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 اسناد مناقصه
ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش جابجائي پايه هاي برق فشار متوسط  پروژه :

 خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاه
 

 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 
 

 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 شرايط مناقصه  -2

 خل كارمندان درمعامالت دولتيدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداتعهد نامه پيشنهاد -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

 نمونه فرم ضمانت نامه -8

 ي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كارفرم خود اظهاري اعالم كارها -9

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -10

 نمونه فرم ضمانت نامه -11

 



 .، خوانده شد، مورد قبول استدوم)(مرحله  اسناد پروژه : جابجائي پايه هاي برق فشار متوسط خيابان فردوسي منتهي به خيابان دانشگاه

 
٢

  دوم مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 
 

 پيمانكار شركت /
ي مناقصه عموم بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه در وراي اسالمي شهرش 14/1/1401ش مورخ /18شماره مجوز  بدينوسيله به استناد

 مشخصات زير شركت فرماييد.با 
 ان دانشگاهجابجائي پايه هاي برق فشار متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت خياب موضوع: -الف
 ريال 25,342,820,055 :مبلغ اوليه –ب 
 ز تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ا ماه 6 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 شهرداري بندرماهشهر واحد تأسيساتدستگاه نظارت:  -هـ 
الزامـي  مـور اجتمـاعياو گواهينامه صالحيت ايمني از اداره كار و  از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيرو 5رتبه ارائه  -و

 است.

 قصهشرايط منا
رخ مـو 18تا سـاعت  08/12/1401از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  .1

ا هـبازگشـايي پاكـت  و 23/12/1401مـورخ  18ارائه مي گردد؛ بارگذاري پاكت ها در سامانه مذكور تا ساعت  11/12/1401
 مي باشد. 24/12/1401 مورخ

مل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند يك هيچگونـه پيشـنهادي اعـم از كتبـي يـا پيشنهادها بايد كا .2
بهم و شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشـروط و مـ

 فاقد تضمين الزم و كافي و الك و مهر نشده معذور است.
ز ريال )را به يكي ا 1,267,141,003ان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه (پيشنهاد دهندگ .3

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

واقع در واحد تأسيسات شهرداري  13/11/1401روز شنبه مورخ  9اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) در ساعت  جلسه .4
ه و به بندرماهشهر برگزار مي گردد. حضور پيشنهاددهندگان الزامي است. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلس

بول قكاران، هيچ گونه ادعايي مبني بر عدم آگاهي از مشكالت كار مورد امضاي همه حاضرين برسد. در صورت عدم شركت پيمان
 كارفرما نمي باشد.

 
 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 هرداربندرماهشهرش                                                                                                                                     
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٣

 دوم مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار

شـگاه جابجائي پايه هاي برق فشار متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فرو پروژه، هربندرماهشهراسالمي ش شوراي 14/1/1401ش مورخ /18مجوز شماره وسيله به استناد  بدين
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. را كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاه

مـورخ  67490مصوبه مجلس شوراي اسالمي و ابالغيـه  شـماره  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  12آئين نامه اجرايي بند ج ماده  و 26/11/83

 روش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاهجابجائي پايه هاي برق فشار متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كو :  ب : موضوع پروژه
 : ج: شرح مختصري از پروژه 

 تجهيز كارگاه  .1

 نظارت و با هماهنگي كامل دستگاهآناليز پيوست انجام كليه عمليات تكميلي مطابق  .2

 برچيدن كارگاه .3

 توضيحات:
 ا در قيمت راجراي پروژه، كليه موارد يمانكار موظف است ضمن بازيد از محل هيچگونه ضريب و اضافه پرداختي از بابت صعوبت و غيره به پروژه پرداخت نمي گردد و پ

 خود لحاظ نمايد.

 .پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را به دستگاه نظارت اعالم نمايد 

 يي پيوست و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت پذيرد.اجراي كليه عمليات اجرايي ميبايست مطابق نقشه ها و مشخصات اجرا 

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

  بـه  سـبتنتفضيلي مصوب، دچار تاخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرما حق دارد راسـاً چنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه ريزي
 درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 ري است.پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت روي تمامي تجهيزات و ماشين آالت ضرو 

 مطالبـات  ريـال از محـل 000/750بـه ازاي هـر روز مبلـغ رائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، پيمانكار موظف به ا
 پيمانكار كسر مي گردد.

