصب گردد. در غيراين صورت جبرا

 به عهده پيمانكار خواهد بود.
الزم با پليس  كليه هماهنگي هايانجام خ) انسداد معابر در حين اجراي كار توسط عالئم و تجهيزات استاندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً  

ن صـورت با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد بود. درغيـراي، ارگان هاي شهري جهت اجراي عملياتراهور و ساير ادارات و 
نيـز بـه  ريال جهت هراكيپ كاري از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتمـالي 1,500,000جريمه اي معادل روزانه 

 عهده پيمانكار خواهد بود.
ه دي شهرداري مالك محاسبه و پرداخت هزينه اجراي زيرسازي آسفالت خواهد بود. ضمناً پرداخت هزينه باسكول (بـچ) قبوض باسكول مجتمع تولي

حل مـورد مشايان ذكر است در صورت خرابي يا اورهال باسكول شهرداري، انجام باسكول در  ريال) به عهده پيمانكار مي باشد. 120,000ازاي هر مورد 
 ستان بندرماهشهر و پرداخت هزينه آن به عهده پيمانكار مي باشد.تأييد شهرداري در سطح شهر

ماني كـه بـه زك) درصورتي كه به علت بارندگي، پروژه تعطيل گردد، پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه اي را در زمان تعطيلي پروژه به دليل بارندگي (تا 
وان ندارد)، از كارفرما نخواهد داشت ليكن تـأخيرات بـه وجـود آمـده بـه عنـواسطه خيس بودن مصالح و معابر امكان توليد و اجراي آسفالت وجود 

 تأخيرات مجاز محاسبه خواهد گرديد.
ورد مـبا مشخصات  GPSبه دستگاه رهياب بايستي ضمن معرفي به كارفرما، با هزينه پيمانكار، آسفالت و  مصالح زيرسازيز) كليه كاميون هاي حمل 

 ب كاميون هاسامانه رهيا كنترل كليه پرداخت ها منوط به اخذ تأييديه از مديريتدر اين صورت مي شوند . بديهي است  و با پلمپ كارفرما مجهز تأييد
 خواهد بود.

 آيـت اهللا طالقـانيشـهرك سـطح م) پيمانكار مي بايست جهت انجام عمليات كوبش اليه هاي زيرسازي، لكه گيري و فرش آسـفالت معـابر اصـلي 
اختـي از احجام برآوردي لحاظ نمايد و از اين بابت هيچ گونـه اضـافه پرد %25خود استفاده از غلتك سنگين را جهت حداقل ت بندرماهشهر، در قيم

محـل  ريـال از 10,000,000صورت نخواهد گرفت. همچنين در صورت استنكاف پيمانكار از تأمين غلتك سنگين، به ازاي هر مورد، جريمه اي معادل بـا 
 كسر مي گردد.مطالبات پيمانكار 
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 ماه شمسي پيش بيني شده است. 12 از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين ، :د: زمان اجراي كار

 ريال مي باشد. 32,432,722,505مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 ري تأمين مي گردد.اعتبار پروژه از محل بودجه داخلي شهردا و : محل تأمين اعتبار پروژه:

 ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انساني:
 هر تهيه كليه مصالح زيرسازي شامل ماسه بادي، شفته آهك، تونان، اساس و مصالح قير و آسفالت و تحويل در مجتمع توليدي شهرداري ماهشـ

 ي باشد.يا هر محل ديگري كه توسط دستگاه نظارت به پيمانكار ابالغ گردد به عهده كارفرما م

 قيـر و به جز مصالح فوق الذكر، تهيه كليه مصالح، ماشين آالت، ابزار كار و نيروي انساني به عهده پيمانكار مي باشد. همچنـين حمـل مصـالح ،
 آسفالت از مجتمع توليدي شهرداري بندرماهشهر يا هر محل ديگر به عهده پيمانكار است.

 بندرماهشهر نيك آيت اهللا طالقاشهر سطح ح : محل اجراي كار:

 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 دفتر فني شهرداري بندرماهشهر ي : دستگاه نظارت :

ششصد و سي و شش هـزار و يكصـد و ميليون و بيست و يك ششصد و يك ميليارد و ( ريال 1,621,636,125 معادل  ك : تضمين شركت در مناقصه:
 Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير در پاكت الف مي  ريال)بيست و پنج 

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

شكل ممكن قابـل قبـول  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر تبصره : پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،
نت الوه برآن ضـمايز قابل تمديد باشد و عنمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر ن

 نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 
 صفريسين ح                                                                                                                                                        

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                
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 »شرايط مناقصه « 
 بندرماهشهر سطح شهرك آيت اهللا طالقانيري و ترميم آسفالت معابر زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گي موضوع مناقصه :

 عالوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
ي متخصص و ، ماشين آالت، نيروامكانات، بردياز معاونت برنامه ريزي و نظارت راه رشته راه 5رتبه حداقل شخصيت حقوقي،  شرايط متقاضي:

 كادر فني مجرب، توان مالي، تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه و همچنين ظرفيت خالي جهت اجراي پروژه.
 شرايط شركت در مناقصه :

رتيب بعد ، به تSetadiran.ir در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشانيپيشنهاد خود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد  .1
 به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند. تنظيم و در موعد مقرر

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

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

و تغيير آخر) و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز ات (حداقل ددق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرمصرونوشت  -4-1
  پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.

گرديده اسـت شـامل (فـرم دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه  دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه -4-2
تـي، دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولـت در معـامالت دولادگ تعهد نامه پيشنه، شرايط مناقصه ، برضمانتنامه

 ، نمونه فرم بيمه نامه ها)اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمانتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسن
 ياداره كار و امور اجتماع يمنيا تيصالح نامهيگواه -4-3

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

به  پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد  :تكميل شده باشد. (توضيحاً برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه -
 عدد و حروف باشد)

در ه و مضاء نمودحذف و يا قراردادن شرط در آن، تكميل، تنظيم و مهر و اتمام اسناد و مدارك مناقصه را بدون تغيير، دهنده بايد پيشنهاد .6
 نمايد. بارگذاري  Setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 رتد. درصوپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باش .7
افي آن ك، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين ، يا ارائه پيشنهاد مشروطوجود خدشه يا نقص دراسناد و مدارك مناقصه

 پيشنهاد مردود است.

