
 1 هشهربندرماقانی شهرک آیت اهلل طال حسط پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابرمناقصه  سوممرحله اسناد 

 اسناد مناقصه
 بندرماهشهرسطح شهرک آیت اهلل طالقانی زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر پروژه : 

 
 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 شرایط مناقصه  -2

 معامالت دولتی ن درتعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندا -3

 ، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهاددهندهتعهدنامه )رشته -4

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

 برگ پیشنهاد قیمت -6

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -7

 هیئت وزیران 5/7/1367مورخ  50/8682/1-4383تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه  -8

 نمونه فرم ضمانت نامه -9

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

 پیمانکار شرکت /

 مناقصهه عمهومی بها در دعوت می شود که بندرماهشهر از آن شرکت ورای اسالمی شهرش 14/1/1401ش مورخ /18 مجوز شماره بدینوسیله به استناد

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 بندرماهشهر سطح شهرک آیت اهلل طالقانیزیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر  موضوع: الف:

 یالر 32.432.722.505 :مبلغ اولیه :ب 

  یناز تاریخ صورتجلسه تحویل زم ماه شمسی 12 مدت انجام کار: :ج 

 د  کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

 الزامی است.و گواهینامه صالحیت ایمنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  راه از 5رتبه ارائه  هه :

 شرایط مناقصه
           رائهه ا 11/12/1401مهورخ  18سهاعت تا  08/12/1401مورخ  از  Setadiran.irتدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  در سامانهاسناد مناقصه  -1

 می باشد. 24/12/1401بارگذاری شود. بازگشایی پاکت ها مورخ  18تا ساعت  23/12/1401می گردد و پاکت ها در مورخ 

ر نشده مه ا مشروط و مبهم و فاقد تضمین الزم و کافی و الک وها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و  کارفرما از قبول پیشنهادهپیشنهاد -2

 معذور است.

ریال (را بهه یکهی از دو طریه   ریال 1.621.636.125پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ) -3

 ارائه نمایند: ذیل

 نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر. 0105294167003یش واریز مبلغ فوق به حساب ف -الف

 بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.بصورت ضمانتنامه  –ب 

داری در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرواقع  13/12/1401روز شنبه مورخ  12در ساعت  جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( -4

  بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

 

 

 سین صفریح                                                                                                                                          

 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 ومسمرحله  -عمومی دعوت نامه شرکت در مناقصه

 شرکت / پیمانکار

ترمیم  ولکه گیری و  نوارهای حفاری زیرسازیپروژه ، اسالمی شهربندرماهشهر شورای 14/1/1401ش مورخ /18مجوز شماره بدینوسیله به استناد 

 از طری  مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. رابندرماهشهر  اهلل طالقانی سطح شهرک آیتمعابر آسفالت 

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

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

 بندرماهشهرسطح شهرک آیت اهلل طالقانی  زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر: ب : موضوع پروژه 

 هشههربندرما شهرک آیت اهلل طالقانی سطح معابرو ترمیم آسفالت ری لکه گی زیرسازی نوارهای حفاری وانجام عملیات  :ج: شرح مختصری از پروژه 

اری بهه مترمربع، خاکبرداری و نخاله برد 4800آسفالت فرسوده به مساحت تقریبی  و برداشت ، تخریبطولمتر 20.000کاترزنی به طول تقریبی : شامل

، مترمکعهب 6000زیراساس، اساس به حجم تقریبی  ماسه بادی،، ته آهكزیرسازی اعم از شفکلیه مصالح حمل و اجرای ، مترمکعب 4800حجم تقریبی 

رح به شتن  2500تن، حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت به صورت دستی به میزان تقریبی  6000سفالت لکه گیری به میزان تقریبی آحمل و اجرای 

 ذیل:

 .سانتی متر 15ز تا عم  متوسط متر در محل های مورد نیا 20.000برش آسفالت با کاتر به طول تقریبی  (1

مترمربع در محل های مورد نیاز بهه تشهخید دسهت اه  4800تخریب و برداشت آسفالت فرسوده و کاتر خورده با هر ضخامت به مساحت تقریبی  (2

 با هماهن ی کامل دست اه نظارت.تخلیه نخاله مجاز نظارت و حمل نخاله حاصله به محل 

بهه تشهخید  مورد نیازهای محل  مترمکعب در 4800به حجم تقریبی  ماشینینخاله برداری به صورت دستی و حفاری و برداشت خاک نامرغوب و  (3

 .ندرماهشهر با هماهن ی کامل دست اه نظارتبحاصله به محل تخلیه نخاله  نخالهدست اه نظارت و حمل 

 مصهالح زیراسهاس و ،ماسهه بهادی ،ك در هر مترمکعب شفتهکیلوگرم آه 150با عیار و اجرای الیه های زیرسازی اعم از شفته آهك مصالح  حمل (4

فاری حسانتی متر و به صورت دستی در محل لکه ها و نوارهای  15درصد به روش آشتو در الیه های با ضخامت متوسط  100اساس با تراکم حداقل 

 .مترمکعب به تشخید دست اه نظارت 6000به حجم تقریبی 

حمل قیهر  -تن شامل : جاروکشی و پاکسازی سطح زیرکار 6000 تقریبی ری آسفالت به صورت دستی به مقدارحمل قیر و آسفالت و اجرای لکه گی (5

mc2  ل حمه –کیلوگرم در مترمربع توسط دست اه مکانیزه قیرپاش دسهتی  2/1از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان

سهانتی  7ی یا هر محل دی ری که دست اه نظارت مشخد نماید( و پخش و کوبش آن با ضهخامت مجتمع تولیدی شهردار آسفالت تا پای کار )از

 .متر

 تن در محل هایی که اجرای آسفالت با دست اه پخهش 2500حمل قیر و آسفالت و اجرای روکش و فرش آسفالت به صورت دستی به مقدار تقریبی  (6

از مجتمهع  mc2حمهل قیهر  –روکشی و پاکسازی سطح زیرکار توسهط کمررسهور آسفالت ممکن نباشد )به تشخید دست اه نظارت( شامل: جا

کیلوگرم جهت تك کهت توسهط دسهت اه  8/0کیلوگرم در مترمربع جهت پریمکت و  2/1تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان 

 محل دی ری که دست اه نظارت مشخد نماید( و پخهش و حمل آسفالت تا پای کار )از مجتمع تولیدی شهرداری یا هر –مکانیزه قیرپاش دستی 

 .سانتی متر به تشخید دست اه نظارت 6کوبش آن با ضخامت متوسط 

 توضیحات : 

رکارگر نفر کارگر باشد. ضمناً معرفهی یهك نفهر سه 4هر گروه کاری متشکل از حداقل  گروه کامل کاری باشد. 3 الف( پیمانکار بایستی حداقل دارای 

ز مبلهغ الزم به ذکر است در صورت عدم تأمین حداقل تعداد اکیپ مورد نیاز پروژه، به ازای ههر رو .اهبری گروه های کاری الزامی استمجرب جهت ر

 ز را به تشخیدریال بابت هر اکیپ از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. ضمناً، پیمانکار موظف می باشد تعداد گروه های کاری مورد نیا 15.000.000

 دست اه نظارت افزایش و یا کاهش دهد.