 كار) با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد روابـط ين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام ح -پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه
يـك  روابط عمومي شهرداري قـرار دهـد وواحد عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس باكيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده رادر پايان هر ماه در اختيار 

 نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.

 پيش بيني شده است. ماه شمسي 6رداد و تحويل زمين، از زمان انعقاد قرا:د: زمان اجراي كار

 .يال مي باشدر 25,342,820,055 مبلغ برآورد اوليه اجراي كارهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

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

  اني:ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انس
 نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز به عهده پيمانكار است. ،لوازم مصرفي ، ابزار كار ،تهيه و تامين كليه مصالح 

 .پيمانكار موظف است كليه مصالح خريداري شده را قبل از تهيه به تأييد كارفرما برساند 

 پيوست آناليزطبق كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاه ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه   –بندر ماهشهر  ح : محل اجراي كار:

 شهرداري بندرماهشهر.ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 گردد. مي اعالم هرداري بندر ماهشهرواحد تأسيسات ش ي : دستگاه نظارت :

ز امي باشـد كـه بايـد بـه يكـي  ريال) و هفت ميليون و يكصدوچهل و يك هزار و سهيك ميليارد و دويست و شصت ( ريال 1,267,141,003 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 صورت هاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه ، در پاكت الف به شهرداري تسليم شود.

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

د. چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هرشكل ممكن قابل قبول نمـي باشـ تبصره :     پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك تضمين شده،
د طبق ه هاي بانكي بايها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه برآن ضمانت ناممدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد

                                                                                                                            فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 سين صفريح                                                                                                                                                                                         

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                                    
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٤

 »شرايط مناقصه « 
 دانشگاهجابجائي پايه هاي برق فشار متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان موضوع مناقصه : 

 عالوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
الحيت خدماتي و يد صگواهينامه معتبر تاي، امكانات، ماشين آالت، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، توان مالي، رشته نيرو 5رتبه حداقل شخصيت حقوقي،  م : شرايط متقاضي:

 ه  جراي پروژاچنين ظرفيت خالي جهت تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همايمني اداره كار و امور اجتماعي، 
 ن : شرايط شركت در مناقصه :

د مقرر به دستگاه ، به ترتيب بعد تنظيم و در موع Setadiran.irكات الكترونيكي دولت به نشاني هاد خود را در سامانه تدارداوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشن )1
 مناقصه گزار تسليم كند.

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

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : )3

	.)ل گردداصل ضمانت نامه به امور قراردادها تحوي پاكت ها، (حداكثر تا قبل از زمان بازگشايير مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه دتضمين شركت  -3-1
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از :  )4

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

ناقصه، مها، شرايط  دارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل(فرم ضمانتنامهم و دفترچه حاوي كليه اسناد 2-4
ناشي از  برگ تعهدنامه پيشنهاددهنده درمورد عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي، تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي

 و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها) مقررات

 گواهينامه صالحيت ايمني و صالحيت خدماتي از اداره كار و امور اجتماعي 3-4

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

 اً  پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد و حروف باشد)وضيحبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (ت -
 ق جداول پيوستآناليز قيمت پيشنهادي بر اساس اسناد و مدارك مناقصه و طب -

نظيم و مهر و امضاء ت، تكميل، ط در آن، حذف و يا قراردادن شرذكر شده بدون تغيير  5و  4، 3دهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي )  پيشنهاد6
 نموده و به امور قراردادهاي شهرداري تسليم نمايد.