 دادي ازا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .8
رين قيمت نده كمتپيشنهادها را رد نمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه ده

ا توجه به بفرما و پيشنهادي را ندارد ولذا ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كار
 يع جهات تعيين و اعالم خواهد شد.جم

بهاي  وقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار  .9
ر شده قصه ذكمنا مصالح، هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد

 باشد.

ايي وطه آشندهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربپيشنهاد .10
 هاي پيشنهادي خود منظور نمايند. ها را رعايت نموده و در نرخ داشته و آن

بول دهنده دليل قاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهادخواهد بود و تسليم پيشنه پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه .11
وني رات قانپرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسو

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

 بداند.

صله از خهاي واهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نر .13
ذف حاين شركت كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران 

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

اهد شد سترد خوچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه م .14
 خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.صورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران  اين در

 هرگونه كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه .15
 خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.

وب الغ محستبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابنشاني پيشنهاد دهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكا .16
 مي گردد.

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

تي ر عمليامل كاركرد پيمانكا، بصورت تقريبي بوده و مالك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد و مالك عتمام مقادير متره .18
 است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

اد گ پيشنهضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت بشرح بر .19
 قيمت پيوست اقدام نمايند.

 42يب ماده ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترت 18جام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت براي مدت حسن ان .20
 شرايط عمومي عمل مي شود.

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

 جمع آوري نخاله مصالح و ...  ناشي از انجام كار به عهده پيمانكار مي باشد. .22

 مقررات د، مطابق قانون وپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موار .23
 مربوطه برخورد خواهد شد.

ا خود قيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار ي .24
 شود. نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته مي

عالم و رداري ااسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شه هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن .25
 جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

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

 پيشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

ستگاه ت د، در اين صورها باشد از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغيير مقادير يا نسبت   .27
رصت كافي آنان ف دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كهدها را با اعالم كتبي به پيشنهادمناقصه گزار مي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنها

 براي اصالح و تجديد نظر پيشنهاد خود را داشته باشند.
به  ،دي خودن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهابرنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او، با سپرد .28

چ گونه و حق هيات قضايي به نفع شهرداري، ضبط اين صورت تضمين شركت در مناقصه، بدون تشريف انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غير
الم و ناقصه اعمفر دوم به عنوان برنده صورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود ن اعتراضي ندارد. در

 مي گردد. اري ضبط، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرد، حاضر به انعقاد پيمان نشودچنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده باال
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 مناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. مناقصه، تضمين شركت در دومپس از تعيين نفرات اول تا  .29
 ا مراجعهمي توانند به نشاني كارفرم دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات بيشترئه شده توسط پيشنهادمدارك ارا .30

 نمايند.

رزيده و ور قصور در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كا .31
ط رداد و ضبزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرا از انجام موضوع قرارداد سر باز مييا به هر دليلي 

ا تراضي رضمانت نامه حسن اجراي تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اع
 ندارد.

از اه ت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماند، به ازاي دريافوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهگراني در سچنانچه مناقصه .32
 باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سه ماه جهت كليهشركت در مناقصات شهرداري محروم مي

ن چهار از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشت)، به ترتيب به مدت يك و سه سال اخطارها
 باشد.ر مناقصات اين شهرداري محروم ميگر به صورت دائمي از شركت داخطار و بيشتر، مناقصه

 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .33

                            ) باشند.TIN( شركت كنندگان مي بايست داراي شماره اقتصادي .34

 
 سين صفريح                                                                                                                               

 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٩ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ 
 

 بندرماهشهر سطح شهرك آيت اهللا طالقانيو ترميم آسفالت معابر زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري  مناقصه: مربوط به
ولت مصوب دمعامالت  كارمندان دولت دراين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله      

تضمين  ا مردود ورثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق نمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به ا  1337دي ماه 
 شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.

خالف  واء نمايد امضفوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط را همچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه      
م و يمان سهيين پاظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درا

 رات وارده دربط و خساضنت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضما
 اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.

ه ا بالفاصله بمراتب ر ر دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردداين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات د     
ق حنها كارفرما تساند نه ع نراطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطال

ن از اموال اي شخيص خوده را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تدارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط
 پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

ي مربوطه ازات هالف مستحق مجمضافاً  اين كه پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخ     
 مي باشد.

 دهنده:هادتاريخ :          /      /                                                        نام پيشن
 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :

 
 

 
 

 تعهدنامه
 

                      عــالم مــي دارم ايــن شــركت در رســته ا                                                مــدير عامــل شــركت                                                          اينجانــب        
اهبـردي توجه به قوانين معاونت برنامـه ريـزي و نظـارت ر داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با
و در  هيچ گونه منع قانوني براي عقـد قـرارداد نـدارد 1337رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 خسارت از اين شركت مي باشد. صورتي كه هر زمان خالف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت

 
 مهر و امضاء مجاز شركت

 
 

 
 
 
 
 
 
 



١٠ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

 نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمانتعهد
 

 بندرماهشهر سطح شهرك آيت اهللا طالقانيزيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميم آسفالت معابر  مربوط به مناقصه:
، مصوبات، دهنده از متن قوانينان دهنده اطالع كامل اين پيشنهادآخر اين اوراق نش دهنده دركه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهادبدين وسيله تأييد مي نمايد  -لفا

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.اآئين نامه ه
ده در آن تن و مفاد و ترتيبات مقرر شتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و مبدين وسيله  همچنين -ب

 دهنده تقبل و تعهد مي شود.ه و پيمان مورد قبول اين پيشنهادها در ارتباط با اين مناقص
 مناقصه و پيمان. فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي -ج

 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

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

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

 مي پيمان.نمونه پيمان و شرايط عمو -4

 .معاونت برنامه ريزي كشور 101مشخصات فني عمومي راه نشريه شماره  -5

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

رزشيابي و نحوه امورد  در  16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 .انتخاب پيمانكار

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

 

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

 
ر و كارفرما اين مناقصه گزا مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و قبول        

 شد. نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



١١ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

 پيشنهاد قيمت گبر
 بندرماهشهر سطح شهرك آيت اهللا طالقانيزيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميم آسفالت معابر  موضوع مناقصه :

ايط ناقصه، شرممناقصه، شرايط امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در      
يمان، پناقصه و مي مخصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمو

 طالع كامل ازاار و با ارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كتعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كلي تمامي مد
 جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :

ه حروف) ..... ريال(ب................................................................... عمليات موضوع مناقصه فوق را با مبلغ كل پيشنهادي  (به عدد) -1

دول ذيل و جق باطمال ....... ري...................................................................................................................................................................................................................