ساعت برنامه ریزی اجرا را به دست اه نظارت اعهالم  24، ظرف مدت حداکثر دستور کارها از طرف دست اه نظارتب( پیمانکار موظف است پس از ابالغ 

ی عملیات موضوع پیمان در هریك از محل های تحویل چنانچه به دلیل قصور پیمانکار، اجرا ، تجهیز و اعزام نماید.اکیپ مورد نظر را جهت انجام کار و
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، کارفرما می تواند رأساً نسبت به اجهرای کهار به تأخیر بیفتد )نسبت به برنامه ریزی تأیید شده توسط دست اه نظارت( داده شده، بیش از سه روزکاری

 پیمانکار کسر نماید.درصد باالسری از مطالبات  15در آن محل اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 

ارت به و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشهر یا هر محل دی ری که توسط دست اه نظ قیرمورد نیاز، پ( تهیه کلیه مصالح زیرسازی 

هده پیمانکار می عبه و نیروی انسانی به جز مصالح فوق الذکر، تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، ابزارکار  می باشد.پیمانکار ابالغ گردد به عهده کارفرما 

ر دشهایان ذکهر اسهت  باشد. همچنین حمل مصالح، قیر و آسفالت از مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر یا هر محل دی ر به عهده پیمانکار است.

باشهد و در  پیمانکار موظف به تهأمین آن مهیروز بیل بکهو در ماه لحاظ گردیده و  10برآورد اولیه، دو دست اه کامیون کمررسی برای هر ماه و حداقل 

 ریال از حساب پیمانکار کسر می گردد. 35.000.000روز مبلغ  -صورت عدم تأمین به ازای هر دست اه 

 ت( ن هداری از سطوح زیرسازی شده از آغاز کار تا زمان اتمام عملیات آسفالت به عهده پیمانکار است.

درصهد مقهادیر  25خصوص تغییرات باالتر و یا پایین تهر از  و تقریبی بودن مقادیر، پیمانکار هیچ گونه ادعایی درث( با توجه به فوریت اجرای قرارداد 

 اولیه مشخد شده در پیمان نخواهد داشت.

س از فاصهله پهج( پاکسازی سطح زیرکار اعم از خاک و نخاله )درحدمتعارف( و حمل به محل تخلیه نخاله به عهده پیمانکار است. حمل نخالهه هها بال

ه نخالهه، روزانه پاکسازی بایستی انجام گردد و از دپو آن در جوار معابر و پیاده روها و رفوژها و غیره پرهیز گردد. در غیراین صورت بابت هر مترمکعب

برخورد با  گونه حادثه در اثرریال جریمه توسط دست اه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید و در صورت وقوع هر 1.500.000مبلغ 

 پیمانکار خواهد بود.ر عهده نخاله ها، مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و پرداخت خسارت و غرامت آن نیز ب

نتی سهد( قیرپاشی دستی صرفاً توسط قیرپاش مکانیزه دارای گرم کن قیر و پمپ و نازل قیرافشان صورت می پذیرد و هرگونه قیرپاشی به روش های 

حاسهبه به عنوان خسارت توسط دسهت اه نظهارت م 15/1هزینه قیر استفاده شده با ضریب مورد تأیید قرار نمی گیرد و  منوع بوده و درصورت انجام،م

 شده و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

رداری بهه معرفی نامه از طرف ایهن شهه ز هر حفاری باذ( انجام هماهن ی با کلیه ارگان های شهری و اخذ استعالم تأسیسات زیرزمینی از آن ها قبل ا

، ، لولهه آبازعهده پیمانکار خواهد بود. لذا چنانچه هرگونه خسارتی در حین حفاری به هرگونه تأسیسات زیرزمینی اعم از کابل برق و مخابرات، لوله گ

 یم و پرداخت خسارت وارده می باشد.مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و موظف به ترمآید  بوجود لوله فاضالب و غیره

 د به وسایل نقلیهآسفالت(، درحین تردباشد که پس از اتمام عملیات )تا قبل از اتمام عملیات لکه گیری گونه ح( کلیه زیرسازی ها در معابر باید به این 

قلیهه نصورت جبران صدمات وارده به هرگونه وسیله  صدمه ای وارد نشود و عالئم هشداردهنده استاندارد در شب نیز در محل نصب گردد. در غیراین

 به عهده پیمانکار خواهد بود.

الزم با پلیس  کلیه هماهن ی هایانجام خ( انسداد معابر در حین اجرای کار توسط عالئم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است. ضمناً  

ن صهورت ، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بهود. درغیهرایی عملیاتارگان های شهری جهت اجراراهور و سایر ادارات و 

نیهز بهه  ریال جهت هراکیپ کاری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات احتمهالی 1.500.000جریمه ای معادل روزانه 

 عهده پیمانکار خواهد بود.

ه مجتمع تولیدی شهرداری مالک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای زیرسازی آسفالت خواهد بود. ضمناً پرداخت هزینه باسهکول )بهچ( قبوض باسکول 

حهل مهورد مشایان ذکر است در صورت خرابی یا اورهال باسکول شهرداری، انجام باسکول در  ریال( به عهده پیمانکار می باشد. 120.000ازای هر مورد 

 در سطح شهرستان بندرماهشهر و پرداخت هزینه آن به عهده پیمانکار می باشد.تأیید شهرداری 

مانی کهه بهه زک( درصورتی که به علت بارندگی، پروژه تعطیل گردد، پیمانکار ح  هیچ گونه مطالبه ای را در زمان تعطیلی پروژه به دلیل بارندگی )تا 

وان فالت وجود ندارد(، از کارفرما نخواهد داشت لیکن تهأخیرات بهه وجهود آمهده بهه عنهواسطه خیس بودن مصالح و معابر امکان تولید و اجرای آس

 تأخیرات مجاز محاسبه خواهد گردید.

ورد مهبا مشخصهات  GPSبه دست اه رهیاب بایستی ضمن معرفی به کارفرما، با هزینه پیمانکار، آسفالت و  مصالح زیرسازیز( کلیه کامیون های حمل 

 ب کامیون هاسامانه رهیا کنترل کلیه پرداخت ها منوط به اخذ تأییدیه از مدیریتدر این صورت رفرما مجهز می شوند . بدیهی است و با پلمپ کا تأیید

 خواهد بود.

 آیهت اهلل طالقهانیشههرک سهطح م( پیمانکار می بایست جهت انجام عملیات کوبش الیه های زیرسازی، لکه گیری و فهرش آسهفالت معهابر اصهلی 

از احجام برآوردی لحاظ نماید و از این بابت هیچ گونهه اضهافه پرداختهی  %25خود استفاده از غلتك سن ین را جهت حداقل هر، در قیمت بندرماهش
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ریهال از محهل  10.000.000صورت نخواهد گرفت. همچنین در صورت استنکاف پیمانکار از تأمین غلتك سن ین، به ازای هر مورد، جریمه ای معادل بها 

 پیمانکار کسر می گردد. مطالبات

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 12 از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین ، :د: زمان اجرای کار

 ریال می باشد. 32.432.722.505مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 اخلی شهرداری تأمین می گردد.اعتبار پروژه از محل بودجه د و : محل تأمین اعتبار پروژه:

 ز : مصالح ، ماشین آالت و نیروی انسانی:

 هر تهیه کلیه مصالح زیرسازی شامل ماسه بادی، شفته آهك، تونان، اساس و مصالح قیر و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشه

 کارفرما می باشد. یا هر محل دی ری که توسط دست اه نظارت به پیمانکار ابالغ گردد به عهده

 قیهر و به جز مصالح فوق الذکر، تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، ابزار کار و نیروی انسانی به عهده پیمانکار می باشد. همچنهین حمهل مصهالح ،

 آسفالت از مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر یا هر محل دی ر به عهده پیمانکار است.