 رديا نقص  خدشهپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت وجود  .5
 ، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود است.يشنهاد مشروط، يا ارائه پاسناد و مدارك مناقصه

يد و به هيچ ا رد نماها رشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشنهاد .6
يمت قه كمترين لذا ارائه دهند هاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد ووجه مقيد به قبول پيشن

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

مي و هاي عمو كار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح، هزينهقيمت پيشنهادي پيمان .7
 موارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد. سود و غيره خواهد بود مگر در

ا را رعايت شند و آنهمقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشته باپيشنهاددهندگان بايد نسبت به  .8
 نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

نوني سورات قاف پيشنهاددهنده دليل قبول پرداخت و كسر كپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طر .9
ر كسر و به پيمانكا تها)مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعي

 حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

بول قله مورد يد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيشنهاد واصهيچ گونه تصرف و تغييري نبا .10
 نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

گان مردود ركت كننديا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله از اين ش هرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و .11
يت يريزي و مدرامه تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوع نيز به معاونت برن

 راهبردي رئيس جمهور اعالم خواهد شد.

ده مناقصه صورت برنراينچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد د .12
 حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

                  ردود ن مورد ميي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي درايكارفرما هزينه ها .13
 مي باشد.

 شود ابالغ محسوب مي گردد.دهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال نشاني پيشنهاد .14

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت، معادل  در .15
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دستور  كه طبق اتي استتمام مقادير متره پيوست ، بصورت تقريبي بوده و مالك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد و مالك عمل كاركرد پيمانكار عملي .16
 كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

ام يوست اقدپيمت ضروريست پيشنهاد دهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با در نظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت به شرح برگ پيشنهاد ق .17
 نمايند.

                  مي عمل شرايط عمو 42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  6، از تاريخ تحويل موقت براي مدت مانحسن انجام عمليات موضوع پي .18
 مي شود.

نصف اين  داري مي شودآن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگه %10ازمبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  .19
 مبلغ پس از تحويل موقت و نصف ديگر را پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.

 به عهده پيمانكار مي باشد. عمليات موضوع پيمان مصالح و ...  ناشي از انجام و مازاد جمع آوري نخاله  .20

 شد. ورد خواهدصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و در  .21

ي و لم خوردگن ققيمت پيشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدو .22
 شود. با حروف نوشته مي

ارك پيمان سناد و مدنظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعالم و جزو اهرگونه توضيح يا تجديد  .23
 منظور خواهد شد.

اتب را يش آيد مراگر چنين موردي پشهرداري حق تغيير، اصالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و  .24
 يد.ن را بنماصورتي كه پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد آ به دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و در

خرين آي تواند م   ا نسبتها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه گزار از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغيير مقادير ي   .25
 اشته باشند.خود را د دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر پيشنهاداعالم كتبي به پيشنهادمهلت دريافت پيشنهادها را با 

ت نمايد. در يمان مبادر، به انعقاد پتعهدات براساس قيمت پيشنهادي خودابالغ كارفرما به او، با سپردن تضمين اجراي برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از  .26
 ناقصه درمنده غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصورتي كه بر

 ه انعقاد پيمانبال، حاضر بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفردوم به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بامهلت پيش 
ه مناقصه برندطرف  نت انجام تعهدات ازمناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضما نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و

 مسترد نخواهد شد.سپرده نفر دوم 

 مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. دومپس از تعيين نفرات اول تا  .27
 رما مراجعه نمايند.صورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كارف دهندگان مسترد نخواهد شد و درمدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .28

لي از انجام ه هر دليبيا در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و  .29
خسارت،  د و ضبط ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات و اخذموضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قراردا

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

وقت ميخ تحويل تار (ازچنانچه مناقصه گراني در سوابق اجرايي خويش ، مشمول دريافت اخطار كتبي بوده اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه  .30
هت كليه جشتر از سه ماه پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بي

روم رداري محه است) از شركت در مناقصات اين شه، به ترتيب به مدت يك و سه سال (از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه اي كه مشمول اخطار كتبي بوداخطارها)
 ، مناقصه گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي باشد.اخطار و بيشتر خواهد گرديد. بديهي است درصورت داشتن چهار

 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .31

 واهد شد.جداگانه و عالوه بر مبلغ پيشنهادي به پيمانكار پرداخت خ –درصورت ارائه گواهينامه ارزش افزوده  – مبلغ مربوط به ماليات بر ارزش افزوده .32

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  .33

 
 