 بر اساس آناليزهاي ارائه شده پيوست اين برگ انجام دهم.

واحد  شرح كار رديف
مبلغ واحد پيشنهادي  مقدار كار كار

 (ريال)
مبلغ كل پيشنهادي 

 (ريال)
  20000 مترطول مطابق با شرح كاركاتر زني كليه عمليات  1
  4800 مترمربع طابق با شرح كارمتخريب و برداشت آسفالت فرسوده كليه عمليات  2
له ها و نوارهاي حفاري به صورت دستي و ماشيني و حمل نخاخاكبرداري لكه كليه  3

  4800 مترمكعب مطابق با شرح كاربه خارج شهر 
  6000 مترمكعب  مطابق با شرح كار مصالح زيرسازي حمل و اجرايكليه عمليات  4
حمل و پخش و  –شامل: حمل و پخش قير  آسفالت لكه ها و نوارهاي حفاري 5

  6000 تن كوبش آسفالت
 حمل و پخش و -روكش و فرش آسفالت به صورت دستي شامل: حمل و پخش قير 6

  2500 تن كوبش آسفالت
 .آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و شرايط مناقصه به تفكيك رديف هاي فوق به پيوست، در پاكت (ج) قرار داده ام -2

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه : -3
يخ ابالغ به ز از تارت روالف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت هف

 ناقصه تسليم نمايم.عنوان برنده م
را در مدت  وع پيمانموض ب) ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ، كليه ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليه كارهاي

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

فع نه را به مين اجراي تعهد، تضمين موضوع بند (ك) دعوتنامتحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تض -6
 كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 

 دهنده :دگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهادتاريخ :                                     نام و نام خانوا
 دهنده :آدرس و تلفن تماس پيشنهاد

 
 
 
 



١٢ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

 
 

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 بندرماهشهر سطح شهرك آيت اهللا طالقانيزيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميم آسفالت معابر مربوط به مناقصه: 

ر موقـع داين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخـاب گـردد 
پـيش  شرايط عمومي پيمان 21ات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده عقد قرارداد آن قسمت از عملي

يـر زهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول  بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركت
 بيمه نمايد.

 هزينه بيمه بلغ كل مورد بيمهم حوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه
    
    
    

 .اطالع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است با ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر
علت ديگر  ريفات بيمه يا هرهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تش

سـتگاه دماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صـورت تـاخير آن گـاه  3اين امر ميسر نشود تا حداكثر 
شـامد ي پيخواهد نمود و البته چنانچه در اين خـالل حـوادث سـوئشرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام  21اجرايي مطابق ماده 

 نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاددهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.
 

 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 
 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

 »تعهــد نامــه« 
 

نمايم درصورتي كه با وجود عهد مي ت                      ثبت شده به شماره                                                                شركت                       
ركت شه بندي عدم تطابق مفاد اساسنامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه تشخيص صالحيت و تعيين گروه و رتب

) براي 1-50/8682-4383هيأت وزيران (شماره   5/7/1367هاي پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي مصوب جلسه مورخ 
عوت دحسب بر در  بندرماهشهرسطح شهرك آيت اهللا طالقاني معابر زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميم آسفالت  قصهمنا

و وضع  و تعداد قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامهشركت نموده و برنده تشخيص داده شدم 
ن گرديد صه تعييتطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناق نامه مذكور شركا خود را با مفاد آئين

ارداد خود عقد قر و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از
 ا مفاد آئينود را بايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خرا طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پ

 نامه مورد بحث مطابقت دهم.
شـركت  اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را بـا شهرداري     

 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حـق هـيچ نـوع شهردارين مشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع منعقد ننموده و تضمي
 اعتراضي را نخواهد داشت.

 
 
 

 سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز                محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز    
 اسناد تعهدآور شركت براي                                           ناد تعهدآورشركت براي اس                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٤ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

 
 ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار 

 ( كار برگ شماره يك)

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

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

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

ساني رايگاه اطالع پكار در  رجاعچنانچه   (نام كارفرما / ذينفع)  به     (نام ضامن)        اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ا

يال ر                           مه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است، تا ميزان      مناقصات/ معامالت درج شده و مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنا

ت ياجي به اثباينكه احتادون هرمبلغي را كه  (نام كارفرما / ذينفع)    مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي (نام كارفرما/ ذينفع)    ب

 بپردازد.   / ذينفع) دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ، در وجه يا  حواله كرد      (نام كارفرمااستنكاف يا اقامه 

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

ن ا نخواهـد مـدت ايـواند يـاين مدت بنا به درخواست كتبي     (نام كارفرما/ ذينفع)  براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه      (نام ضامن)   نت     

دون اينكـه بمتعهد است    به تمديد ننمايد ،   (نام ضامن) ضمانت نامه را تمديد كند و يا    (نام متقاضي)   موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و    (نام ضامن)     را موفق

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

رجـه اعتبـار سـاقط مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ، خود به خود باطل و از د چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي   (نام كارفرما/ ذينفع)        

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

ورت ضـبط در صـهـد بـود. درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسـر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 
 
 
 



١٥ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

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

                 آيين نامه ارجاع كار در جهـت رعايـت ظرفيـت هـاي اجرايـي، امضـاء كننـده زيـر متعهـد مـي گـردد در تـاريخ     18مطابق ماده      
 ندرماهشـهرسـطح شـهرك آيـت اهللا طالقـاني بترميم آسفالت معابر زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و براي مشاركت در مناقصه 

ط رشته مربو ارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه وك
ا بـا مبلـغ از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پـروژه مـذكور ر

 تعيين شده دارا مي باشد.
 