 بندرماهشهر اهلل طالقانیک آیت شهر سطح ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر ی : دستگاه نظارت :

ششصد و سی و شهش ههزار و یکصهد و میلیون و بیست و یك ششصد و یك میلیارد و ) ریال 1.621.636.125 معادل  ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشهانی می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر در پاکت الف  ریال( بیست و پنج

 شود. بارگذاری

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

 ی به نفع کارفرما.ضمانتنامه بانک (2

شهکل  چك مسافرتی و یا چك در گردش و چك شخصی بهه ههر تبصره : پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چك تضمین شده،

ی ر نیز قابهل ماه دممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه 

 تمدید باشد و عالوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طب  فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.
 

 سین صفریح                                                                                                                                                        

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                
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 «شرایط مناقصه » 

 بندرماهشهر سطح شهرک آیت اهلل طالقانیی و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر زیرسازی نوارهای حفار موضوع مناقصه :

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

ی متخصد و ، ماشین آالت، نیروامکانات، نظارت راهبردی از معاونت برنامه ریزی و رشته راه 5رتبه حداقل شخصیت حقوقی،  شرایط متقاضی:

 کادر فنی مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه و همچنین ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه.

 شرایط شرکت در مناقصه :

رتیب بعد ، به تSetadiran.irت به نشانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولپیشنهاد خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید  .1

 به دست اه مناقصه گزار تسلیم کند. تنظیم و در موعد مقرر

ضمین یا که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت ت است 5و  4،  3بند منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در  .2

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

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

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

و تغییر آخر( و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز دخرین تغییرات )حداقل دق اساسنامه و آگهی تأسیس و آمصرونوشت  -4-1

  پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

گردیده اسهت شهامل )فهرم دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه  دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه -4-2

تهی، دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولهت در معهامالت دولادناقصه ، برگ تعهد نامه پیشنه، شرایط مضمانتنامه

 ، نمونه فرم بیمه نامه ها(اد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانتعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسن

 یور اجتماعاداره کار و ام یمنیا تیصالح نامهیگواه -4-3

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

به  پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد  :تکمیل شده باشد. )توضیحاً برگ پیشنهاد قیمت که باید طب  فرم مربوطه -

 عدد و حروف باشد(

در ده و مضاء نموون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و اتمام اسناد و مدارک مناقصه را بددهنده باید پیشنهاد .6

 نماید. بارگذاری  Setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

رت . درصوشدپیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقد و قلم خوردگی نداشته با .7

افی آن ک، مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین ، یا ارائه پیشنهاد مشروطوجود خدشه یا نقد دراسناد و مدارک مناقصه

 پیشنهاد مردود است.

ادی از تعدا مختار است. کارفرما این ح  را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا هشهرداری در رد کلیه یا قبول هریك از پیشنهاد .8

رین قیمت نده کمتپیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه ده

توجه به ا بفرما و پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخید کار

 جمیع جهات تعیین و اعالم خواهد شد.

بهای  وقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار  .9

ر شده اقصه ذکی در اسناد منمصالح، هزینه های عمومی و سود و غیره خواهد بود م ر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دی ر

 باشد.

ایی وطه آشندهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربپیشنهاد .10

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. ها را رعایت نموده و در نرخ داشته و آن
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بول دهنده دلیل قاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهادنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده بر .11

ونی رات قانپرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما ح  دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسو

 حساب مراجع مربوط واریز نماید.متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( پیمانکار کسر و به 

ناقصه، مهیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط  .12

ا مردود نهادی رپیشپیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما ح  دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استداللی باشد چنین 

 بداند.

صله از خهای واهرگاه در هن ام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نر .13

ذف ان حاین شرکت کنندگان مردود تشخید داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکار

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

اهد شد سترد خوچنانچه کارفرما به هرعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه م .14

 عای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.صورت برنده مناقصه ح  هیچ ونه اد این در

 هرگونه کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه .15

 خسارتی دراین مورد مردود می باشد.

ب الغ محسوهرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابنشانی پیشنهاد دهنده همان است که درباالی دعوتنامه ذکر می گردد و  .16

 می گردد.

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

تی ر عملیاد و مالک عمل کارکرد پیمانکا، بصورت تقریبی بوده و مالک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نمی باشتمام مقادیر متره .18

 است که طب  دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دست اه نظارت به پیمانکار صادرمی گردد.

اد گ پیشنهضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح بر .19

 ند.قیمت پیوست اقدام نمای

 42یب ماده ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترت 18حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .20

 شرایط عمومی عمل می شود.

انه ای جداگحساب  آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در %10مبلغ ناخالد هریك از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل  از .21

 ن هداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دی ر پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

 جمع آوری نخاله مصالح و ...  ناشی از انجام کار به عهده پیمانکار می باشد. .22

 مقررات گونه موارد، مطاب  قانون و پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این .23

 مربوطه برخورد خواهد شد.

ا خود قیمت پیشنهادی که مالک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار ی .24

 شود. نویس و بدون قلم خوردگی و با حروف نوشته می

عالم و رداری اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شههرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و ا .25

 جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

و اگر  شهرداری ح  تغییر، اصالح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد .26

 ده باشدشپیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابالغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم  چنین موردی

 پیشنهاددهنده ح  دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.

ست اه ددر این صورت ، ها باشد از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبت   .27

رصت کافی آنان ف دهندگان به تعوی  اندازد به نحوی کهدها را با اعالم کتبی به پیشنهادمناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنها

 برای اصالح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.
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به  ،دی خودو، با سرردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهابرنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به ا .28

چ گونه و ح  هیات قضایی به نفع شهرداری، ضبط این صورت تضمین شرکت در مناقصه، بدون تشریف انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیر

الم و ناقصه اعممان نشود نفر دوم به عنوان برنده صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پی اعتراضی ندارد. در

 می گردد. اری ضبط، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرد، حاضر به انعقاد پیمان نشودچنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال

 مناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. مناقصه، تضمین شرکت در دومپس از تعیین نفرات اول تا  .29

 ا مراجعهمی توانند به نشانی کارفرم دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطالعات بیشترمدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .30

 نمایند.

رزیده و ور قصور در صورتی که کارفرما تشخید دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخد ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کا .31

بط رداد و ضزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دست اه نسبت به فسخ قرا هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز می یا به

ا تراضی رضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طب  مقررات و جای زینی شرکت دی ر اقدام نماید و پیمانکار ح  هیچ گونه اع

 ندارد.

