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 اسناد مناقصه
 فاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماشهر از سمت جاده هنديجان حدفاصل آرامستان باغپروژه : 

 رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام
 

 مـدارك مـربوط به شـركت در مناقصـه : فصــل اول
 

 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 شرايط مناقصه  -2

 معامالت دولتي قانون منع مداخل كارمندان در تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول -3

 تعهد نامه (رشته، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهاددهنده -4

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -5

 برگ پيشنهاد قيمت -6

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -7

 هيئت وزيران 11/12/81مورخ  هـ 23251ت /48013نامه تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين  -8

 نمونه فرم ضمانت نامه -9

 فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -10
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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي   

 
 پيمانكار شركت /

ي درمناقصه عموم بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه مي شهراسال شوراي 14/01/1401ش مورخ /18مجوز شماره  بدينوسيله به استناد
 مشخصات زير شركت فرماييد.با 

 متر 930حشام به طول تقريبي افاز اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش : موضوع -الف
 ريال 189,722,842,116 :مبلغ اوليه –ب 
 تحويل زمين  از تاريخ صورتجلسه ماه 6 جام كار:مدت ان –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

كـار و امـور  ارهي ادو گواهينامـه صـالحيت ايمنـبرنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهـور  از معاونت يا راه ابنيه 5 رتبه حداقل ارائه -هـ 
 الزامي است.اسناد  7در صفحه  جمندر 4-6و مستندات مربوط به ارزيابي طبق بند  اجتماعي

 مناقصه شرايط
 03/12/1401مـورخ  18سـاعت تا  25/11/1401از مورخ   Setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني در  اسناد مناقصه -1

 .مي باشد 14/12/1401بارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها مورخ  18تا ساعت  13/12/1401مورخ  ارائه مي گردد و پاكت ها 

ريال )را به يكي از دو طريـق  9,486,142,106 پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( -2
 ذيل ارائه نمايند:

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

هري شواقع در دفتر طراحي و توسعه  03/12/1401مورخ  شنبهچهارروز  12در ساعت  جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) -3
  رسد.و به امضاي همه حاضرين ب شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه

 
 

 

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

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

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

 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12آئين نامه اجرايي بند ج ماده 
 متر 930اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه احشام به طول تقريبي فاز : ب : موضوع پروژه

 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح ذيل: : : شرح مختصري از پروژه ج
 تجهيز كارگاه .1

 عمليات ساماندهي ضلع شمالي و جنوبي ورودي شهر از سمت هنديجان شامل: .2

دن  ك نقشه برداري در ابتدا و انتهاي هر مرحله از كار، عمليات خاكبرداري، تسطيح و رگالژ بستر در صـورت نيـاز، برچيـبرداشت هاي مشتر .2,1
 نهال هاي موجود در صورت نياز با هماهنگي كامل دستگاه نظارت

 ا در محل هاي مورد نيـاز پـروژهبرداشت و بارگيري خاك و نخاله از محل هاي تعيين شده توسط دستگاه نظارت، حمل و پخش و تسطيح آن ه .2,2
اي مورد ه(تا تراز زير خاك زراعي و تا تراز زير پياده روسازي) و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت (عمده عمليات خاك و نخاله ريزي در محل 

ن شده و ريزي در محل هاي تعيينياز توسط كارفرما انجام مي پذيرد و صرفاً در صورت نياز و دستور دستگاه نظارت، عمليات خاكريزي و نخاله 
 تا سقف احجام مشخص شده به پيمانكار محول مي گردد.)

بتني پيش ساخته سانتي متر و جداول  7تهيه و حمل كليه مصالح الزم جهت اجراي عمليات جدول كاري با جدول سنگي گرانيتي به ضخامت  .2,3
جراي سانتي متر، تهيه و ا 5درصد، شن ريزي به ضخامت  95تراكم حداقل پرسي با سطح اكسپوز به همراه تهيه و اجراي مخلوط زير جداول با 

طـوبتي مگاپاسكال و اجراي عايق ر 12كيلوگرم سيمان و تهيه و اجراي ماهيچه مثلثي پشت جداول با مقاومت  150بتن مگر زير جداول با عيار 
انيوو و اجراي ك گرم قير محلول در مواد نفتي در هر مترمربع ) يك كيلوپشت جداول در محل هايي كه با خاك فضاي سبز در ارتباط مي باشد (

آ ب و هـوايي و سنگي و پيش ساخته در محل هاي مورد نياز مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظـارت (بـا توجـه بـه شـرايط 
 ويد دستگاه نظارت پـروژه رسـيده باشـد.) تهيـه مجاورت جداول با خاك و رطوبت، كيفيت جداول بتني مي بايست حتماً قبل از تهيه به تأي

صـد، در 95اجراي خطوط پلي اتيلن جمع كننده آب هاي سطحي كانيوها، تهيه و اجراي مخلوط زير پياده روها با ضخامت الزم و تراكم حداقل 
بـه  پاسكال، تهيه و اجراي واش بتنمگا 12سانتي متر و مقاومت  10بتن كفسازي با ضخامت سانتي متر، تهيه و اجراي  5شن ريزي به ضخامت 

ه سـانتي متـر و تهيـ 2,5به ضخامت حداقل  1:4سانتي متري بين كفپوش ها و دوغاب ريزي زير كفپوش ها با مالت ماسه سيمان  2همراه بند 
ه ود باشـد) بـه همـراواجراي فرش كف پياده روها با سنگ الشه مرمريت (ابعاد سنگ ها از سايزهاي بزرگ تهيه شده و داراي تنوع رنگ محد

ا سانتي متر مطابق نقشه هاي اجرايي و بـ 2,5به ضخامت حداقل  1:4ماسه سيمان بندكشي بين سنگ ها و دوغاب ريزي زير سنگ ها با مالت 
 هماهنگي دستگاه نظارت

 هر فاصله مطابق نقشـه هـايپخش و تسطيح خاك زراعي مورد تأييد واحد فضاي سبز كارفرما از احداث باغچه ها شامل تهيه، حمل، ريختن،  .2,4
 اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت

اجراي سيستم زهكشي شامل تهيه، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي، غالف ها و منهول هاي جمع آوري و دفع كننده آب هـاي  .2,5
جمع كننده آب هـاي سـطحي و زهكشـي   سطحي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت (خروجي منهول اصلي

 مي بايست توسط خط لوله كاروگيت دار به كانال موجود منتقل گردد)

مـل مطـابق بار، غالف ها، با تمام متعلقات به طور كا 10اجراي سيستم آبياري شامل تهيه، حمل و اجراي كليه لوله هاي آبياري با فشار حداقل  .2,6
 نظارت نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه

اجراي مخازن ذخيره آب خام شامل: خاكبرداري تا عمق مورد نياز، تهيه مصالح و بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه و سيمان، تهيـه و اجـراي  .2,7
از جنس پلي اتيلن (لوله كاروگيـت دار مترمكعب  60سانتي متر، تهيه، حمل و نصب مخازن دفني ذخيره آب به ظرفيت  10بتن مگر به ضخامت 