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

 قرارداد
ظرفيت پايه   

 مانده ظرفيت هدر رشت

        

        

        
 

وژه بـه عهـده آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پر معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهورچنانچه      
 ردد.گكار با اين شركت رفتار مي پيمانكار بوده است و مطابق با دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع 

 
 مضاء مجاز و تعهدآورا          تاريخ :                                                                                                  

 
آن  ويل گـردد و پـس از تكميـل شـدناين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت، به پيمانكار تح     

نيـاز بـه  توسط پيمانكار پيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مـورد
 ارسال گردد.و راهبردي رئيس جمهور برنامه ريزي معاونت 

 
 

 
 
 



١٦ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

 وافقت نامهونه منم: فصل دوم
لحاقي آن كه يك مجموعه اهمراه شرايط عمومي و ديگر مدارك             ورخ  م  به شماره    اول مرحلهآگهي مناقصه  و 14/01/1401 ش مورخ /18شماره  مجوز  استنادبه  اين موافقت نامه     

اختمان مركزي س – 3فاز  –به نشاني كوي انقالب (شهردار)   سين صفريحبه نمايندگي  شهرداري بندرماهشهرفي مابين  1401/  /   تاريخ غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در
و      به شماره ملـي         ي                      به نمايندگ            به شماره ثبت كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و شركت                     06152339114-16به تلفن شهرداري 

 دد.منعقد مي گر ، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است،، پيمانكار ناميده مي شودكه در اين پيمان                     لفن    تاره شم

 بندرماهشهر لقانيسطح شهرك آيت اهللا طا زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميم آسفالت معابر :: موضوع  1ماده 
مل: بندرماهشـهر شـا شهرك آيـت اهللا طالقـانيانجام عمليات زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميم آسفالت معابر سطح  :: شرح مختصري از پروژه 2ماده 

 4800برداري و نخاله بـرداري بـه حجـم تقريبـي مترمربع، خاك 4800مترطول، تخريب و برداشت آسفالت فرسوده به مساحت تقريبي  20,000كاترزني به طول تقريبي 
ي بـه مترمكعب، حمل و اجراي آسفالت لكه گير 6000مترمكعب، حمل و اجراي كليه مصالح زيرسازي اعم از شفته آهك، ماسه بادي، زيراساس، اساس به حجم تقريبي 

 تن به شرح ذيل: 2500تقريبي تن، حمل و اجراي روكش و فرش آسفالت به صورت دستي به ميزان  6000ميزان تقريبي 
 .سانتي متر 15متر در محل هاي مورد نياز تا عمق متوسط  20,000برش آسفالت با كاتر به طول تقريبي  )1

 خالهمترمربع در محل هاي مورد نياز به تشخيص دستگاه نظارت و حمل ن 4800تخريب و برداشت آسفالت فرسوده و كاتر خورده با هر ضخامت به مساحت تقريبي  )2
 با هماهنگي كامل دستگاه نظارت.حاصله به محل مجاز تخليه نخاله 

و  محل هاي مورد نياز به تشخيص دستگاه نظـارت مترمكعب در 4800حفاري و برداشت خاك نامرغوب و نخاله برداري به صورت دستي و ماشيني به حجم تقريبي  )3
 مل دستگاه نظارت.حمل نخاله حاصله به محل تخليه نخاله بندرماهشهر با هماهنگي كا

كم حداقل كيلوگرم آهك در هر مترمكعب شفته، ماسه بادي، مصالح زيراساس و اساس با ترا 150حمل مصالح و اجراي اليه هاي زيرسازي اعم از شفته آهك با عيار  )4
ه بـمترمكعـب  6000اي حفاري به حجم تقريبـي سانتي متر و به صورت دستي در محل لكه ها و نواره 15درصد به روش آشتو در اليه هاي با ضخامت متوسط  100

 .تشخيص دستگاه نظارت

از مجتمـع  mc٢مل قير ح -تن شامل : جاروكشي و پاكسازي سطح زيركار 6000حمل قير و آسفالت و اجراي لكه گيري آسفالت به صورت دستي به مقدار تقريبي  )5
جتمـع م حمل آسفالت تا پـاي كـار (از –در مترمربع توسط دستگاه مكانيزه قيرپاش دستي كيلوگرم  2/1توليدي شهرداري تا پاي كار و قيرپاشي محل به ميزان 

 .سانتي متر 7توليدي شهرداري يا هر محل ديگري كه دستگاه نظارت مشخص نمايد) و پخش و كوبش آن با ضخامت 

 محل هايي كه اجراي آسفالت با دستگاه پخش آسـفالت ممكـن تن در 2500حمل قير و آسفالت و اجراي روكش و فرش آسفالت به صورت دستي به مقدار تقريبي  )6
از مجتمع توليـدي شـهرداري تـا پـاي كـار و  mc٢حمل قير  –نباشد (به تشخيص دستگاه نظارت) شامل: جاروكشي و پاكسازي سطح زيركار توسط كمپرسور 

ار حمل آسفالت تا پاي ك –كت توسط دستگاه مكانيزه قيرپاش دستي  كيلوگرم جهت تك 8/0كيلوگرم در مترمربع جهت پريمكت و  2/1قيرپاشي محل به ميزان 
سانتي متـر بـه تشـخيص دسـتگاه  6(از مجتمع توليدي شهرداري يا هر محل ديگري كه دستگاه نظارت مشخص نمايد) و پخش و كوبش آن با ضخامت متوسط 

 .نظارت

 توضيحات : 
هت راهبـري نفر كارگر باشد. ضمناً معرفي يك نفر سركارگر مجرب ج 4باشد. هر گروه كاري متشكل از حداقل  گروه كامل كاري 3الف) پيمانكار بايستي حداقل داراي  