از اه طار کتبی اول، به مدت سه مت اخاند، به ازای دریافگرانی در سواب  اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه .32

 باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیهشرکت در مناقصات شهرداری محروم می

ن چهار از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتو سه سال  (، به ترتیب به مدت یكاخطارها

 باشد.ر مناقصات این شهرداری محروم میگر به صورت دائمی از شرکت داخطار و بیشتر، مناقصه

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .33

 می باشد. 7033ساب در بانك ملی ایران شعبه شهرداری کد پیمانکار برنده ملزم به افتتاح ح .34

 

 سین صفریح                                                                                                                               

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

 

 بندرماهشهر سطح شهرک آیت اهلل طالقانیو لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر زیرسازی نوارهای حفاری  مناقصه: مربوط به

ولت مصوب دمعامالت  کارمندان دولت دراین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله      

تضمین  ا مردود ورموضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار ح  دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق  نمی باشد و چنانچه خالف این  1337دی ماه 

 شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

و خالف  ضاء نمایدن مربوط را امفوق تشخید داده شود و به عنوان پیمانکار پیماهمچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه      

م و یمان سهیین پاظهارات فوق در خالل مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند درا

 رات وارده دربط و خساضا فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما ح  خواهد داشت که قرارداد ر

 اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخید کارفرما می باشد.

ه ا بالفاصله بمراتب ر انتصابات در دست اه دولت مشمول قانون مزبور گردد این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا     

  حنها کارفرما تساند نه ع نراطالع کارفرما برساند تا طب  مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطال

ن از اموال ای شخید خوده های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تدارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنام

 پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مربوطه  جازات هایو درصورت تخلف مستح  ممضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعالم می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد      

 می باشد.

 دهنده:هادتاریخ :          /      /                                                        نام پیشن

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :

 

 

 

 

 تعهدنامه

 

                                                        عههالم مههی دارم ایههن شههرکت در رسههته ا                                                مههدیر عامههل شههرکت                                                          اینجانههب        

اهبهردی ن مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامهه ریهزی و نظهارت ردارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ ای

و در  هیچ گونه منع قانونی برای عقهد قهرارداد نهدارد 1337رئیس جمهور و قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 ان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.صورتی که هر زمان خالف این موضوع اثبات شود، کارفرما مح  به فسخ پیم

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت
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 نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانتعهد

 

 ندرماهشهرب سطح شهرک آیت اهلل طالقانیزیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر  مربوط به مناقصه:

مصوبات،  دهنده از متن قوانین،ان دهنده اطالع کامل این پیشنهادر آخر این اوراق نشددهنده که مهر و امضاء مجاز این پیشنهادبدین وسیله تأیید می نماید  -الف

 .، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشداآئین نامه ه

ده در آن ن مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شتأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک ایهمچنین بدین وسیله  -ب

 دهنده تقبل و تعهد می شود.ه و پیمان مورد قبول این پیشنهادها در ارتباط با این مناقص

 مدارک عمومی مناقصه و پیمان.فهرست مقررات و اسناد و  -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

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

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

 و شرایط عمومی پیمان.نمونه پیمان  -4

 .معاونت برنامه ریزی کشور 101مشخصات فنی عمومی راه نشریه شماره  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

رزشیابی و نحوه امورد  در  16/6/82مورخ   101656/101ماره و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به ش 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 .انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                         نام پیشنهاددهنده:                                                     

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :

 

ر و کارفرما این مناقصه گزا مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول        

 ن عمل خواهد شد.نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدا
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 پیشنهاد قیمت گبر

 بندرماهشهر سطح شهرک آیت اهلل طالقانیزیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر  موضوع مناقصه :
رایط ناقصه، شممه شرکت در مناقصه، شرایط امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنا     

یمان، پناقصه و می مخصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمو

 طالع کامل ازاار و با لی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کتعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و به طور ک

 جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

ه حروف( ..... ریال)ب................................................................... عملیات موضوع مناقصه فوق را با مبلغ کل پیشنهادی  )به عدد( -1

دول ذیل و ج  باطم...... ریال ....................................................................................................................................................................................................................

 بر اساس آنالیزهای ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم.

 شرح کار ردیف
واحد 

 کار
 مقدار کار

مبلغ واحد پیشنهادی 

 )ریال(

مبلغ کل پیشنهادی 

 )ریال(

1 
   20000 مترطول مطاب  با شرح کارکاتر زنی کلیه عملیات 

2 
   4800 مترمربع مطاب  با شرح کارلت فرسوده تخریب و برداشت آسفاکلیه عملیات 

له ها و نوارهای حفاری به صورت دستی و ماشینی و حمل نخاخاکبرداری لکه کلیه  3

 مطاب  با شرح کاربه خارج شهر 
   4800 مترمکعب

4 
   6000 مترمکعب  مطاب  با شرح کار مصالح زیرسازی حمل و اجرایکلیه عملیات 

حمل و پخش و  –ارهای حفاری شامل: حمل و پخش قیر آسفالت لکه ها و نو 5

 کوبش آسفالت
   6000 تن

 حمل و پخش و -روکش و فرش آسفالت به صورت دستی شامل: حمل و پخش قیر 6

 کوبش آسفالت
   2500 تن

 رار داده ام.آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و شرایط مناقصه به تفکیك ردیف های فوق به پیوست، در پاکت )ج( ق -2

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که : -3

یخ ابالغ به ز از تارت روالف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هف

 وان برنده مناقصه تسلیم نمایم.عن

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

 مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

 ناد و مدارک مناقصه جزء الینفك این پیشنهاد محسوب می شود.تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اس -4

 دارد.اطالع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریك از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده ح  هیچ ونه اعتراضی را در این خصوص ن -5

فع نه را به و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند )ک( دعوتنام تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان -6

 کارفرما در پاکت )الف( تقدیم داشته ام.

 

 دهنده :دگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهادتاریخ :                                     نام و نام خانوا

 دهنده :آدرس و تلفن تماس پیشنهاد
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 کارها نمونه فرم بیمه نامه

 بندرماهشهرسطح شهرک آیت اهلل طالقانی زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر مربوط به مناقصه: 

د قهرارداد آن این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عق

ل شرایط عمومی پیمان پیش بینهی شهده اسهت در مقابه 21از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده قسمت 

 های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید. خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکت

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

    

    

    

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

یهن امهر اعلت تشریفات بیمه یا هر علهت دی هر  همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به

 21  مهاده ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دست اه اجرایهی مطهاب 3میسر نشود تا حداکثر 

ده آسهیب شهادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام خواهد نمود و البته چنانچه در این خالل حوشرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام 

 وارد نماید این پیشنهاددهنده مسئول خسارات ناشی می باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 «تعهــد نامــه» 

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

نکاری مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه تشخید صالحیت و تعیین گروه و رتبه بندی شرکت های پیما

ی نوارهای حفاری زیرساز قصهمنا( برای 1-50/8682-4383هیأت وزیران )شماره   5/7/1367ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی مصوب جلسه مورخ 

قبل از  حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخید داده شدمبر در  بندرماهشهرسطح شهرک آیت اهلل طالقانی و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر 

م. همچنین طبی  دهتنامه مذکور  عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین

یی به این اه اجراتعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دست 

رارداد مفاد ی عقد قایان مهلت قانونی مقرر براشرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پ

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

د ننمهوده و اختیار دارد در صورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعق شهرداری     

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

 

 سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز    
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 عهدآورد تعهدآور                                           شرکت برای اسناد تشرکت برای اسنا                        
 

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 

 ) کار برگ شماره یک(

 دپستیک            :             نظر به اینکه     )نام متقاضی(           با شناسه حقیقی / حقوقی                                               به نشانی     