به سيستم آبياري با هماهنگي دستگاه سر  بسته) با عمر باال و مقاومت باال در برابر فشارهاي خاك به همراه كليه متعلقات الزم جهت نصب دو 
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نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما، بكفيل روي مخزن با خاك محل (جانمايي محل مخزن ذخيره آب خام با هماهنگي دستگاه نظـارت و واحـد 
 رفرما تعيين مي گردد.)فضاي سبز كا

 اجراي سيستم جمع كننده آب هاي سطحي شامل تهيه، حمل و اجراي كليه لوله هاي مربوطه به طور كامل مطابق با نقشه هـاي اجرايـي و بـا .2,8
 هماهنگي دستگاه نظارت

هنگي دسـتگاه نظـارت پـروژه و تهيه مصالح و اجراي فونداسيون پايه هاي روشنايي در محل هاي مشخص شده در نقشه هاي اجرايي و با هما .2,9
 واحد تأسيسات كارفرما

ق مطـابتراش با ارتفاع يكسان در هر رج به همراه بندكشي و مالت ماسه سيمان بين سنگ  4تهيه مصالح و اجراي ديوار سنگي با سنگ الشه  .2,10
 با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت

 عمليات زيرسازي طرح تعريض معبر شامل:  .3

ا درصد، تهيه مصالح و اجراي اليه زيراسـاس بـ 95ت برداشت مشترك هاي نقشه برداري، تسطيح، رگالژ و كوبش بستر با تراكم حداقل عمليا .3,1
ميلـي  25درصد و تهيه مصالح و اجراي اليه اساس با دانه بندي صفر تـا  100سانتي متر و تراكم  30ميلي متر به ضخامت  50دانه بندي صفر تا 

 و با هماهنگي دستگاه نظارتدرصد مطابق نقشه هاي اجرايي  100سانتي متر و تراكم  15متر به ضخامت 

اهنگي تخليه نخالـه بـا همـانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل  .4
 كامل دستگاه نظارت

 برچيدن كارگاه .5

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

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تأييد دستگاه نظارت برسد. .2

 منظور شده است. حـداكثر عمـق هر فاصلهبه فهرست بها ابنيه، هزينه حمل خاك زراعي از محل تهيه تا محل مصرف  020503در بهاي واحد رديف  .3
ظور پخش سانتي متر مي باشد و هزينه هاي اجراي خاك زراعي مازاد بر عمق ذكر شده بر عهده پيمانكار مي باشد. ضمناً به من 60اجراي خاك زراعي 

 استفاده شده است.فهرست بها ابنيه  031004و تسطيح خاك زراعي از رديف 

راعـي ززراعي مورد نياز پروژه، پيمانكار مي بايست قبل از شركت در مناقصه تمهيدات الزم را جهت تأمين معدن خـاك  با توجه به حجم باالي خاك .4
 مورد نياز را اتخاذ نمايد و هيچ گونه قصوري از اين بابت مورد قبول كارفرم نمي باشد.

 ال دفع آب هاي سطحي و ديگر تأسيسـات زيرزمينـي موجـود واردچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به شبكه آب خام، كان .5
 گردد، كليه هزينه ها و مسئوليت هاي رفع اشكال به عهده پيمانكار مي باشد.

 رو از آيتم هاي فهرست بها راه و باند برآورد گرديده و مالك پرداخت مي باشد.كليه عمليات زيرسازي معبر و محدوده پياده  .6

سـتگاه در محل هاي الزم مي بايست با قيرهاي محلول (استفاده از قير امولوسيوني مجاز نمي باشد) و با ضخامت مورد تأييـد اجراي عايق رطوبتي د .7
 نظارت انجام پذيرد.

 با توجه به خاكبرداري كلي در محل هاي مورد نياز، هزينه اي بابت بوته كني پرداخت نخواهد شد. .8

طق خاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليـه مـوارد مـذكور در منـاپيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، ن .9
 ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداري بندر ماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي آيد.

      . بـديهي       جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعـالم نمايـد را درپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت  .10
 مي باشد هر گونه ادعاي پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود.

اه هزينه بارگيري، حمل، تخليه و پخش و تسطيح خاك و نخاله مورد نياز پروژه جهت باال آوردن سطح در محل هاي مورد نياز و به تشـخيص دسـتگ .11
 قابل پرداخت مي باشد. 1401فهرست بها راه و باند سال  035001و  034401، 034901رت، از رديف هاي نظا

 فهرست بها راه و باند استفاده شده است و مالك پرداخت مي باشد. 130808جهت برآورد كانيوو پيش ساخته از آيتم  .12

 روي آن از فهرست بها ابنيه قابل پرداخت مي باشد.آيتم هاي مربوط به تهيه و اجراي بلوك سيماني و عايق كاري رطوبتي  .13

ل هزينه تهيه، حمل و اجراي اساس و زيراساس جهت تعريض و زيرسازي جاده ها از رديف هاي موجود، در فهرست راه و باند منضـم بـه پيمـان قابـ .14
 پرداخت مي باشد.

 ت بها جمع آوري و انتقال فاضالب استفاده شده است.فهرس 040101ميلي متر از رديف  160جهت برآورد اجراي لوله هاي پلي اتيلن  .15
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ژه     مقررات ملي ساختمان (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) در طـول مـدت پـرو 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث  .16
 الزامي مي باشد. حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط در تمام مدت پروژه در كارگاه مي باشند.

اسـت  فهرست بها رشته ابنيه مربوط به حمل دستي به هيچ يك از عمليات اين پروژه تعلق نمي گيرد و پيمانكار موظـف 020402و  020401آيتم هاي  .17
 در صورت نياز در مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

ده آب هاي سطح اجرا گردد. شيب كانيوها به سمت لوله هاي جمع كنن با توجه به شيب جاده ها و در محل جمع شدگياجراي كانيوهاي پيش ساخته  .18
 آب هاي سطحي هدايت گردد.

 مقررات ملي ساختمان (عالئم و تابلوها) در طول مدت پروژه مي باشند. 20پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث  .19

لوهاي ز آسيب رسيدن به تجهيزات، پايه هاي روشنايي موجود و تابپيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه، كليه تمهيدات الزم را جهت جلوگيري ا .20
 راهنماي مسير را در نظر داشته و در صورت بروز هرگونه آسيب، هزينه هاي ترميم برعهده پيمانكار مي باشد.

 درصورت نياز، جابجايي تابلوهاي راهنماي مسير و پايه هاي روشنايي موجود، بر عهده كارفرما مي باشد. .21

اشـد بكار مظوف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسـه نمايـد. بـديهي مـي پيمان .22
 هرگونه ادعاي پيمانكار درخصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.

بـا  ردار مجرب و مورد تأييد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك، پياده سازي خطـوط و ترازهـاي پـروژهپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه ب .23
 هماهنگي واحد نقشه برداري كارفرما مي باشد.

در هنگام خاكبرداري سطوح مورد نياز، با هماهنگي دستگاه نظارت، خاك و نخاله هاي جمع آوري شده جهت همسطح سـازي بسـتر در نقـاط قعـر  .24
 پروژه تخليه گردد.

 خاكبرداري و تخريب در سطوح گسترده با وسايل مكانيكي مانند لودر صورت پذيرد و خاكبرداري با بيل مكانيكي فقط در محـل هـايي كـه امكـان .25
 استفاده از لودر امكان پذير نيست انجام مي گردد.