اكيـپ از محـل  ريال بابت هر 15,000,000 گروه هاي كاري الزامي است. الزم به ذكر است در صورت عدم تأمين حداقل تعداد اكيپ مورد نياز پروژه، به ازاي هر روز مبلغ
 مانكار كسر مي گردد. ضمناً، پيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه هاي كاري مورد نياز را به تشخيص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.مطالبات پي

مورد نظر  و اكيپ ساعت برنامه ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اعالم 24ب) پيمانكار موظف است پس از ابالغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر 
ه روزكـاري سـده، بيش از را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، اجراي عمليات موضوع پيمان در هريك از محل هاي تحويل داده ش

ربوطـه را بـا ت به اجراي كار در آن محل اقـدام و هزينـه هـاي م(نسبت به برنامه ريزي تأييد شده توسط دستگاه نظارت) به تأخير بيفتد، كارفرما مي تواند رأساً نسب
 درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15احتساب 

ار ابـالغ ت به پيمانكـپ) تهيه كليه مصالح زيرسازي مورد نياز، قير و آسفالت و تحويل در مجتمع توليدي شهرداري ماهشهر يا هر محل ديگري كه توسط دستگاه نظار
 ين حمـل مصـالح،باشد. همچنردد به عهده كارفرما مي باشد. به جز مصالح فوق الذكر، تهيه كليه مصالح، ماشين آالت، ابزاركار و نيروي انساني به عهده پيمانكار مي گ

رسـي بـراي د اوليه، دو دستگاه كاميون كمپقير و آسفالت از مجتمع توليدي شهرداري بندرماهشهر يا هر محل ديگر به عهده پيمانكار است. شايان ذكر است در برآور
ريـال  35.000,000روز مبلغ  -روز بيل بكهو در ماه لحاظ گرديده و پيمانكار موظف به تأمين آن مي باشد و در صورت عدم تأمين به ازاي هر دستگاه  10هر ماه و حداقل 

 از حساب پيمانكار كسر مي گردد.
 ز كار تا زمان اتمام عمليات آسفالت به عهده پيمانكار است.ت) نگهداري از سطوح زيرسازي شده از آغا

وليه مشخص شـده ادرصد مقادير  25ث) با توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير، پيمانكار هيچ گونه ادعايي در خصوص تغييرات باالتر و يا پايين تر از 
 در پيمان نخواهد داشت.



١٧ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

بايسـتي  ز خاك و نخاله (درحدمتعارف) و حمل به محل تخليه نخاله به عهده پيمانكار است. حمل نخاله ها بالفاصله پـس از پاكسـازيج) پاكسازي سطح زيركار اعم ا
يال جريمه توسـط ر 1,500,000لغ انجام گردد و از دپو آن در جوار معابر و پياده روها و رفوژها و غيره پرهيز گردد. در غيراين صورت بابت هر مترمكعب نخاله، روزانه مب

ار بـوده و توجـه پيمانكـدستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد و در صورت وقوع هرگونه حادثه در اثر برخورد با نخاله ها، مسـئوليت آن م
 پرداخت خسارت و غرامت آن نيز بر عهده پيمانكار خواهد بود.

ده و زه داراي گرم كن قير و پمپ و نازل قيرافشان صورت مي پذيرد و هرگونه قيرپاشي به روش هاي سـنتي ممنـوع بـود) قيرپاشي دستي صرفاً توسط قيرپاش مكاني
انكار كسـر به عنوان خسارت توسط دستگاه نظارت محاسبه شده و از مطالبات پيم 15/1درصورت انجام، مورد تأييد قرار نمي گيرد و هزينه قير استفاده شده با ضريب 

 ديد.خواهد گر
پيمانكـار  اري بـه عهـدهذ) انجام هماهنگي با كليه ارگان هاي شهري و اخذ استعالم تأسيسات زيرزميني از آن ها قبل از هر حفاري با معرفي نامه از طرف اين شـهرد

 يره بوجود آيـدغله گاز، لوله آب، لوله فاضالب و خواهد بود. لذا چنانچه هرگونه خسارتي در حين حفاري به هرگونه تأسيسات زيرزميني اعم از كابل برق و مخابرات، لو
 مسئوليت آن متوجه پيمانكار بوده و موظف به ترميم و پرداخت خسارت وارده مي باشد.

ارد يه صـدمه اي ونقل به وسايلح) كليه زيرسازي ها در معابر بايد به اين گونه باشد كه پس از اتمام عمليات (تا قبل از اتمام عمليات لكه گيري آسفالت)، درحين تردد 
 هد بود.يمانكار خوانشود و عالئم هشداردهنده استاندارد در شب نيز در محل نصب گردد. در غيراين صورت جبران صدمات وارده به هرگونه وسيله نقليه به عهده پ

 راهـور و سـاير . ضمناً  انجام كليه هماهنگي هاي الزم با پلـيسخ) انسداد معابر در حين اجراي كار توسط عالئم و تجهيزات استاندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است
 1,500,000نه معادل روزا ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد بود. درغيراين صورت جريمه اي

 ردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتمالي نيز به عهده پيمانكار خواهد بود.ريال جهت هراكيپ كاري از مطالبات پيمانكار كسر مي گ
د ازاي هـر مـورچ) قبوض باسكول مجتمع توليدي شهرداري مالك محاسبه و پرداخت هزينه اجراي زيرسازي آسفالت خواهد بود. ضمناً پرداخت هزينه باسـكول (بـه 

طح سـان ذكر است در صورت خرابي يا اورهال باسكول شهرداري، انجام باسكول در محـل مـورد تأييـد شـهرداري در ريال) به عهده پيمانكار مي باشد. شاي 120,000
 شهرستان بندرماهشهر و پرداخت هزينه آن به عهده پيمانكار مي باشد.