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

 هد می نمایدیال تضمین تعر  )نام ضامن(           از       )نام متقاضی(           درمقابل  )نام کارفرما / ذینفع(   برابر مبلغ                                       

سانی رای اه اطالع پکار در  رجاعچنانچه   )نام کارفرما / ذینفع(  به     )نام ضامن(        اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ا

یال ر                           ت پیمان استنکاف نموده است، تا میزان      مناقصات/ معامالت درج شده و مشارٌالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدا

ت یاجی به اثباینکه احتادون هرمبلغی را که  )نام کارفرما / ذینفع(    مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی )نام کارفرما/ ذینفع(    ب

 (   برردازد./ ذینفع اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، در وجه یا  حواله کرد      )نام کارفرما استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور

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

یهن اا نخواههد مهدت به درخواست کتبی     )نام کارفرما/ ذینفع(  برای حداکثرسه ماه دی ر قابل تمدید است و درصورتی که      )نام ضامن(   نتواند ی این مدت بنا     

دون اینکهه بمتعهد است    ید ،   )نام ضامن(ضمانت نامه را تمدید کند و یا    )نام متقاضی(   موجب این تمدید را فراهم نسازد  و    )نام ضامن(     را موف  به تمدید ننما

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

قط رجهه اعتبهار سهاضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از د چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی   )نام کارفرما/ ذینفع(    مطالبه نشود ،     

 است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد ن ردد.

ورت ضهبط صهههد بهود. در درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراالنتشار میسهر خوا

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

 

                   آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایهت ظرفیهت ههای اجرایهی، امضهاء کننهده زیهر متعههد مهی گهردد در تهاریخ      18مطاب  ماده      

 ندرماهشههرسطح شههرک آیهت اهلل طالقهانی بترمیم آسفالت معابر زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و برای مشارکت در مناقصه 

رشته مربوط  ارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه وک

ا بها مبلهغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار الزم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مهذکور ر از نظر مبلغ

 تعیین شده دارا می باشد.

 

 رشته کار نام پروژه ردیف
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   

 در رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 
وژه به عههده آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پر معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهورچنانچه      

 ردد.گکت رفتار می پیمانکار بوده است و مطاب  با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شر

 

 مضاء مجاز و تعهدآورا          تاریخ :                                                                                                  

 
آن  از تکمیهل شهدن این برگ جزء الینفك اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گهردد و پهس     

نیهاز بهه  توسط پیمانکار پیشنهاددهنده، در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد

 ارسال گردد.و راهبردی رئیس جمهور برنامه ریزی معاونت 
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 وافقت نامهونه منم: فصل دوم
لحهاقی آن کهه یهك اهمراه شرایط عمهومی و دی هر مهدارک             ورخ  م  به شماره    ومس مرحلهآگهی مناقصه  و 14/01/1401 ش مورخ /18شماره  وز مج استناداین موافقت نامه به      

 – 3ز فها –بهه نشهانی کهوی انقهالب ردار( )شهه  حسین صفریبه نمایندگی  شهرداری بندرماهشهرفی مابین  1401/  /   تاریخ مجموعه غیرقابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود، در

بهه ه نماینهدگی                      به            به شهماره ثبهت که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یك سو و شرکت                     06152339114-16به تلفن ساختمان مرکزی شهرداری 

رک این پیمان درج شده است، منعقد ، از سوی دی ر، طب  مقررات و شرایطی که در اسناد و مدا، پیمانکار نامیده می شودکه در این پیمان                     لفن    تو شماره      شماره ملی         

 می گردد.

 شهربندرماه سطح شهرک آیت اهلل طالقانی زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر :: موضوع  1ماده 

مل: بندرماهشههر شها شهرک آیهت اهلل طالقهانیانجام عملیات زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح  :: شرح مختصری از پروژه 2ماده 

 4800ه بهرداری بهه حجهم تقریبهی مترمربع، خاکبرداری و نخال 4800مترطول، تخریب و برداشت آسفالت فرسوده به مساحت تقریبی  20.000کاترزنی به طول تقریبی 

ی بهه مترمکعب، حمل و اجرای آسفالت لکه گیر 6000مترمکعب، حمل و اجرای کلیه مصالح زیرسازی اعم از شفته آهك، ماسه بادی، زیراساس، اساس به حجم تقریبی 

 ن به شرح ذیل:ت 2500تن، حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت به صورت دستی به میزان تقریبی  6000میزان تقریبی 

 .سانتی متر 15متر در محل های مورد نیاز تا عم  متوسط  20.000برش آسفالت با کاتر به طول تقریبی  (1

خاله مترمربع در محل های مورد نیاز به تشخید دست اه نظارت و حمل ن 4800تخریب و برداشت آسفالت فرسوده و کاتر خورده با هر ضخامت به مساحت تقریبی  (2

 با هماهن ی کامل دست اه نظارت.مجاز تخلیه نخاله  حاصله به محل

و  محل های مورد نیاز به تشخید دست اه نظهارت مترمکعب در 4800حفاری و برداشت خاک نامرغوب و نخاله برداری به صورت دستی و ماشینی به حجم تقریبی  (3

 رت.حمل نخاله حاصله به محل تخلیه نخاله بندرماهشهر با هماهن ی کامل دست اه نظا

کم حداقل کیلوگرم آهك در هر مترمکعب شفته، ماسه بادی، مصالح زیراساس و اساس با ترا 150حمل مصالح و اجرای الیه های زیرسازی اعم از شفته آهك با عیار  (4

ه بهمترمکعهب  6000جم تقریبی سانتی متر و به صورت دستی در محل لکه ها و نوارهای حفاری به ح 15درصد به روش آشتو در الیه های با ضخامت متوسط  100

 .تشخید دست اه نظارت

از مجتمهع  mc2مل قیر ح -تن شامل : جاروکشی و پاکسازی سطح زیرکار 6000حمل قیر و آسفالت و اجرای لکه گیری آسفالت به صورت دستی به مقدار تقریبی  (5

جتمهع م حمل آسفالت تا پهای کهار )از –سط دست اه مکانیزه قیرپاش دستی کیلوگرم در مترمربع تو 2/1تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان 

 .سانتی متر 7تولیدی شهرداری یا هر محل دی ری که دست اه نظارت مشخد نماید( و پخش و کوبش آن با ضخامت 

 اجرای آسفالت با دست اه پخش آسهفالت ممکهنتن در محل هایی که  2500حمل قیر و آسفالت و اجرای روکش و فرش آسفالت به صورت دستی به مقدار تقریبی  (6

از مجتمع تولیهدی شههرداری تها پهای کهار و  mc2حمل قیر  –نباشد )به تشخید دست اه نظارت( شامل: جاروکشی و پاکسازی سطح زیرکار توسط کمررسور 

ار حمل آسفالت تا پای ک –اه مکانیزه قیرپاش دستی کیلوگرم جهت تك کت توسط دست  8/0کیلوگرم در مترمربع جهت پریمکت و  2/1قیرپاشی محل به میزان 

سانتی متهر بهه تشهخید دسهت اه  6)از مجتمع تولیدی شهرداری یا هر محل دی ری که دست اه نظارت مشخد نماید( و پخش و کوبش آن با ضخامت متوسط 

 .نظارت

 توضیحات : 