 صفريحسين                                                                                                            
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                  
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 22/10/1337دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ نامه پيشنهاد تعهد
 جابجائي پايه هاي برق فشار متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاه  مربوط به مناقصه:

مالت دولت ت در معاكارمندان دولقانون منع مداخله  قه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور دراين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ور     
را مردود  ناقصه فوقنمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي م  1337مصوب دي ماه 
 ت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.و تضمين شرك

مايد و خالف نا امضاء فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط ردهنده برنده مناقصه يد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهادهمچنين قبول و تأي     
ان سهيم اين پيمه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند دراظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را ك

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

تب را ردد مراگدهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور اين پيشنهاد     
ه نطالع نرساند اصله به دهنده مراتب فوق را بالفا، بديهي است چنانچه اين پيشنهادخاتمه داده شود بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان

 ا نيز بنا بهاي كار رنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجر تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت
 اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.تشخيص خود از اموال 

ات هاي حق مجازدهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستمضافاً  اين كه پيشنهاد     
 مربوطه مي باشد.

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

 
 
 
 
 

 تعهد نامه
 

داراي                                         ر رسـته اعالم مي دارم اين شركت د                                      مدير عامل شركت                           اينجانب        
هبـردي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامـه ريـزي و نظـارت را

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

 
 

 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                          
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 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 گاهجابجائي پايه هاي برق فشار متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانش مربوط به مناقصه:

نده از دهان دهنده اطالع كامل اين پيشنهاددين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشب -الف
 ي باشد.، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج ذيل مامتن قوانين، مصوبات، آئين نامه ه

د و ن است و متن و مفاتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيماچنين بدين وسيله هم -ب
 ترتيبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.

 پيمان. مومي مناقصه وفهرست مقررات و اسناد و مدارك ع -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

 عمومي پيمان. نمونه پيمان و شرايط -4

 جوشكاري ساختماني ايران چاپ شده توسط معاونت  228, نشريه  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5
 .جوشكاري آمريكا AWSبرنامه ريزي كشور و آئين نامه 

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

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

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

 

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

بول اين ورد تأييد و ق، ممراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه        
 مناقصه گزار و كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پيشنهاد قيمت
 جابجائي پايه هاي برق فشار متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاه موضوع مناقصه :

رايط شاقصه ، ير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در منامضاء كننده ز
و  مقررات ، تعهد نامه اجرا و قبولت مقادير و قيمت هاي برآوردي كار، فهرساقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي، شرايط خصوصي منمناقصه

ارك و مامي مدتاقصه و پيمان، تعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و به طور كلي اسناد و مدارك عمومي من
يشنهاد مي ناقصه پماسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد 

 نمايم كه :
 دد)مربوط به شركت توزيع برق خوزستان با مبلغ پيشنهادي (به ع 1401ع مناقصه فوق را براساس فهارس بهاي سال عمليات موضو -1

ا ب لاير ........................................................................................................................................................ ريال و به حروف ........................
 ه پيوست اين برگ انجام دهم.دضريب ......................... درصد مينوس/ پلوس مطابق آناليز ارائه ش

 ارائه آناليز قيمت طبق جداول پيوست الزامي است. -2

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه : -3
فت هثر ظرف الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداك

 تسليم نمايم.روز از تاريخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه 
ارهاي كليه ك وب) ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابالغ، كليه ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم 

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

 خصوص ندارد.

ك) ع بند (راي تعهد ، تضمين موضوتحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اج -6
 دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 

 هنده :ددگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاتاريخ :                                     نام و نام خانواد
 دهنده :آدرس و تلفن تماس پيشنهاد

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 .، خوانده شد، مورد قبول استدوم)(مرحله  اسناد پروژه : جابجائي پايه هاي برق فشار متوسط خيابان فردوسي منتهي به خيابان دانشگاه

 
٩

 انمونه فرم بيمه نامه كاره
 جابجائي پايه هاي برق فشار متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاهمربوط به مناقصه: 

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

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

  
  
  

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

 ميسر نشود تا چه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امرهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنان
ي پيمان راسـاً شرايط عموم 21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3حداكثر 