 اطراف شوشتر تهيه شود. ماسه مصرفي در كليه بتن هاي سازه اي بايد از ماسه شسته موجود در معادن .26

 حداكثر تا فواصل حمل موجود در برآورد اوليه پيمان مورد تأييد مي باشد.فواصل حمل مصالح از هر محل تهيه،  .27

 اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد. .28

بر نيـاز زاد مورد تأييد مي باشد. بديهي است هزينه هاي خاكبرداري ما فقط تا تراز مورد نيازو فضاي سبز  كليه خاكبرداري ها در محل پياده روسازي .29
 پروژه و همچنين پر نمودن محل خاكبرداري هاي مازاد برعهده پيمانكار مي باشد.

ما حـق ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرچنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از  .30
 درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15دارد رأساً  نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

روي تمـامي تجهيـزات و ماشـين آالت پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت  .31
 ضروري است.

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد:  .32

- ٤٠ ppm = < k  م  ppm ۸۰ > = پتاس
- P  ۱۵ < = صفر ppm 
- ٢ mmhs/cm = < EC = < ٤ mmhs/cm 
- O.C        ن آ ک  > %۱ 
- ٣٥ = < SP %= <٤٥ 
- ٦ = < ph = < ٧ 

ريـال از  1,000,000گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و درصورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازاي هـر روز مبلـغ  پيمانكار موظف به ارائه .33
 محل مطالبات پيمانكار كسر مي گردد.

ه پيمانكار كارفرما برعهدهزينه كليه آزمايشات الزم از خاك زراعي و مصالح مصرفي به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تأييد  .34
 مي باشد.

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه، كليه استعالمات الزم از ادارات مربوطه اخذ نمايد. .35

دسـتگاه  پروژه و پس از اتمام كار) بـا همـاهنگيحين اجراي عمليات  –پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه  .36
احـد نظارت و واحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر مـاه در اختيـار و

 روابط عمومي شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.
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اي اهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند. بررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت هواحد دفتر فني، واحد تأسيسات و واحد فضاي سبز بندر م .37
 پيمانكار بر عهده دفترفني شهرداري بندرماهشهر مي باشد.

 پيش بيني شده است. شمسي ماه 6 زمين،از زمان انعقاد قرارداد و تحويل : د: زمان اجراي كار
 مي باشد.ريال  189,722,842,116 ورد اوليه اجراي كارمبلغ برآهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 اعتبار پروژه از محل بودجه داخلي شهرداري تأمين مي گردد. و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 ست.يمانكار اتهيه، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزار كار، نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز به عهده پ ز: مصالح، ماشين آالت و نيروي انساني:

 جنوبي حد فاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام  ضلع شمالي و –ورودي از سمت هنديجان  -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:
 .شهرداري بندرماهشهر ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

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

              ريـال) نه ميليارد و چهارصدو هشتاد و شش ميليون و يكصدو چهل و دو هـزار و يكصـدو شـش( ريال 9,486,142,106 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 در پاكت الف به شهرداري تسليم شود. همراه با اسناد مناقصه، مي باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير

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

و يا چك در گردش و چك شخصي به هرشكل ممكـن قابـل  چك مسافرتي ، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،پيشنهاد فاقد تضمينتبصره : 
ه د باشـد و عـالول تمديقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قاب

 ر شود.برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صاد
 
 

 سين صفريح                                                                                                                                                      
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                

 
 
 
 
 

 »شرايط مناقصه « 
 فاز اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حد فاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام موضوع مناقصه :

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

 رنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين ظرفيت خالي جهت اجراي پروژه.معاونت ب قه كافي و مرتبط با موضوع مناقصهو ساب
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در بترتيب  ، به Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

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

 ارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامهمدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عب .3
 داده شود عبارتند از : مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرار .4
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ورد دارندگان امضاي مجاز آخرين آگهي در م (حداقل دو تغيير آخر) و رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات .4,1
 د مالي و تعهد آور.دهنده براي اسناپيشنهاد

          فرم دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه .4,2
تعهد  دولتي، ت، برگ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالنتنامه ها، شرايط مناقصهضما

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

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

 .ياز اداره كار و امور اجتماع يمنيا تيصالح نامهيگواه .4,4

 اونت برنامه ريزي و نظارت راهبرديمع رتبه سازمان برنامه و بودجه .4,5

مبلغ  مال ضريب تأثير، مي بايست بزرگتر يا مساويسال گذشته پس از اع 4عدد از پروژه هاي پيمانكار طي  10مجموع كاركرد حداكثر  .4,6
 ريال (دويست ميليارد ريال) باشد. 200,000,000,000

 آن پروژه مي باشد. موقت : مالك مبلغ مورد تأييد هر پروژه، ارائه مفاصا حساب و يا صورت جلسه تحويل 1تبصره 
 لزامي مي باشد.ا 2و تبصره  1پركردن جدول ارزيابي كيفي ذيل مطابق توضيحات بند  -

تاريخ شروع  نوع دسته بندي پروژه شرح پروژه رديف
 پروژه

مدت پروژه 
 (ماه)

مبلغ تمام شده پروژه 
 (ريال)

پس از اعمال ضريب تأثير مبلغ پروژه  ضريب تأثير
 (ريال)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

  جمع كل (ريال)
 

 سال اخير مطابق با شرح ذيل مي باشد: 4: ضريب تأثير (درصد تشابه) درخصوص پروژه هاي انجام شده توسط پيمانكار در  2تبصره 
 1,00ضريب:  ساماندهي و احداث پارك، فضاي سبز، جدول كاري و پياده روسازي .......................... -1

 0,80ب : يضر ......... ................................................................................................محوطه سازي ......... -2

 0,40ضريب :   ............ساختماني ........................................................................................................... -3

 0,70ضريب :   ............لوله گذاري ......................................................................................................... -4

 0,40:  احداث كانال هاي دفع آب هاي سطحي .......................................................................  ضريب -5

 0,20يب : رض..........  ساير پروژه ها ...................................................................................................... -6

ار ترين حجم كتأثير پروژه، بيش: درصورتي كه پروژه انجام شده توسط پيمانكار شامل بخش هاي مختلف دسته بندي باال باشد، مالك محاسبه ضريب  3تبصره 
 انجام شده طبق دسته بندي باال در پروژه مذكور مي باشد.

نزله كسب امتياز ريال باشد، به م 200,000,000,000: درصورتي كه جمع كل مبلغ پروژه پس از اعمال ضريب تأثير مطابق با شرايط فوق بيش از مبلغ  4تبصره 
 ) مي باشد.60حداقل (
 كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : مدارك و اسنادي .5

و  پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد :ل شده باشد. (توضيحاًبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكمي -
 حروف باشد)
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و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96نامه شماره و طبق بخشآناليز قيمت پيشنهادي بر اساس اسناد و مدارك مناقصه  -
 19/08/1387مورخ  76574/100

، تنظيم و ، تكميلادن شرط در آنذكر شده بدون تغيير، حذف و يا قرارد 5و  4، 3پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي  .6
 نمايند. بارگذاري Setadiran.irنشاني در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به امضاء نموده و مهر و 

 ورت وجودپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درص .7
دود شنهاد مراشتن تضمين كافي آن پيخدشه يا نقص دراسناد و مدارك مناقصه ، يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا ند

 است.