هت راهبهری نفر کارگر باشد. ضمناً معرفی یك نفر سرکارگر مجرب ج 4ه کاری متشکل از حداقل گروه کامل کاری باشد. هر گرو 3الف( پیمانکار بایستی حداقل دارای  

اکیهپ از محهل  ریال بابت هر 15.000.000 گروه های کاری الزامی است. الزم به ذکر است در صورت عدم تأمین حداقل تعداد اکیپ مورد نیاز پروژه، به ازای هر روز مبلغ

 گردد. ضمناً، پیمانکار موظف می باشد تعداد گروه های کاری مورد نیاز را به تشخید دست اه نظارت افزایش و یا کاهش دهد. مطالبات پیمانکار کسر می

نظر پ مورد ساعت برنامه ریزی اجرا را به دست اه نظارت اعالم و اکی 24ب( پیمانکار موظف است پس از ابالغ دستور کارها از طرف دست اه نظارت، ظرف مدت حداکثر 

ه روزکهاری سهده، بیش از را جهت انجام کار، تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار، اجرای عملیات موضوع پیمان در هریك از محل های تحویل داده ش

ربوطهه را بها ر در آن محل اقهدام و هزینهه ههای م)نسبت به برنامه ریزی تأیید شده توسط دست اه نظارت( به تأخیر بیفتد، کارفرما می تواند رأساً نسبت به اجرای کا

 درصد باالسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15احتساب 

ت به پیمانکار ابهالغ پ( تهیه کلیه مصالح زیرسازی مورد نیاز، قیر و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشهر یا هر محل دی ری که توسط دست اه نظار

حمهل مصهالح، ارفرما می باشد. به جز مصالح فوق الذکر، تهیه کلیه مصالح، ماشین آالت، ابزارکار و نیروی انسانی به عهده پیمانکار می باشد. همچنین گردد به عهده ک

ست اه کامیون کمررسهی بهرای قیر و آسفالت از مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر یا هر محل دی ر به عهده پیمانکار است. شایان ذکر است در برآورد اولیه، دو د
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ریهال  35.000.000روز مبلغ  -روز بیل بکهو در ماه لحاظ گردیده و پیمانکار موظف به تأمین آن می باشد و در صورت عدم تأمین به ازای هر دست اه  10هر ماه و حداقل 

 از حساب پیمانکار کسر می گردد.

 اتمام عملیات آسفالت به عهده پیمانکار است. ت( ن هداری از سطوح زیرسازی شده از آغاز کار تا زمان

ولیه مشخد شهده ادرصد مقادیر  25ث( با توجه به فوریت اجرای قرارداد و تقریبی بودن مقادیر، پیمانکار هیچ گونه ادعایی در خصوص تغییرات باالتر و یا پایین تر از 

 در پیمان نخواهد داشت.

بایسهتی  )درحدمتعارف( و حمل به محل تخلیه نخاله به عهده پیمانکار است. حمل نخاله ها بالفاصله پهس از پاکسهازی ج( پاکسازی سطح زیرکار اعم از خاک و نخاله

ط ریال جریمه توسه 1.500.000لغ انجام گردد و از دپو آن در جوار معابر و پیاده روها و رفوژها و غیره پرهیز گردد. در غیراین صورت بابت هر مترمکعب نخاله، روزانه مب

ار بهوده و توجهه پیمانکهدست اه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید و در صورت وقوع هرگونه حادثه در اثر برخورد با نخاله ها، مسهئولیت آن م

 پرداخت خسارت و غرامت آن نیز بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ده و کن قیر و پمپ و نازل قیرافشان صورت می پذیرد و هرگونه قیرپاشی به روش های سهنتی ممنهوع بهود( قیرپاشی دستی صرفاً توسط قیرپاش مکانیزه دارای گرم 

انکار کسهر به عنوان خسارت توسط دست اه نظارت محاسبه شده و از مطالبات پیم 15/1درصورت انجام، مورد تأیید قرار نمی گیرد و هزینه قیر استفاده شده با ضریب 

 خواهد گردید.

پیمانکهار  دههماهن ی با کلیه ارگان های شهری و اخذ استعالم تأسیسات زیرزمینی از آن ها قبل از هر حفاری با معرفی نامه از طرف این شههرداری بهه عهه ذ( انجام

یره بوجود آیهد غآب، لوله فاضالب و خواهد بود. لذا چنانچه هرگونه خسارتی در حین حفاری به هرگونه تأسیسات زیرزمینی اعم از کابل برق و مخابرات، لوله گاز، لوله 

 مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و موظف به ترمیم و پرداخت خسارت وارده می باشد.

رد ی والیه صهدمه ابه وسایل نقح( کلیه زیرسازی ها در معابر باید به این گونه باشد که پس از اتمام عملیات )تا قبل از اتمام عملیات لکه گیری آسفالت(، درحین تردد 

 هد بود.یمانکار خوانشود و عالئم هشداردهنده استاندارد در شب نیز در محل نصب گردد. در غیراین صورت جبران صدمات وارده به هرگونه وسیله نقلیه به عهده پ

 راههور و سهایر م کلیه هماهن ی های الزم با پلیسخ( انسداد معابر در حین اجرای کار توسط عالئم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است. ضمناً  انجا

 1.500.000نه معادل روزا ادارات و ارگان های شهری جهت اجرای عملیات، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. درغیراین صورت جریمه ای

 کلیه حوادث و اتفاقات احتمالی نیز به عهده پیمانکار خواهد بود. ریال جهت هراکیپ کاری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد و مسئولیت

د ازای ههر مهورچ( قبوض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری مالک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای زیرسازی آسفالت خواهد بود. ضمناً پرداخت هزینه باسهکول )بهه 

طح سهصورت خرابی یا اورهال باسکول شهرداری، انجام باسکول در محهل مهورد تأییهد شههرداری در  ریال( به عهده پیمانکار می باشد. شایان ذکر است در 120.000

 شهرستان بندرماهشهر و پرداخت هزینه آن به عهده پیمانکار می باشد.

 اسطه خیس بودنل بارندگی )تا زمانی که به وک( درصورتی که به علت بارندگی، پروژه تعطیل گردد، پیمانکار ح  هیچ گونه مطالبه ای را در زمان تعطیلی پروژه به دلی

 د گردید.محاسبه خواهمصالح و معابر امکان تولید و اجرای آسفالت وجود ندارد(، از کارفرما نخواهد داشت لیکن تأخیرات به وجود آمده به عنوان تأخیرات مجاز 

بها پلمهپ  با مشخصات مورد تأیید و GPSرما، با هزینه پیمانکار، به دست اه رهیاب ز( کلیه کامیون های حمل مصالح زیرسازی و آسفالت بایستی ضمن معرفی به کارف

 بود.کارفرما مجهز می شوند . بدیهی است در این صورت کلیه پرداخت ها منوط به اخذ تأییدیه از مدیریت کنترل سامانه رهیاب کامیون ها خواهد 

یمهت بندرماهشههر، در ق شهرک آیت اهلل طالقهانیزیرسازی، لکه گیری و فرش آسفالت معابر اصلی سطح  م( پیمانکار می بایست جهت انجام عملیات کوبش الیه های

ورت صهاز احجام برآوردی لحاظ نماید و از این بابت هیچ گونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت. همچنهین در  %25خود استفاده از غلتك سن ین را جهت حداقل 

 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 10.000.000غلتك سن ین، به ازای هر مورد، جریمه ای معادل با استنکاف پیمانکار از تأمین 