دهنده مسئول  ل حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهادخواهد نمود و البته چنانچه در اين خالدر اين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 »تعهــد نامــه« 

 
عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد ت     ثبت شده به شماره                                                                                     شركت                   

يساتي و ني، تأست هاي پيمانكاري ساختمااساسنامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه تشخيص صالحيت و تعيين گروه و رتبه بندي شرك
ط ناحيه صنعتي جابجائي پايه هاي برق فشار متوسمناقصه ) براي 1-50/8682-4383هيأت وزيران (شماره   5/7/1367تجهيزاتي مصوب جلسه مورخ 

حداكثر  قبل از عقد قرارداديص داده شدم حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخبر در  حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاه
ت انچه اين شركمايم چننتا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي 

ز نمود. قبل ا ت مراجعهممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم اسبه عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه 
امه مفاد آئين ن د را باعقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خو

 مورد بحث مطابقت دهم.
 ه و تضـمينختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد ننمـودا شهرداري     

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

 حل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجازم                                                                       ام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            سمت و ن    
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                                                               شركت براي اسناد تعهد آور                                        
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١٠

 
  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  بول واقع شده وبه                                  اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد ق                                    چنانچه 

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

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

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

 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 نخواهد مـدت ايـن                                                ت كتبياين مدت بنا به درخواس     

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

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

 پرداخت كند.                                      

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

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

د. در صـورت با اعالم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسـر خواهـد بـو درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد

 ضبط 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

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام كارفرما/ذينفع

 تقاضينام م نام ضامن

 نام ضامن

 نام ضامن

 نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع
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 فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

راي ب                    ، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ    ر در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايياع كاآيين نامه ارج 18مطابق ماده      
اي در كاره ، جابجائي پايه هاي برق فشار متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاهمشاركت در مناقصه 

ظر مبلغ و وط از نكه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مرب دست اجرا و يا كارهايي
 ارا مي باشد.دين شده تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعي

 

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

 قرارداد
ظرفيت پايه   

 مانده ظرفيت در رشته

        

        

        
 

اي پـروژه بـه آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجر معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهورچنانچه      
فتـار رهده پيمانكار بوده است و مطابق با دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شـركت ع

 مي گردد.
 

 آور مضاء مجاز و تعهدا              تاريخ :                                                                                              
 

شدن آن  اين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت، به پيمانكار تحويل گردد و پس از تكميل     
ورد نيـاز م) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك بتوسط پيمانكار پيشنهاددهنده، در پاكت (

 ارسال گردد.و راهبردي رئيس جمهور مه ريزي برنامعاونت به 
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه: فصـل دوم
يگـر مـدارك دهمراه شـرايط عمـومي و     به شماره     مورخ   دوم مرحلهو آگهي مناقصه  14/1/1401ش مورخ /18مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به       

حسـين  قـايآشهرداري بندرماهشهر به نماينـدگي في مابين  1401/     /   تاريخ كيك است و پيمان ناميده مي شود، درالحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تف
شـود، از يـك سـو و  كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي 52339114-16به تلفن ساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –به نشاني كوي انقالب (شهردار)  صفري

، طبـق ، از سـوي ديگـرده مي شودكه در اين پيمان، پيمانكار نامي           لفنتو شماره      به شماره ملي                به نمايندگي     ه شماره ثبت بشركت           
 مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

 ر متوسط ناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت خيابان دانشگاهجابجائي پايه هاي برق فشا: : موضوع 1ماده 
  شرح مختصري از پروژه :: 2ماده 

 تجهيز كارگاه  -1

 انجام كليه عمليات تكميلي مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل دستگاه -2

 برچيدن كارگاه -3

 توضيحات:
 ه، كليه وبت و غيره به پروژه پرداخت نمي گردد و پيمانكار موظف است ضمن بازيد از محل اجراي پروژهيچگونه ضريب و اضافه پرداختي از بابت صع

 موارد را در قيمت خود لحاظ نمايد.