دها را رد ز پيشنهاا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي اهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .8
ارد و لذا دي را ندا ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهانمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان ب

عالم خواهد عيين و اارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات ت
 شد.

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

ته نايي داشو بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آش پيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار .10
 باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

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

 (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

د ، پيشنهااين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه هيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير .12
 د بداند.واصله مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي باشد چنين پيشنهادي را مردو

ين شركت ااصله از هاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي وهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشن .13
 وضوع نيزمكنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و 

 د.به معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعالم خواهد ش

 اين راهد شد دخوگردد، تضمين برنده مناقصه مسترد  چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف .14
 صورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

راين دخسارتي  و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه دهندگان بابت تهيهارفرما هزينه هايي را كه پيشنهادك .15
 مورد مردود مي باشد.

 دد.وب مي گردهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابالغ محسنشاني پيشنهاد .16

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

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

 جمع آوري نخاله و مازاد مصالح و ... ناشي از انجام عمليات موضوع پيمان به عهده پيمانكار مي باشد. .19

وطه ررات مربپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غير نقدي به پرسنل شهرداري نبوده و در صورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مق .20
 د خواهد شد.برخور

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

زو اسناد و عالم و جانمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري  هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه .22
 مدارك پيمان منظور خواهد شد.

ردي چنين مو شهرداري حق تغيير، اصالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر .23
ارد ددهنده حق صورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد آيد مراتب را به دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و در پيش

 تقاضاي استرداد آن را بنمايد.
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  ارمناقصه گز اين صورت دستگاهها باشد، در  از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغيير مقادير يا نسبت   .24
و تجديد  اي اصالحدهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي بردها را با اعالم كتبي به پيشنهادمي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنها

 نظر پيشنهاد خود را داشته باشند.
قاد پيمان ، به انعبا سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او، .25

تراضي مبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اع
نانچه او شود و چ قاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم ميندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انع

د غ داده خواهسوم ابال ، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و به نفرز با توجه به موارد ياد شده باالني
يد خواهد اقصه تجده انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و منشد و چنانچه او نيز با توجه به موارد مذكور حاضر ب

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

 ات بعدي مسترد مي شود.پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفر .26
 د.عه نماينمدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراج .27

يا به هر  رزيده وور قصور در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كا .28
ن نامه حس دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت

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

ه ساند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بوده چنانچه متقاضيان شركت در مناقصه در .29
 (باباشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم ماه (از تاريخ تحويل موقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

ر اي كه مشمول اخطافواصل زماني بيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال (از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
گر به كتبي بوده است) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه

 باشد.دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي صورت
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .30

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  .31

 

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

  حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام فاز اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان مربوط به مناقصه:
مالت دولت لت در معاقانون منع مداخله كارمندان دو ه تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور دراين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيل     

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

مايد و خالف نا امضاء همچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط ر     
ن سهيم و اين پيماعيت مذكور در قانون فوق هستند دراظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنو

و خسارات  ر را ضبطذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكا
 تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد. وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد.

ب را ردد مراتگاين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور      
ه الع نرساند نصله به اطدهنده مراتب فوق را بالفادشود، بديهي است چنانچه اين پيشنهابالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده 

نيز بنا به  ي كار راتنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجرا
 نده وصول خواهد نمود.تشخيص خود از اموال اين پيشنهادده

ت هاي تحق مجازاصورت تخلف مس دهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و دراً  اين كه پيشنهادمضاف     
 مربوطه مي باشد.

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

 
 
 

 تعهد نامه
 

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

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

 
 مهر و امضاء مجاز شركت
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 سناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمانتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و ا

 
 فاز اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام  مربوط به مناقصه:

وانين، دهنده از متن قاطالع كامل اين پيشنهادان دهنده دين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشب -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.امصوبات، آئين نامه ه

قرر شده است و متن و مفاد و ترتيبات مرك اين مناقصه و پيمان تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مداهمچنين بدين وسيله  -ب
 در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.

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

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

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

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 .55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

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

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

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

 

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

 
ه گزار و قبول اين مناقص ف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد ومراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظاي        

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ورد مخوانده شد ؛  شهر بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام فاز اول ساماندهي وروديبا موضوع: اول مرحله اسناد مناقصه 
 قبول است.

12

 برگ پيشنهاد قيمت
 رامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام فاز اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حدفاصل آ موضوع مناقصه :

صه، رايط مناقمندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، شامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و      
 رك عمومينامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدا، تعهدوردي كارت مقادير و قيمت هاي برآ، فهرسشرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي

مل از محل ازديد كامناقصه و پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از ب
 ظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحا

 
بلغ مبا  1401سال ، شبكه فاضالب، راه و باند و زهكشي توزيع آبشبكه راساس فهارس بهاي رشته ابنيه، بعمليات موضوع مناقصه فوق را  .1

آناليز ارائه شده پيوست  قبا.... ريال مط...................................................................پيشنهادي (به عدد)............................ (به حروف)..............................

 دهم. ضريب پيمان برابر است با .................... اين برگ انجام 

 
 76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396ورخ م 1232579/96و طبق بخشنامه شماره آناليز قيمت پيشنهادي را براساس اسناد و مدارك مناقصه  .2

 پيوست، در پاكت (ج) قرار داده ام.به  19/08/1387مورخ 

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه : .3
تاريخ  فت روز ازامضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت هالف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه 

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

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

 ندارد .

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

 
 
 

 مضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و ا

 دهنده :آدرس و تلفن تماس پيشنهاد
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 فاز اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام  مربوط به مناقصه:

ن قسمت از آقرارداد  ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقداين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين 
حتمالي مربوط به شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات ا 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

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

   
   
   

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

يسر نشود تـا من امر همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
پيمـان راسـاً  شرايط عمومي 21گاه اجرايي مطابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دست 3حداكثر 

هنده مسـئول دخواهد نمود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد در اين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

اسنامه اس عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفادت     شركت                                                         ثبت شده به شماره                                               
 23251ت /48013(شماره  11/12/81مصوب جلسه مورخ  پيمانكارانتشخيص صالحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

سب حبر  ،شاميگاه فروش احفاز اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جا ه پروژهمناقص) براي هـ
را با  ودضع شركا خقبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و ودعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم 

مناقصه  رنده اولباقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم من
ر ت قانوني مقرايان مهلممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پ

 مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم. براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با
و تضـمين  اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد ننمـوده شهرداري     

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

 اء صاحبان امضاء مجازمحل مهر و امض                                                         سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز          
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                                     شركت براي اسناد تعهد آور                                               
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :                                  با شناسه حقيقي / حقوقي             نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ              ريال تضمين تعهد مي نمايد.                                            درمقابل                                               از                                            

در پايگاه اطالع موضوع ارجاع كار  رده مورد قبول واقع شده وبه                                  اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامب                                    چنانچه 

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

 ريال هرمبلغي را كه                                               مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي 

حواله كرد                                                          انوني يا قضايي داشته باشد ، در وجه يا بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري ق

 بپردازد.