 اسطه خيس بودنپروژه به دليل بارندگي (تا زماني كه به و ك) درصورتي كه به علت بارندگي، پروژه تعطيل گردد، پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه اي را در زمان تعطيلي
 د گرديد.محاسبه خواهمصالح و معابر امكان توليد و اجراي آسفالت وجود ندارد)، از كارفرما نخواهد داشت ليكن تأخيرات به وجود آمده به عنوان تأخيرات مجاز 

بـا پلمـپ  با مشخصات مورد تأييد و GPSمعرفي به كارفرما، با هزينه پيمانكار، به دستگاه رهياب ز) كليه كاميون هاي حمل مصالح زيرسازي و آسفالت بايستي ضمن 
 بود.كارفرما مجهز مي شوند . بديهي است در اين صورت كليه پرداخت ها منوط به اخذ تأييديه از مديريت كنترل سامانه رهياب كاميون ها خواهد 

يمـت بندرماهشـهر، در ق شهرك آيت اهللا طالقـانيكوبش اليه هاي زيرسازي، لكه گيري و فرش آسفالت معابر اصلي سطح م) پيمانكار مي بايست جهت انجام عمليات 
ورت صـاز احجام برآوردي لحاظ نمايد و از اين بابت هيچ گونه اضافه پرداختي صورت نخواهد گرفت. همچنـين در  %25خود استفاده از غلتك سنگين را جهت حداقل 

 ريال از محل مطالبات پيمانكار كسر مي گردد. 10,000,000كار از تأمين غلتك سنگين، به ازاي هر مورد، جريمه اي معادل با استنكاف پيمان
 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 3ماده 

 ب) شرايط عمومي                         الف) موافقت نامه حاضر
 د ) مشخصات فني، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.                              ج ) شرايط خصوصي

 شرايط خصوصي) 18هـ) شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست ماده 
اد در . اين اسنمي آيدار مي گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شماسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله      

، انو گانگي بين اسـناد و مـدارك پيمـچارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود د
ي و مشخصات ارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايديگر اسناد و مد موافقت نامه پيمان بر

 فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.
  :: مبلغ  3ماده 

 :ل ذيل مي باشدرح جدوش..) ريال به .....................................) و (به عدد .............................................................................:  يمان (به حروفمبلغ كل پ

 مبلغ كل  (ريال) مبلغ واحد  (ريال) مقدار كار واحد كار شرح كار رديف
   20000 مترطول كاتر زني مطابق با شرح كار كليه عمليات 1
   4800 مترمربع كليه عمليات تخريب و برداشت آسفالت فرسوده مطابق با شرح كار 2
به  خاكبرداري لكه ها و نوارهاي حفاري به صورت دستي و ماشيني و حمل نخاله عمليات كليه 3

   4800 مترمكعب خارج شهر مطابق با شرح كار

   6000 مترمكعب ات حمل و اجراي مصالح زيرسازي مطابق با شرح كار كليه عملي 4
   6000 تن حمل و پخش و كوبش آسفالت –آسفالت لكه ها و نوارهاي حفاري شامل: حمل و پخش قير  5
   2500 تنحمل و پخش و كوبش  -روكش و فرش آسفالت به صورت دستي شامل: حمل و پخش قير 6
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 آسفالت
 ضمناً پرداخت هزينه باسكول به عهده پيمانكار است.ول مجتمع توليدي شهرداري مالك محاسبه و پرداخت هزينه اجراي آسفالت خواهد بود. نكته: قبوض باسك

 مبلغ كل پيمان ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.
 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 

 دله آن نافذ است.الف) اين پيمان از تاريخ مبا
 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است. اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  12 ب) مدت پيمان

 ، تنظيم مي شود.ارگاه است كه پس از مبادله پيمانج) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل ك
 ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان اقدام نمايد.تعيين شده براي شروع كارد) پيمانكار متعهد است از تاريخ 

ي پيمانكـار، از سو ماه 18مدت شرايط عمومي تعيين مي شود ، براي  39حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده  : : دوره تضمين  5ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42گردد و طي آن به ترتيب ماده  تضمين مي

شـرايط  33 و 32، به عهده شهرداري بندر ماهشهر واگذار شده است كه بـا توجـه بـه مـواد نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان: : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 عمومي انجام مي شود.

 آيت اله طالقانيسطح شهرك : ارل اجراي ك: مح 7ماده 
 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند. :  : نسخ قرارداد 8ماده 

 
 

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

 سمت:                                                                                                                                    سمت : شهردار                
  امضاء                                                                                    امضاء                                                   

 
 نشرايط عمومي پيما:  فصل سوم

 ديريت و برنامه ريزي كشورسازمان م2/3/1378مورخ 1088/102-842/54بخشنامه شماره 
اين تاريخ معتبر  در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده و تا     

 الغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.نافذ بوده و الزم است در صورت اب مي باشد
ارد در شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از مو:  شرايط خصوصي پيمان: فصـل چهارم

ختلف اين ر مواد ممواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسي آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي تواند
خصوصي  ين شرايطاواد شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در م

 ه آن در شرايط عمومي پيمان است.همان شماره و حروف مربوط ب
 چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابالغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     

ت را بـه مـورد تأييـد دسـتگاه نظـار ارات كافي وپيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صالحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختي :  ) رئيس كارگاه 10ماده 
در بـه انجـام مورد نظر قاعنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد حتماً  دراوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد. در صورتي كه شخص 

نكار بر ديگري را مي نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصميم پيما وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صالحيت
ديگـري  واجد صـالحيتتغيير رئيس كارگاه ، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صالحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين عالوه بر رئيس كارگاه شخص 

 روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گردد. ياه ، گزارشت و نقشه هاي كارگاهيه هاي ازبيلجهت تهيه صورتجلسات ، نقش
ي پيمانكار موظف است جهت كليه كارگران و پرسنل خود لباس فرم همرنگ متحد الشكل داراي رنگ شب نما به همراه آرم شركت تهيـه نمايـد. بـديهح) – 17ماده 

 ورود كارگران و پرسنل فاقد لباس فرم به كارگاه ممانعت نمايد. است دستگاه نظارت مي تواند از
 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 

ربوطـه ي مونيكـگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه بـه همـراه فايـل الكتر )1
 دستگاه نظارت تحويل گردد.
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سـتگاه دربوطـه گزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همـراه فايـل الكترونيكـي م )2
 نظارت تحويل گردد.

 عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت )3
 در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني داليل آن ذكر شود.  )4
ه نظارت ارائـه خروج مصالح و كاركرد را تهيه و به دستگا عالوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل، ماشين آالت، ورود و )5

 نمايد.