 .پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را به دستگاه نظارت اعالم نمايد 

 بايست مطابق نقشه ها و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت پذيرد. ايي مياجراي كليه عمليات اجر 

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

 ق دارد حفعاليت گردد، كارفرما  چنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه ريزي تفضيلي مصوب، دچار تاخير بيش از ده درصد مدت زمان آن
 درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15راساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

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

  ريـال از  000/750پيمانكار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازاي هـر روز مبلـغ
 محل مطالبات پيمانكار كسر مي گردد.

 مليات پروژه و پس از اتمام كار) بـا همـاهنگي دسـتگاه حين اجراي ع -هپيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژ
احـد ودر پايان هر مـاه در اختيـار  كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را نظارت و واحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با

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

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است:  :: اسناد و مدارك 3ماده 
 ج ) شرايط خصوصي                ب) شرايط عمومي                  الف) موافقت نامه حاضر

ه بـمدارك پيمـان  بادله مي گردد نيز جزو اسناد واسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان م  
شـد. ، دستور كار و صورتمجلس با، نقشهاين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني.شمار مي آيد

شخصات فنـي و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به م ديگر اسناد ، موافقت نامه پيمان برو گانگي بين اسناد و مدارك پيماندرصورت وجود د
ر بـبهـا  باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرسـت

 ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.
ربوط بـه شـركت توزيـع م 1401سال  س بهاياربر اساس فه...........................................) و (به عدد .....................) ريال  پيمان (به حروف مبلغ كل: : مبلغ 4ماده 

 ضريب پيمان برابر است با ...........  مي باشد.برق خوزستان 
 ر مي كند.مبلغ كل پيمان، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيي

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

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

 عمليات موضوع پيمان اقدام نمايد. شروع نسبت به تجهيزكارگاه بمنظور زروهفت  است ازتاريخ تعيين شده براي شروع كار،درمدت متعهد د)پيمانكار
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مـي  شرايط عمومي تعيين 39، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده حسن انجام عمليات موضوع پيمان :: دوره تضمين 6ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42پيمانكار، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  ماه از سوي 6مدت شود ، براي 

 مي باشد. شهرداري بندرماهشهرنظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار، به عهده واحد تاسيسات  :: نظارت بر اجراي كار 7ماده 
 خيابان دانشگاهناحيه صنعتي حدفاصل فروشگاه كوروش خيابان فردوسي به سمت  –بندر ماهشهر  :: محل اجراي كار 8ماده 

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

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

 سمت:                                                                                                    سمت : شهردار                    
  امضاء                                                        امضاء                                               

 
 
 
 
 
 

 فصـل ســوم
 شــرايط عمـومي پيمـان

 
 مه ريزي كشور.سازمان مديريت و برنا 2/3/1378مورخ  1088/102 – 842/54بخشنامه شماره 

 
خ تا اين تاري وده ي بودر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكار     

 ردد.فاده گ، نافذ بوده و الزم است در صورت ابالغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها استمعتبر مي باشد
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  پيمان يايط خصوصرش : فصـل چهــارم
هيچ گـاه  شده است و شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكول          

وط بـه آن در اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد مـاده مربـ نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از
 مي پيمان است.شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمو

 نانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابالغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.چ     
ه ظارت را بـپيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صالحيت، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه ن: ) رئيس كارگاه 10ماده 

ظر قادر بـه نمورد عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد حتماً  دراوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد. در صورتي كه شخص 
ت صـور ن تغييـر اسـت. درانجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صالحيت ديگري را مي نمايد و پيمانكار موظف به ايـ

كارگاه شخص  رئيس تصميم پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صالحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين عالوه بر
كـار  داركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول بـها روزانه و ته ، گزارشاي كارگاهيواجد صالحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقشه ه

 گردد.
رنامه ريزي تفصـيلي اجـراي بروش اجرا و  -پيمانكار متعهد است كه بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست اسناد) سازمان ب) – 18ماده 

ار، كي تفصيلي اجراي آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زمانائه نمايد. ضمناً بر اساس نقشه هاي موجود و برنامه زمان بندي كلي ار كارفرماكار را طبق نظر 
 هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.

يك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلـه اي تهيـه ر برنامه زماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكد -1
 شود . همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.