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه                                       نتواند يا نخواهـد مـدت ايـن                                                اين مدت بنا به درخواست كتبي     

 را موفق به تمديد ننمايد ،                                                  د كند و يا                                              موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و                                     ضمانت نامه را تمدي

                                        غ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                                                                           متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبل

 پرداخت كند.                                      

ل و از درجه اعتبـار ود به خود باطخچنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي                                           مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ،      

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

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

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

 

 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 ام كارفرما/ذينفعن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام كارفرما/ذينفع

 نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن

 نام ضامن

 نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع
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 رهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كارفرم خود اظهاري اعالم كا
 

راي مشاركت در مناقصه ب        آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                 18مطابق ماده      
يا  ست اجرا ودر د كارهاي، اصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشامفاز اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حدف پروژه

دست اجرا،  مجاز در كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار
 ناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در م

 
نام دستگاه اجرايي طرف رشته كار نام پروژه رديف

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

        

        

        

 
كـار بـوده اسـت و ي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهـده پيمانچنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبرد     

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

 ء مجاز و تعهد آورامضا                                                                   تاريخ :                                         
 
 
 

 آن توسـط پيمانكـار اين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمـت ، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن     
هبـردي رئـيس افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونت برنامـه ريـزي و را ، در پاكت (ب) قبل ازپيشنهاددهنده

 جمهور ارسال گردد.
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه: فصـل دوم
مي و ديگـر مـدارك همراه شرايط عمو            شماره     مورخ به اول مرحلهو آگهي مناقصه  14/01/1401ش مورخ /18 شمارهمجوز  استناداين موافقت نامه به      

 ريحسـين صـفشهرداري بندرماهشهر به نماينـدگي في مابين  1401/   /   تاريخ الحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در
و و سـ ر اين پيمان كارفرما ناميـده مـي شـود، از يـككه د 06152339114 – 16 تلفن بهداري ساختمان مركزي شهر – 3فاز  –به نشاني كوي انقالب (شهردار) 

، كار ناميده مي شود، از سوي ديگر، پيمانكه در اين پيمان  لفن          تو شماره      به شماره ملي                          به نمايندگي           به شماره ثبت شركت          
 ، منعقد مي گردد.د و مدارك اين پيمان درج شده استررات و شرايطي كه در اسناطبق مق

 فاز اول ساماندهي ورودي بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام  :  : موضوع 1ماده 
 شرح ذيل:انجام عمليات موضوع پيمان به : : مشخصات اجرايي پروژه 2ماده 

 تجهيز كارگاه .1

 عمليات ساماندهي ضلع شمالي و جنوبي ورودي شهر از سمت هنديجان شامل: .2

برداشت هاي مشترك نقشه برداري در ابتدا و انتهاي هر مرحله از كار، عمليات خاكبرداري، تسـطيح و رگـالژ بسـتر در صـورت نيـاز،  .2,1
 تگاه نظارتبرچيدن  نهال هاي موجود در صورت نياز با هماهنگي كامل دس

برداشت و بارگيري خاك و نخاله از محل هاي تعيين شده توسط دستگاه نظارت، حمل و پخش و تسطيح آن ها در محل هاي مـورد نيـاز  .2,2
زي در پروژه (تا تراز زير خاك زراعي و تا تراز زير پياده روسازي) و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت (عمده عمليات خـاك و نخالـه ريـ

ي در رد نياز توسط كارفرما انجام مي پذيرد و صرفاً در صورت نياز و دستور دستگاه نظارت، عمليات خاكريزي و نخالـه ريـزمحل هاي مو
 محل هاي تعيين شده و تا سقف احجام مشخص شده به پيمانكار محول مي گردد.)

سانتي متر و جداول بتني پـيش  7ضخامت  تهيه و حمل كليه مصالح الزم جهت اجراي عمليات جدول كاري با جدول سنگي گرانيتي به .2,3
، سانتي متر 5درصد، شن ريزي به ضخامت  95ساخته پرسي با سطح اكسپوز به همراه تهيه و اجراي مخلوط زير جداول با تراكم حداقل 

ال و مگاپاسـك 12ت كيلوگرم سيمان و تهيه و اجراي ماهيچه مثلثي پشت جداول با مقاوم 150تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول با عيار 
يك كيلوگرم قير محلول در مـواد نفتـي در اجراي عايق رطوبتي پشت جداول در محل هايي كه با خاك فضاي سبز در ارتباط مي باشد (

بـا (و اجراي كانيوو سنگي و پيش ساخته در محل هاي مورد نياز مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظـارت  هر مترمربع ) 
ه به شرايط آ ب و هوايي و مجاورت جداول با خاك و رطوبت، كيفيت جداول بتني مي بايست حتماً قبل از تهيه بـه تأييـد دسـتگاتوجه 

ها با نظارت پروژه رسيده باشد.) تهيه و اجراي خطوط پلي اتيلن جمع كننده آب هاي سطحي كانيوها، تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو
سـانتي متـر و  10سانتي متر، تهيه و اجراي بتن كفسازي بـا ضـخامت  5درصد، شن ريزي به ضخامت  95ل ضخامت الزم و تراكم حداق

اسـه مسانتي متري بين كفپوش ها و دوغاب ريزي زير كفپوش ها با مالت  2مگاپاسكال، تهيه و اجراي واش بتن به همراه بند  12مقاومت 
اجراي فرش كف پياده روها با سنگ الشه مرمريت (ابعاد سـنگ هـا از سـايزهاي سانتي متر و تهيه و 2,5به ضخامت حداقل  1:4سيمان 

 1:4بزرگ تهيه شده و داراي تنوع رنگ محدود باشد) به همراه بندكشي بين سنگ ها و دوغاب ريزي زير سنگ ها با مالت ماسه سيمان 
 نظارتسانتي متر مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه  2,5به ضخامت حداقل 

 احداث باغچه ها شامل تهيه، حمل، ريختن، پخش و تسطيح خاك زراعي مورد تأييد واحد فضاي سبز كارفرما از هر فاصله مطابق نقشـه .2,4
 هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت

و دفع كننده آب  اجراي سيستم زهكشي شامل تهيه، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي، غالف ها و منهول هاي جمع آوري .2,5
هاي سطحي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت (خروجي منهول اصلي جمع كننده آب هاي سـطحي و 

 زهكشي  مي بايست توسط خط لوله كاروگيت دار به كانال موجود منتقل گردد)

ر كامـل بار، غالف ها، با تمام متعلقات بـه طـو 10ي با فشار حداقل اجراي سيستم آبياري شامل تهيه، حمل و اجراي كليه لوله هاي آبيار .2,6
 مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت

و  اجراي مخازن ذخيره آب خام شامل: خاكبرداري تا عمق مورد نياز، تهيه مصالح و بنايي با سنگ الشه و مالت ماسـه و سـيمان، تهيـه .2,7
 مترمكعب از جنس پلي اتيلن (لولـه 60تي متر، تهيه، حمل و نصب مخازن دفني ذخيره آب به ظرفيت سان 10اجراي بتن مگر به ضخامت 

آبياري با  كاروگيت دار دو سر  بسته) با عمر باال و مقاومت باال در برابر فشارهاي خاك به همراه كليه متعلقات الزم جهت نصب به سيستم
ا، بكفيل روي مخزن با خاك محل (جانمايي محل مخزن ذخيره آب خام با همـاهنگي هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرم

 دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما تعيين مي گردد.)
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 واجراي سيستم جمع كننده آب هاي سطحي شامل تهيه، حمل و اجراي كليه لوله هاي مربوطه به طور كامل مطابق با نقشه هاي اجرايي  .2,8
 اه نظارتبا هماهنگي دستگ

تهيه مصالح و اجراي فونداسيون پايه هاي روشنايي در محل هاي مشخص شده در نقشه هاي اجرايي و بـا همـاهنگي دسـتگاه نظـارت  .2,9
 پروژه و واحد تأسيسات كارفرما

بـين سـنگ  تراش با ارتفاع يكسان در هر رج به همراه بندكشي و مالت ماسه سيمان 4تهيه مصالح و اجراي ديوار سنگي با سنگ الشه  .2,10
 مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت

 عمليات زيرسازي طرح تعريض معبر شامل:  .3

درصـد، تهيـه مصـالح و اجـراي اليـه  95عمليات برداشت مشترك هاي نقشه برداري، تسطيح، رگالژ و كوبش بستر با تـراكم حـداقل  .3,1
نه بنـدي درصد و تهيه مصالح و اجراي اليه اساس با دا 100سانتي متر و تراكم  30ميلي متر به ضخامت  50زيراساس با دانه بندي صفر تا 

 درصد مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 100سانتي متر و تراكم  15ميلي متر به ضخامت  25صفر تا 

ي كامـل ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخالـه بـا همـاهنگانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله  .4
 دستگاه نظارت

 برچيدن كارگاه .5

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

 نظارت برسد. كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تأييد دستگاه .2

 منظور شده است. حـداكثر عمـق به هر فاصلهفهرست بها ابنيه، هزينه حمل خاك زراعي از محل تهيه تا محل مصرف  020503در بهاي واحد رديف  .3
ور پخش ه منظسانتي متر مي باشد و هزينه هاي اجراي خاك زراعي مازاد بر عمق ذكر شده بر عهده پيمانكار مي باشد. ضمناً ب 60اجراي خاك زراعي 

 فهرست بها ابنيه استفاده شده است. 031004و تسطيح خاك زراعي از رديف 

راعـي زبا توجه به حجم باالي خاك زراعي مورد نياز پروژه، پيمانكار مي بايست قبل از شركت در مناقصه تمهيدات الزم را جهت تأمين معدن خـاك  .4
 بابت مورد قبول كارفرم نمي باشد.مورد نياز را اتخاذ نمايد و هيچ گونه قصوري از اين 

 چنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به شبكه آب خام، كانال دفع آب هاي سطحي و ديگر تأسيسـات زيرزمينـي موجـود وارد .5
 گردد، كليه هزينه ها و مسئوليت هاي رفع اشكال به عهده پيمانكار مي باشد.

 وده پياده رو از آيتم هاي فهرست بها راه و باند برآورد گرديده و مالك پرداخت مي باشد.كليه عمليات زيرسازي معبر و محد .6

سـتگاه داجراي عايق رطوبتي در محل هاي الزم مي بايست با قيرهاي محلول (استفاده از قير امولوسيوني مجاز نمي باشد) و با ضخامت مورد تأييـد  .7
 نظارت انجام پذيرد.

 در محل هاي مورد نياز، هزينه اي بابت بوته كني پرداخت نخواهد شد. با توجه به خاكبرداري كلي .8

طق پيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليـه مـوارد مـذكور در منـا .9
 ني به عمل مي آيد.ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداري بندر ماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانو

       . بـديهي      پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعـالم نمايـد .10
 مي باشد هر گونه ادعاي پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود.

اه پخش و تسطيح خاك و نخاله مورد نياز پروژه جهت باال آوردن سطح در محل هاي مورد نياز و به تشـخيص دسـتگ هزينه بارگيري، حمل، تخليه و .11
 قابل پرداخت مي باشد. 1401فهرست بها راه و باند سال  035001و  034401، 034901نظارت، از رديف هاي 

 استفاده شده است و مالك پرداخت مي باشد. فهرست بها راه و باند 130808جهت برآورد كانيوو پيش ساخته از آيتم  .12

 آيتم هاي مربوط به تهيه و اجراي بلوك سيماني و عايق كاري رطوبتي روي آن از فهرست بها ابنيه قابل پرداخت مي باشد. .13

ل نضـم بـه پيمـان قابـهزينه تهيه، حمل و اجراي اساس و زيراساس جهت تعريض و زيرسازي جاده ها از رديف هاي موجود، در فهرست راه و باند م .14
 پرداخت مي باشد.

 فهرست بها جمع آوري و انتقال فاضالب استفاده شده است. 040101ميلي متر از رديف  160جهت برآورد اجراي لوله هاي پلي اتيلن  .15

ژه     ا) در طـول مـدت پـرومقررات ملي ساختمان (ايمني و حفاظت كار در حين اجر 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث  .16
 مي باشند. حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد.



ورد مخوانده شد ؛  شهر بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام فاز اول ساماندهي وروديبا موضوع: اول مرحله اسناد مناقصه 
 قبول است.

18

اسـت  فهرست بها رشته ابنيه مربوط به حمل دستي به هيچ يك از عمليات اين پروژه تعلق نمي گيرد و پيمانكار موظـف 020402و  020401آيتم هاي  .17
 ياز در مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد.در صورت ن

ده اجراي كانيوهاي پيش ساخته با توجه به شيب جاده ها و در محل جمع شدگي آب هاي سطح اجرا گردد. شيب كانيوها به سمت لوله هاي جمع كنن .18
 آب هاي سطحي هدايت گردد.

 وها) در طول مدت پروژه مي باشند.مقررات ملي ساختمان (عالئم و تابل 20پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث  .19

لوهاي پيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه، كليه تمهيدات الزم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات، پايه هاي روشنايي موجود و تاب .20
 د.راهنماي مسير را در نظر داشته و در صورت بروز هرگونه آسيب، هزينه هاي ترميم برعهده پيمانكار مي باش

 درصورت نياز، جابجايي تابلوهاي راهنماي مسير و پايه هاي روشنايي موجود، بر عهده كارفرما مي باشد. .21

اشـد بپيمانكار مظوف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسـه نمايـد. بـديهي مـي  .22
 جام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.هرگونه ادعاي پيمانكار درخصوص اح

بـا  پيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأييد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك، پياده سازي خطـوط و ترازهـاي پـروژه .23
 هماهنگي واحد نقشه برداري كارفرما مي باشد.

سطوح مورد نياز، با هماهنگي دستگاه نظارت، خاك و نخاله هاي جمع آوري شده جهت همسطح سـازي بسـتر در نقـاط قعـر در هنگام خاكبرداري  .24
 پروژه تخليه گردد.