رد رأسـاً  حـق دا چنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرما )6
 درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15احتساب نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با 

ياز بـه معرفـي نامـه مـي نصورت  فقط در ، برق، مخابرات و سوخت،، آبكارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راهالف)  -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.

 ز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 محـله كليه مصالح زيرسازي شامل ماسه بادي، شفته آهك، تونان، اساس و مصالح قير و آسفالت و تحويل در مجتمع توليدي شهرداري ماهشـهر يـا هـر تهي 

 ديگري كه توسط دستگاه نظارت به پيمانكار ابالغ گردد به عهده كارفرما مي باشد.

 ي تا پـاي اه نظارت)، ماشين آالت، ابزار كار و نيروي انساني جهت حمل مصالح از مجتمع توليدتهيه آب مورد نياز جهت آبپاشي (از محل مورد تأييد دستگ
 كار و حمل نخاله ها به محل مورد نظر و انجام كليه عمليات موضوع پيمان به عهده پيمانكار مي باشد. 

 د نظر و انجاماز محل تحويل تا پاي كار و نيز حمل نخاله به محل مور ماشين آالت، ابزاركار و نيروي انساني جهت حمل مصالح هبه جز مصالح فوق الذكر، تهي 
 عمليات موضوع پيمان به عهده پيمانكار مي باشد.

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

 دستگاه. دوتن حداقل  10تاتيك غلطك اس )1

 تن حداقل يك دستگاه. 10غلطك پاچه فيلي  )2

 بيل بكهو حداقل يك دستگاه. )3

 دستگاه. دووانت بار حداقل  )4

 دستگاه. (به ازاي هر اكيپ كاري يك دستگاه)چهار كاميون كمپرسي  )5

 تانكر آب سه دستگاه. )6

 دستگاه .(به ازاي هر اكيپ كاري يك دستگاه)چهار كاتر آسفالت  )7

 سانتي متر) چهار دستگاه. (به ازاي هر اكيپ كاري يك دستگاه) 40كمپكتور دستي (براي عرض نوارهاي حفاري كمتر از  )8

 كيلوگرم و داراي گرم كن قير و پمپ نازل قيرافشان حداقل دو دستگاه. 500خودرو كشنده قير به همراه مخزن مناسب حداقل با ظرفيت  )9

 . (به ازاي هر اكيپ كاري يك دستگاه)دستگاه چهار غلطك ويبره دو تني،  )10

 كيلوگرمي چهار دستگاه(به ازاي هر اكيپ كاري يك دستگاه) 50غلطك دستي  )11

 كمپرسور باد حداقل يك دستگاه )12

 .. به تعداد مورد نياز .و .  ، پاروي آسفالتابزار دستي از قبيل بيل، كلنگ، فرغون، جارو )13

 انكار اعالم مي گردد.ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيم )14

بـه  يالر 500,000ز دستگاه ها روزانه مبلغ نكته: حضور و يا عدم حضور دستگاه هاي فوق الذكر در گزارشات روزانه درج مي گردد و درصورت عدم حضور هريك ا
 عنوان جريمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد.

 ذيل مي باشد: به شرح به تأمين تجهيز كارگاه كارفرما (دستگاه نظارت)  تعهدپيمانكار مح)  – 20ماده 
مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيل وسايل سرمايش و گرمايش، يخچال، ميـز و  36ك دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل ي  -

 است. صندلي، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار
 توضيح: بهاي موارد فوق در مبالغ پيشنهادي پيمانكار لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه اي صورت نمي پذيرد.

 ، موارد زير را رعايت كند.مانكار در انتخاب پيمانكاران جزءپي ب) -24ماده 
 باشند.پيمانكاران جزء بايد متعهد به رعايت شئونات اسالمي  -1
 از نظر ميزان تخصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند. -2
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 قرارداد الزامي است.رعايت كليه شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي  -3
 تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارمي باشد.الف) -28ماده 
 د.تعلق نمي گير مان هيچگونه تعديل و مابه التفاوت نرخ مصالحبه اين پي تعديل نرخ پيمان به شرح ذيل است: هـ ) -29ماده 
ورت نيـاز بـه عهـده پيمانكـار اسـت. تراكم اوليه و مجدد در صـ هزينه انجام كليه آزمايش ها هزينه  انجام آزمايش هاي زير، به عهده پيمانكار است:  ج) -32ماده 

يرسازي انجـام زمترمربع  150ا بايستي به گونه اي باشد كه حداقل به ازاي هر ه انجام شود. تعداد آزمايش ا بايستي براي هر اليه زيرسازي به صورت جداگانهه آزمايش
 شده و يا لكه هاي هر معبر (هركدام داراي مساحت كمتري بود) براي هر اليه، يك تست تراكم انجام گيرد. 

، پـس از هـا شظارت، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي گيرد و هزينه انجام آزمايا مورد نياز به تشخيص دستگاه نه الزم به توضيح است كه كليه آزمايش
 تأييد دستگاه نظارت ، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي گردد.

صوبه هيـأت و يا آخرين م هيأت وزيران 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956ماره ، طبق مصوبه شسپرده تضمين حسن انجام كار پيماندريافت وجوه  -35ماده 
 وزيران است.

 ميزان و روش پرداخت پيش پرداخت: به اين پيمان تعلق نمي گيرد. -36ماده 
 هزينه باالسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي شود. ب) -49ماده 
نظـارت)  يا هر دليل ناشي از عدم قصور پيمانكار (با تأييد مسئول مجتمـع توليـدي و دسـتگاه به دليل خرابي كارخانه آسفالتعمليات حمل و اجراي آسفالت  هچنانچ

السري بـه پيمانكـار عنوان هزينه با ل بهريا 4,000,000مبلغ ، روز تعليق صرفاً دچار تعطيلي گردد، ايام تعطيلي مربوطه به عنوان تعليق در نظر گرفته شده و به ازاي هر
ل پرداخـت خسارت و يا پرداخت ديگري تحت هر عنوان قابـهيچ گونه  و عالوه بر آن تعلق مي گيرد كه پس از تأييد دستگاه نظارت و كارفرما قابل پرداخت خواهد بود