 و دستگاه نظارت را مطلع نمايد. رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر داليل كارفرماد -2
 اشد :بندي به شرح ذيل مي ب موارد الزام در تهيه برنامه زمان -3
 بندي كلي منطبق بودن برنامه زمان بندي تفصيلي با برنامه زمان -1-3

 ) به طور مناسب جهت پوشش دادن تمامي فعاليتهاي موجود در قرارداد رعايت شود. WBSساختار شكست كار ( -2-3

پس  ويش نيازها بندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان (تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعاليت ها، رعايت پ تنظيم برنامه زمانرعايت اصول  -3-3
 نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ...)

 .ها با مبلغ پيمان واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت ها در برنامه زمان بندي و مطابقت داشتن جمع كل مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي  -4-3

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد -5-3

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  -6-3

 هارائه جداول ماشين آالت و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ما -7-3

 بندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه  برنامه زمان  S رسم نمودار -8-3

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

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

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

بوطـه رگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه بـه همـراه فايـل الكترونيكـي م )2
 ويل گردد.دستگاه نظارت تح

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
 گزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني داليل آن ذكر شود.  در پايان هر )4
سـتگاه د، ورود و خروج مصـالح و كـاركرد را تهيـه و بـه اه شامل آمار پرسنل، ماشين آالتفوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگعالوه بر موارد  )5

 نظارت ارائه نمايد.

ارد دفرما حـق چنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب دچار تاخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد كار )6
 درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15ساب تراساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با اح

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

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



 .، خوانده شد، مورد قبول استدوم)(مرحله  اسناد پروژه : جابجائي پايه هاي برق فشار متوسط خيابان فردوسي منتهي به خيابان دانشگاه

 
١٥

به معرفي نامـه  ، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط در صورت نياز، از قبيل ساختمان، راهرگاهكارفرما درخصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كاالف) -20ماده 
 مي تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.

 ست.ا، نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز به عهده پيمانكار تهيه و تأمين كليه مصالح، ابزار كار ز) -20و  –ب  – 20ماده 

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

 دستگاه 1  تن  10جرثقيل كفي  )1

 دستگاه 1  ماشين وينچ دار  )2

 دستگاه 1   وانت مزدا )3

كارگاه اقدام  پيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در .ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعالم مي گردد )4
 نمايد. ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابالغ مي گردد.

 تأمين كند. ح مشخصات زيرپيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتر كارگاهي به تفكيك و به شرح)  – 20ماده 
و  مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيل وسايل سـرمايش 36دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل  يكتأمين  -

 گرمايش، يخچال، ميز و صندلي، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است.

 و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه اي صورت نمي پذيرد. توضيح : بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز

 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 
 ئون اسالمي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.شرعايت  -1
 د.دستگاه نظارت برسان از نظر ميزان تخصص و تجربه به تأييد -2
 الً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3

 تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارمي باشد. الف) -28ماده 
 به اين پيمان هيچ گونه تعديل و يا مابه التفاوت قيمت مصالح تعلق نمي گيرد. هـ ) -29ماده 

 .اوليه و مجدد در صورت نيازات كليه آزمايش هزينه  انجام آزمايش هاي زير، به عهده پيمانكار است:  ج) -32اده م
مورد تأييد  يشگاهالزم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريات و آيين نامه هاي سازمان مديريت برنامه جمهوري اسالمي ايران، توسط آزما

ه آزمايشـگاه ، پس از تأييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجـمي گيرد و هزينه انجام آزمايش ها جامكارفرما ان
 پرداخت مي گردد.

رين مصوبه زيران، و يا آخهيأت و 11/8/1382هـ مورخ  28493 ت/42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 
 .هيأت وزيران است

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

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

در اجراي كار  روز تاخير ي هرشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برا 50چهارم مدت پيمان طبق ماده  جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك
 هزار) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.و  يك ميليون و پانصد(ريال  1,500,000مبلغ 

اسـتفاده از  26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869شت اتباع افغاني موضـوع تصـويب نامـه شـماره براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگ توضيحات :
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 

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