 خاكبرداري و تخريب در سطوح گسترده با وسايل مكانيكي مانند لودر صورت پذيرد و خاكبرداري با بيل مكانيكي فقط در محـل هـايي كـه امكـان .25
 ودر امكان پذير نيست انجام مي گردد.استفاده از ل

 ماسه مصرفي در كليه بتن هاي سازه اي بايد از ماسه شسته موجود در معادن اطراف شوشتر تهيه شود. .26

 حداكثر تا فواصل حمل موجود در برآورد اوليه پيمان مورد تأييد مي باشد.فواصل حمل مصالح از هر محل تهيه،  .27

 نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد.اجراي كليه عمليات بايستي مطابق  .28

زاد بر نيـاز مورد تأييد مي باشد. بديهي است هزينه هاي خاكبرداري ما فقط تا تراز مورد نيازكليه خاكبرداري ها در محل پياده روسازي و فضاي سبز  .29
 يمانكار مي باشد.پروژه و همچنين پر نمودن محل خاكبرداري هاي مازاد برعهده پ

ما حـق چنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفر .30
 كسر نمايد.درصد باالسري از مطالبات پيمانكار  15دارد رأساً  نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت روي تمـامي تجهيـزات و ماشـين آالت  .31
 ضروري است.

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد:  .32

- ٤٠ ppm = < k  م  ppm ۸۰ > = پتاس
- P  ۱۵ < = صفر ppm 
- ٢ mmhs/cm = < EC = < ٤ mmhs/cm 
- O.C        ن آ ک  > %۱ 
- ٣٥ = < SP %= <٤٥ 
- ٦ = < ph = < ٧ 

ريـال از  1,000,000پيمانكار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و درصورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازاي هـر روز مبلـغ  .33
 محل مطالبات پيمانكار كسر مي گردد.

ه پيمانكار يه آزمايشات الزم از خاك زراعي و مصالح مصرفي به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما برعهدهزينه كل .34
 مي باشد.

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه، كليه استعالمات الزم از ادارات مربوطه اخذ نمايد. .35

دسـتگاه  حين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام كار) بـا همـاهنگي –مامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه پيمانكار موظف است از ت .36
احـد نظارت و واحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر مـاه در اختيـار و

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

اي واحد دفتر فني، واحد تأسيسات و واحد فضاي سبز بندر ماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند. بررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت ه .37
 پيمانكار بر عهده دفترفني شهرداري بندرماهشهر مي باشد.
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 ين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است:ا :: اسناد و مدارك 3ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 شرايط عموميب) 
 شرايط خصوصي)  ج
 برنامه زمان بندي كلي )د

 منضم به پيمان تلقي مي شود.) 1401و) فهرست بها و مقادير كار (كل فهارس بها سال 
 مشخصات فني، دستورالعمل ها و استانداردهاي فنيز) 
 نقشه ها) ح
 شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه)  هـ
يـن اه شمار مي آيـد. و مدارك پيمان ب اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ مي شود يابين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناد     

 وممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستوركار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دوگـانگي بـين اسـناد اسناد درچارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد 
               ي، پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويـت بـه ترتيـب بـا مشخصـات فنـي خصوصـمدارك پيمان، موافقت نامه 

  د.نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دار
اسـاس فهـارس ر....) ريـال ب........................عدد........... و (به مبلغ كل پيمان (به حروف................................................................................)مبلغ قرارداد: :  4ماده 
 مي باشد.  1401سال  ، شبكه فاضالب، راه و باند، زهكشي و تأسيسات برقي شبكه توزيع آب رشته ابنيه،بهاي 

 ي گردد.مدرصورت وضعيت هاي پيمانكار اعمال  19/08/1387مورخ  76574/100مطابق جداول بخشنامه شماره  ضريب پيمان برابر است با .............. كه     
 مبلغ كل پيمان، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.     

 :: تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 5ماده 
 پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.الف) اين 

 شرايط عمومي پيمان است. 30ات موضوع ماده ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغيير 6 ب) مدت پيمان
 ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.

 پيمان اقدام نمايد.د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع 
وي سـاه از مـ 12، بـراي مـدت شرايط عمومي تعيين مي شـود 39اده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق م :: دوره تضمين  6ماده 

 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده پيمانكار
،  واگذار شـده نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گردد ت بر اجراي كار: : نظار 7ماده 

 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32است كه با توجه به مواد 
 حدفاصل آرامستان  باغ رضوان تا جايگاه فروش احشامالي و جنوبي ضلع شمالي و جنوبي حدفاصل شم –هنديجان  ورودي شهر از سمت -بندرماهشهر : محل اجراي كار: 8ماده 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  : نسخ قرارداد: 9 ماده
 

          
 ينده / نمايندگان پيمانكارانم                                                             نماينده كارفرما                                              

 ادگي :نام و نام خانو                                                                حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                

  امضاء                                                   امضاء                                                   
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 

 مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54خشنامه شماره ب  شامل :
ه و تـا ايـن در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكـاري بـود       

 دد.ابالغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گراست در صورت  الزمتاريخ معتبر مي باشد  نافذ بوده و 
 

 شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها به: : شـرايط خصـوصـيفصل چهارم
اد مختلـف ايـن واد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مـوتواند مشرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي

ن شـرايط واد ايـشرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفتـه در مـ
اد شود، چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابالغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارد آن در شرايط عمومي پيمان است.خصوصي همان شماره و حروف مربوط به 

 تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.
ظارت را به نفي و مورد تأييد دستگاه پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صالحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كا:  ) رئيس كارگاه 10ماده 

نظر قادر بـه  ص موردعنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد . در صورتي كه شخ
نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصميم ي را ميانجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صالحيت ديگر

شـخص واجـد  كارگاهپيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صالحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين عالوه بر رئيس 
 ردد.ه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گصالحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقش

 ب) – 18ماده 
اجراي كـار را  سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفصيلي "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح           

 ،لي اجراي كـار اور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زماني تفصيطبق نظر مهندس مش
 هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.

اي تهيـه خص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صـورت ميلـهبايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مش در برنامه زماني تفصيلي -1
 شود . همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.

 نكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر داليل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.ادرصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيم -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

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

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

ها، رعايت ليترعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعا .3,3
 ن پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايا

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

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد  .3,5

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

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

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

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

 يات زير باشد:گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئ هـ) -18ماده 
نيكي مربوطه وگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتر )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

بوطه دستگاه ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي مرگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم  )2
 نظارت تحويل گردد.



ورد مخوانده شد ؛  شهر بندرماهشهر از سمت جاده هنديجان حدفاصل آرامستان باغ رضوان تا ورودي جايگاه فروش احشام فاز اول ساماندهي وروديبا موضوع: اول مرحله اسناد مناقصه 
 قبول است.