يرد و در وليه پيمان خواهد بود و بيش از آن هيچ گونه پرداختي انجـام نمـي پـذدرصد مبلغ ا 10نخواهد بود. همچنين سقف پرداخت هزينه باالسري معادل با حداكثر 
 ، پيمانكار مي تواند درخواست خاتمه دهد.زينه باالسري بيش از سقف ذكر شدهصورت افزايش ه

بـودن معـابر و  به واسطه خيسپس از آن تا زماني كه  هزينه اي در ايام بارندگي و چند روزالزم به ذكر است كه چنانچه تعطيلي كار به واسطه بارندگي باشد هيچ گونه 
 ، امكان توليد آسفالت وجود نداشته باشد، به پيمانكار تعلق نخواهد گرفت.مصالح
 .كار، هزينه تسريع تعلق نمي گيرد درصورت اتمام پيش از موعد الف) -50ماده 
 وصول مي شود: از پيمانكار به ميزان ترتيب زير ، خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار)، )6 -ب-50ماده 

جراي كار مبلغ شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير در ا 50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 هد شد.(پانصد هزار) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خوا 500,000
يرمجاز نيز ن تأخيرات غچنانچه اجراي پروژه دچار تأخيرات غير مجاز گردد، عالوه بر خسارت فوق االشاره، هزينه هاي مربوط به دستگاه نظارت پروژه در زما:  1تبصره 

 بر اساس بخشنامه هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر خواهد گرديد.
واهد داشت ارفرما نخكت بارندگي ، پروژه تعطيل گردد، پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه اي را در زمان تعطيلي پروژه به دليل بارندگي از : درصورتي كه به عل2تبصره 

 ليكن تأخيرات بوجود آمده به عنوان تأخيرات مجاز محاسبه خواهد گرديد.
ران اسـتفاده از كـارگ 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869ي موضوع تصويب نامه شـماره براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغان ساير شرايط:

ه اسـتناد آن، بـا مي تواند افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده و كارفرم
 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6قرارداد را فسخ نمايد. (مفاد بند 
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 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
 عايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان بخشي از ر

 مشخصات فني عمومي پيمان الزم است:

 ، مشخصات فني عمومي راه 101نشريه شماره  -

 
 
 



٢١ هشهربندرماقاني شهرك آيت اهللا طال سطح آسفالت معابر پروژه زيرسازي نوارهاي حفاري و لكه گيري و ترميممناقصه  اولمرحله اسناد 

 خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه :
 ورار دهد. فرمت ابالغي كارفرما تهيه و در اختيار نماينده وي قفرم هاي نسخه و براساس  سهدر را ماهيانه  پيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه ، هفتگي، )1

 فرما از نظر اطالعاتي و كنترلي باشند.محتواي گزارش ها مي بايست تأمين كننده نياز كار

ي و پس از رسيدگ ، تهيه گردد.ب پيوست)/2الف و /2رم هاي شماره گزارش روزانه مي بايست توسط پيمانكار (به مهر و امضا وي) براساس فرم هاي مورد تأييد كارفرما (ف )2
 ت يك روز توسط پيمانكار به واحد كنترل پروژه ارائه شود.، حداكثر طي مدخه از گزارش روزانه با امضا ناظرتأييد دستگاه نظارت يك نس

جرا شده اليت هاي اوضعيت نيروي انساني، ماشين آالت، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليت ها به همراه شرح فعپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطالعات 
 د.در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نماي

 گزارش هاي روزانه دريافتي از پيمانكار مي بايست به صورت فايل هاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند. )3

به واحد كنترل ر ماه روز تأخير در انتهاي ه 3گزارش ماهيانه مي بايست توسط پيمانكار (به مهر و امضا وي) براساس جمع بندي گزارش هاي روزانه تهيه گردد و حداكثر با  )4
 پروژه ارائه شود.

 گزارش هاي ماهيانه دريافتي از پيمانكار مي بايست به صورت فايل هاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.
س از تأييد دستگاه پ، توسط پيمانكار تهيه و ب پيوست)/1الف و /1فرم هاي شماره صورتجلسات كاركرد فعاليت هاي اجرايي مي بايست براساس فرم هاي مورد تأييد كارفرما ( )5

 نظارت به واحد كنترل پروژه ارائه شود.

 ند.صورتجلسات دريافتي از پيمانكار مي بايست همراه با هر صورت وضعيت به صورت فايل هاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گير
از صورت  1ماره پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت اوزان درج شده در جدول ش 1طابق جدول شماره درصورتي كه پيمانكار اطالعات و مدارك مورد نياز (م )6

 پيوست) خواهد بود. 1درصد (مطابق جدول شماره  10وضعيت هاي ارائه شده كسر خواهد شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيت هاي هر دوره به ميزان 

ه دوم نواقص پايان ما ل نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار نيم درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد، اگر تادرصورتي كه تا پايان ماه او )7
جبران  ائه مداركنواقص ارد ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت هاي قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قراردا

 نگردد پيمانكار حداكثر يك و نيم درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد.

 د.يگرد نيز خواهدبديهي است چنانچه پيمانكار عمليات اجرايي پروژه را با تأخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تأخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي 
وضعيت  رسد. صورتبپروژه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تأييد واحد برنامه ريزي و كنترل  به )8

رسال و پس از تأييد و برنامه ريزي و كنترل پروژه ابه مديريت  6نهايي نيز پس از تأييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 
 محاسبه قابل پرداخت مي باشد.

  نجام دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طوركامل و مطابق جدول پيوست ا  8الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 

 
 دمات برنامه ريزي و كنترل پروژههاي مورد نياز برنامه ريزي براساس شرح خمدارك ، اسناد و فايل  -1جدول شماره 

 درصد وزني بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 درصد 5/1  2بند  ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تأييد كارفرما 1
 درصد 5/0 3بند  فرمامورد تأييد كارفرما و اخذ تأييد كارارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه مطابق فرم هاي  2
 درصد 2 4بند  ارائه صورتجلسات مطابق فرم هاي مورد تأييد كارفرما و اخذ تأييد كارفرما 3
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