21

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

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

آن فعاليت گردد، كارفرما حق دارد  دي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمانها مطابق برنامه زمان بنچنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15هاي مربوطه را با احتساب رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

تگاه نظارت و حين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهنگي دس –عمليات پروژه  پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز )7
مـومي عواحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در اختيـار واحـد روابـط 

 صورت جلسات نمايد. شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوست

وخت، فقط درصورت نياز به معرفـي نامـه س، برق، مخابرات و ، آبكارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راهالف)  -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 انكار است.نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز به عهده پيم ، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزار كار،تهيهز)  -20و  –ب  – 20ماده 

 زير در كارگاه الزامي است: داشتن حداقل ماشين آالت پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آالت رعايت كند. هـ) -20ماده 
 بيل مكانيكي يك دستگاه )1

 جرثقيل يك دستگاه )2

 دستگاه 6كمپرسي  )3

 يك عدد تانكر آب )4

 غلتك سنگين يك دستگاه )5

 غلتك دستي سه دستگاه )6

 تراك ميكسر )7

 دوربين نقشه برداري )8

ارگاه اقدام كپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در  ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعالم مي گردد.
 گردد.ه نظارت ابالغ مينمايد. ساير موارد در صورت نياز توسط دستگا

 ر تأمين كند.پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زيح)  – 20ماده 
ش و گرمـايش، انات مورد نياز از قبيل وسايل سـرمايمترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امك 36دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل  يكتأمين  -

 لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است.كامپيوتر، يخچال، ميز و صندلي، 
 پذيرد.اي صورت نميتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه

 كار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.پيمانب)  -24ماده 
 ئون اسالمي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت ش -1
 خصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان ت -2
 الً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3

 تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار است. لف)ا -28ماده 
 مي گيرد.تعديل تعلق  15/09/1382مورخ  173073/101براساس بخشنامه شماره به اين پيمان  هـ ) -29ماده 

 مي باشد. 1402شايان ذكر است شاخص مبناي تعديل پروژه، سه ماهه اول سال 
 وليه و مجدد در صورت نياز.ا ياه كليه آزمايش هاي زير، به عهده پيمانكار است:مايشهزينه  انجام آز  ج) -32ماده 

گيرد و هزينـه توسط آزمايشگاه مورد تأييد دستگاه نظارت و كارفرما انجام مي ،55و  101الزم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 
 گردد.اه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت ميا، پس از تاييد دستگه انجام آزمايش

 هزينه انجام آزمايشات تست خاك زراعي و ديگر آزمايشات مورد نياز برعهده پيمانكار پروژه مي باشد.
خرين مصوبه هيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956 دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره -35ماده 

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

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20,000,000هداري كارگاه ماهانه به مبلغ هاي نگهباني و نگدر حد هزينه 
 گيرد.صورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي در الف) -50ماده 
 زير ، از پيمانكار وصول مي شود: خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب )6 -ب-50ماده 

ر در اجراي كار شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هر روز تاخي 50ريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده ج
 ) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.و پانصد هزار ميليون يك( 1,500,000مبلغ 

جاز هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير مدچار تاخيرات غير مجاز گردد، عالوه بر خسارت فوق الذكر هزينهتبصره: چنانچه اجراي پروژه 
 گردد.ز مطالبات پيمانكار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و ابراساس بخشنامه

ز اسـتفاده ا 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869ويب نامـه شـماره براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصـ ساير شرايط :
رما مي توانـد و كارفكارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده 

 ر العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان)بخش دستو 6، قرارداد را فسخ نمايد. (مفاد بند نبه استناد آ
 

 
 يمانكارپ                                                                               : شهرداري بندر ماهشهركارفرما            

 نام و نام خانوادگي:     حسين صفري خانوادگي:نام و نام          
 هرو امضاءم                                                                                      امضاء                                              

 
 
 
 

 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
ومي پيمان عمبه عنوان بخشي از مشخصات فني زير به شرح رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

 الزم است:
  مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره 

  مشخصات فني عمومي راه 101نشريه شماره 
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 (پيوست شرايط خصوصي پيمان) خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
رنامه از ارائه برا با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه  -1

 زمانبندي، به كارفرما اعالم نمايد.

همراه  به ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد راWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( -2
وري گرديده ، به ط د) محاسبهگرد مقادير و اوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه

رنامه و واقعي بارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت نهايي و مورد تاييد ك WBSكه با آيتم هاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSخواهد بود. ساختار برنامه زمانبندي مي بايست مطابق 

                Gant Chartورت صبه  پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را -3
صحيح  الزم و ارتباط ش نيازهايه پي( نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كلي

جه وارفرما به هيچ ي باشد. كمز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري فعاليت ها، تهيه و بصورت ماهيانه بروز شود. الزم به ذكر است ارائه آنالي
د بندي مورد تايينامه زمانه براجازه انجام كار بدون برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائ

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

 اوليه و S-CURVEر موداپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به ن -4
د را به لي قرارداكه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت به صورت نسخ

تهيه  3و2ضوع بند ندي كلي موصورت برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانب
فعاليت،  د نياز هرمور شده و شامل كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح

ه بط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد اشين آالت و تجهيزات مرتبم -) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني Resourcesمنابع(
منابع  ه، براساسهياننحوي كه يك شبكه كامل برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آالت ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ما

 تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد. مذكور در چارچوب برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به

خذ راي كار، نسبت به ا) در برنامه زمانبندي الزم است پيمانكار ضمن ارائه داليل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اج Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( -5
را جهت تاييد  ه هنگام )بخصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي  تاييدات الزم از كارفرما در

معرفي و در فايل و   Baseline 2ذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineو ابالغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان
 هاردكپي منظور مي گردد.

وي قرار  ر نمايندهختياپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابالغي كارفرما تهيه و در ا -6
ايست به صورت نكار مي بنظر اطالعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيما دهد. فرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از

 فايلهاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

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

 مشخصات كلي قرارداد -

 و مشكالت پروژه و راه حل آنها تنگناها -

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

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

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

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

طابقت / واقعي و م )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت برنامهResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 عدم تطابق آنها. آن با جداول نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبالً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر داليل

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

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

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 ارش مصورگز -
 

اي اجرا هرح فعاليت ها به همراه ش پيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطالعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آالت، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليت -7
 –ت ماشين آال –تجهيزات  –ع مصرفي (نيروي انساني شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه مناب

 يد.مصالح و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نما
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ه كسر ارائه شد ر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت هايدر صورتيكه پيمانكار اطالعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقر -8
ه كارفرما ( با درصد (مطابق جدول پيوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك ب 22خواهد شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

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

ن ماه دوم ر تا پايا، اگدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد -9
ه مدارك واقص ارائند از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قراردا

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

 شد.ر مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخي
 

 طعي خود بههاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رسيده است همراه با صورت وضعيت هاي موقت و ق پيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايل -10
 كارفرما تحويل نمايد.

 
پيمانكار  رسماً از نامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژهتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد بر -11

 تحويل گرفته مي شود.
 

. صورت برسدروژه رل پبه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنت -12
ترل پروژه ارسال و به مديريت برنامه ريزي و كن 9وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. پس از تاييد و محاسبه قابل پرداخت
 

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

 
ت اجرايي تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات عملياپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به  -14

ونه مسئوليتي متوجه جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گ اقدام و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت
 كارفرما نخواهد بود. 

 
رل پروژه يزي و كنت) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه رهر گونه قيمت جديد (ستاره دار -15

 باشد.ي درصد آن م 50ارسال تا اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 
 

هيه صورت تكار براي يمانچنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پ -16
ر مي نمايد و باالسري از محل مطالبات پيمانكار كسدرصد  15وضعيت موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 م دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول پيوست انجا 16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 سناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژهجدول مدارك، ا

 بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف

درصد 
 وزني
كسر 
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رفرمايد كاي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تايعدم ارائه برنامه زمانبند 2
 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3
 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  ااييد كارفرمعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ ت 4
 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرما 5
خذ تاييد انسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و  4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6

 اكارفرم
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

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

 

 