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: : : اسناد و مدارک 3ماده 

 ب( شرایط عمومی                         الف( موافقت نامه حاضر

 د ( مشخصات فنی، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.                              ج ( شرایط خصوصی

 شرایط خصوصی( 18هه( شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست ماده 

ناد در . این اسهمی آیدار زو اسناد و مدارک پیمان به شماسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز ج     

، انو گان ی بین اسهناد و مهدارک پیمهچارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود د

ی و مشخصات ویت دارد . هرگاه دوگان ی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایدی ر اسناد و مدارک پیمان اول موافقت نامه پیمان بر

 فنی عمومی است و اگر دوگان ی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دی ر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

  :: مبلغ  3ماده 

 :ل ذیل می باشدرح جدوش..( ریال به .....................................( و )به عدد .............................................................................:  مبلغ کل پیمان )به حروف

 مبلغ کل  )ریال( مبلغ واحد  )ریال( مقدار کار واحد کار شرح کار ردیف

   20000 مترطول ب  با شرح کارکلیه عملیات کاتر زنی مطا 1

   4800 مترمربع کلیه عملیات تخریب و برداشت آسفالت فرسوده مطاب  با شرح کار 2
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به  خاکبرداری لکه ها و نوارهای حفاری به صورت دستی و ماشینی و حمل نخاله عملیات کلیه 3

 خارج شهر مطاب  با شرح کار
   4800 مترمکعب

   6000 مترمکعب ی مصالح زیرسازی مطاب  با شرح کار کلیه عملیات حمل و اجرا 4

   6000 تن حمل و پخش و کوبش آسفالت –آسفالت لکه ها و نوارهای حفاری شامل: حمل و پخش قیر  5

مل و پخش و کوبش ح -روکش و فرش آسفالت به صورت دستی شامل: حمل و پخش قیر 6

 آسفالت
   2500 تن

 ضمناً پرداخت هزینه باسکول به عهده پیمانکار است.دی شهرداری مالک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای آسفالت خواهد بود. نکته: قبوض باسکول مجتمع تولی

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

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 4ماده 

 ست.الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ ا

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  12 ب( مدت پیمان

 ، تنظیم می شود.ارگاه است که پس از مبادله پیمانج( تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل ک

 روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.، در مدت هفت تعیین شده برای شروع کارد( پیمانکار متعهد است از تاریخ 

ی پیمانکهار، از سو ماه 18مدت شرایط عمومی تعیین می شود ، برای  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دی ری که طب  ماده  : : دوره تضمین  5ماده 

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

شهرایط  33 و 32، به عهده شهرداری بندر ماهشهر واگذار شده است که با توجهه بهه مهواد نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طب  اسناد و مدارک پیمان: : نظارت بر اجرای کار 6ماده 

 عمومی انجام می شود.

 آیت اله طالقانیسطح شهرک : ل اجرای کار: مح 7ماده 

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

 

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                                                                                               نماینده کارفرما                                            

 نام و نام خانوادگی :                                                                   حسین صفری نام و نام خانوادگی :          

 سمت:                                                                                                                                    سمت : شهردار                

  امضاء                                                                                    امضاء                                                   

 

 شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم

 شورسازمان مدیریت و برنامه ریزی ک2/3/1378مورخ 1088/102-842/54ره بخشنامه شما

این تاریخ معتبر  در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا     

 ای جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.نافذ بوده و الزم است در صورت ابالغ بخشنامه ه می باشد

ارد در شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از مو:  شرایط خصوصی پیمان: فصـل چهارم

ختلف این ر مواد ممومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیآن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط ع

خصوصی  ین شرایطاواد شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در م

 عمومی پیمان است. همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابالغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     

ت را بهه ورد تأییهد دسهت اه نظهارم پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صالحیت ، دارای تخصد و تجربه و اختیارات کافی و :  ( رئیس کارگاه 10ماده 

در بهه انجهام مورد نظر قاعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  دراوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخد 

نکار بر نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیم پیماوظایف نبوده دست اه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخد واجد صالحیت دی ری را می 

دی هری  واجد صهالحیتتغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دست اه نظارت هماهن ی و صالحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین عالوه بر رئیس کارگاه شخد 

 روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد. یاه ، گزارشکارگاهیه های ازبیلت و نقشه های جهت تهیه صورتجلسات ، نقش

ی پیمانکار موظف است جهت کلیه کارگران و پرسنل خود لباس فرم همرنگ متحد الشکل دارای رنگ شب نما به همراه آرم شرکت تهیهه نمایهد. بهدیهح( – 17ماده 

 و پرسنل فاقد لباس فرم به کارگاه ممانعت نماید. است دست اه نظارت می تواند از ورود کارگران



 18 هشهربندرماقانی شهرک آیت اهلل طال حسط پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابرمناقصه  سوممرحله اسناد 

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: هـ( -18ماده 

ربوطهه مونیکهی گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه بهه همهراه فایهل الکتر (1

 اه نظارت تحویل گردد.دست 

سهت اه دربوطهه گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایهل الکترونیکهی م (2

 نظارت تحویل گردد.

 از کل هر پروژه تعیین گردد. مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی (3

 در پایان هرگزارش تطبی  برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطاب  زمانی دالیل آن ذکر شود.  (4

ه نظارت ارائهه کارکرد را تهیه و به دست ا عالوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل، ماشین آالت، ورود و خروج مصالح و (5

 نماید.

رد رأسهاً  حه  دا چنانچه اجرای هریك از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما (6

 د باالسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.درص 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 

یاز به معرفهی نامهه مهی نصورت  فقط در ، برق، مخابرات و سوخت،، آبکارفرما در خصوص امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راهالف(  -20ماده 

 تواند حتی المقدور مساعدت نماید.

 ز(  -20و  –ب  – 20ماده 

  زیرسازی شامل ماسه بادی، شفته آهك، تونان، اساس و مصالح قیر و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشههر یها ههر محهلتهیه کلیه مصالح 

 دی ری که توسط دست اه نظارت به پیمانکار ابالغ گردد به عهده کارفرما می باشد.

 ی تا پهای شین آالت، ابزار کار و نیروی انسانی جهت حمل مصالح از مجتمع تولیدتهیه آب مورد نیاز جهت آبراشی )از محل مورد تأیید دست اه نظارت(، ما

 کار و حمل نخاله ها به محل مورد نظر و انجام کلیه عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد. 

 د نظر و انجامتا پای کار و نیز حمل نخاله به محل مور ماشین آالت، ابزارکار و نیروی انسانی جهت حمل مصالح از محل تحویل هبه جز مصالح فوق الذکر، تهی 

 عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.

 پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آالت رعایت کند. هـ( -20ماده 
 داشتن حداقل ماشین آالت زیر در کارگاه الزامی است:     

 دست اه. دوداقل تن ح 10غلطك استاتیك  (1

 تن حداقل یك دست اه. 10غلطك پاچه فیلی  (2

 بیل بکهو حداقل یك دست اه. (3

 دست اه. دووانت بار حداقل  (4

 دست اه. )به ازای هر اکیپ کاری یك دست اه(چهار کامیون کمررسی  (5

 تانکر آب سه دست اه. (6

 دست اه .)به ازای هر اکیپ کاری یك دست اه(چهار کاتر آسفالت  (7

 سانتی متر( چهار دست اه. )به ازای هر اکیپ کاری یك دست اه( 40)برای عرض نوارهای حفاری کمتر از  کمرکتور دستی (8

 کیلوگرم و دارای گرم کن قیر و پمپ نازل قیرافشان حداقل دو دست اه. 500خودرو کشنده قیر به همراه مخزن مناسب حداقل با ظرفیت  (9

 اکیپ کاری یك دست اه( دست اه . )به ازای هرچهار غلطك ویبره دو تنی،  (10

 کیلوگرمی چهار دست اه)به ازای هر اکیپ کاری یك دست اه( 50غلطك دستی  (11

 کمررسور باد حداقل یك دست اه (12

 .. به تعداد مورد نیاز .و .  ، پاروی آسفالتابزار دستی از قبیل بیل، کلنگ، فرغون، جارو (13

 ی گردد.سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعالم م (14

بهه  یالر 500.000ز دست اه ها روزانه مبلغ نکته: حضور و یا عدم حضور دست اه های فوق الذکر در گزارشات روزانه درج می گردد و درصورت عدم حضور هریك ا

 عنوان جریمه توسط دست اه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

 ذیل می باشد: به شرح تجهیز کارگاه کارفرما )دست اه نظارت(  به تأمین پیمانکار متعهدح(  – 20ماده 

مترمربع جهت دست اه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و  36ك دست اه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل ی  -

 صندلی، لوازم تحریر و غیره به عهده پیمانکار است.

 بهای موارد فوق در مبالغ پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت هیچ ونه پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.توضیح: 
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 ، موارد زیر را رعایت کند.مانکار در انتخاب پیمانکاران جزءپی ب( -24ماده 

 باشند.پیمانکاران جزء باید متعهد به رعایت شئونات اسالمی  -1

 تخصد و تجربه به تأیید دست اه نظارت برساند.از نظر میزان  -2

 قرارداد الزامی است.رعایت کلیه شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی  -3

 تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمی باشد.الف( -28ماده 

 د.تعل  نمی گیر عدیل و مابه التفاوت نرخ مصالحبه این پیمان هیچ ونه ت تعدیل نرخ پیمان به شرح ذیل است: هـ ( -29ماده 

ورت نیهاز بهه عههده پیمانکهار اسهت. تراکم اولیه و مجدد در صه هزینه انجام کلیه آزمایش ها هزینه  انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است:  ج( -32ماده 

یرسازی انجهام زمترمربع  150ا بایستی به گونه ای باشد که حداقل به ازای هر ه عداد آزمایشا بایستی برای هر الیه زیرسازی به صورت جداگانه انجام شود. ته آزمایش

 شده و یا لکه های هر معبر )هرکدام دارای مساحت کمتری بود( برای هر الیه، یك تست تراکم انجام گیرد. 

، پهس از ها شمایش اه مورد تأیید کارفرما انجام می گیرد و هزینه انجام آزمایا مورد نیاز به تشخید دست اه نظارت، توسط آزه الزم به توضیح است که کلیه آزمایش

 تأیید دست اه نظارت ، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایش اه پرداخت می گردد.

صوبه هیهأت و یا آخرین م هیأت وزیران 11/8/1382هه  مورخ  28493 ت /42956، طب  مصوبه شماره سررده تضمین حسن انجام کار پیماندریافت وجوه  -35ماده 

 وزیران است.

 میزان و روش پرداخت پیش پرداخت: به این پیمان تعل  نمی گیرد. -36ماده 

 هزینه باالسری پیمانکار در دوره تعلی ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می شود. ب( -49ماده 

نظهارت(  یا هر دلیل ناشی از عدم قصور پیمانکار )با تأیید مسئول مجتمهع تولیهدی و دسهت اه به دلیل خرابی کارخانه آسفالتو اجرای آسفالت عملیات حمل  چنانچه

سری بهه پیمانکهار ینه باالعنوان هز ریال به 4.000.000مبلغ ، روز تعلی  صرفاً دچار تعطیلی گردد، ایام تعطیلی مربوطه به عنوان تعلی  در نظر گرفته شده و به ازای هر

ل پرداخهت خسارت و یا پرداخت دی ری تحت هر عنوان قابهیچ گونه  و عالوه بر آن تعل  می گیرد که پس از تأیید دست اه نظارت و کارفرما قابل پرداخت خواهد بود

یرد و در اهد بود و بیش از آن هیچ گونه پرداختی انجهام نمهی پهذدرصد مبلغ اولیه پیمان خو 10نخواهد بود. همچنین سقف پرداخت هزینه باالسری معادل با حداکثر 

 ، پیمانکار می تواند درخواست خاتمه دهد.زینه باالسری بیش از سقف ذکر شدهصورت افزایش ه

بهودن معهابر و  به واسطه خیسزمانی که هزینه ای در ایام بارندگی و چند روز پس از آن تا الزم به ذکر است که چنانچه تعطیلی کار به واسطه بارندگی باشد هیچ گونه 

 ، امکان تولید آسفالت وجود نداشته باشد، به پیمانکار تعل  نخواهد گرفت.مصالح

 .کار، هزینه تسریع تعل  نمی گیرد درصورت اتمام پیش از موعد الف( -50ماده 

 ز پیمانکار وصول می شود:ایب زیر ، خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار(، به میزان ترت (6 -ب-50ماده 

جرای کار مبلغ شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر در ا 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یك چهارم مدت پیمان طب  ماده 

 )پانصد هزار( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. 500.000

یرمجاز نیز ن تأخیرات غچنانچه اجرای پروژه دچار تأخیرات غیر مجاز گردد، عالوه بر خسارت فوق االشاره، هزینه های مربوط به دست اه نظارت پروژه در زما:  1تبصره 

 بر اساس بخشنامه های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

واهد داشت ارفرما نخکروژه تعطیل گردد، پیمانکار ح  هیچ گونه مطالبه ای را در زمان تعطیلی پروژه به دلیل بارندگی از : درصورتی که به علت بارندگی ، پ2تبصره 

 لیکن تأخیرات بوجود آمده به عنوان تأخیرات مجاز محاسبه خواهد گردید.

ران اسهتفاده از کهارگ 26/9/82ش  مهورخ  29507ت /53869نامه شهماره  براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب سایر شرایط:

ه اسهتناد آن، بها می تواند افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرم

 لعمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(بخش دستور ا 6قرارداد را فسخ نماید. )مفاد بند 

 یمانکارپ                                                                                                                             : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 ام و نام خانوادگی:ن                                                                                                              حسین صفری   نام و نام خانوادگی:      

 هرو امضاءم                                                                                                                                    امضاء                                              

 مشخصات فنی عمومی و خصوصی:  فصل پنجم
 عایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان بخشی از ر

 مشخصات فنی عمومی پیمان الزم است:

 عمومی راه، مشخصات فنی  101نشریه شماره  -



 20 هشهربندرماقانی شهرک آیت اهلل طال حسط پروژه زیرسازی نوارهای حفاری و لکه گیری و ترمیم آسفالت معابرمناقصه  سوممرحله اسناد 

 

 خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه :
 ورار دهد. فرمت ابالغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قفرم های نسخه و براساس  سهدر را ماهیانه  پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه ، هفت ی، (1

 عاتی و کنترلی باشند.محتوای گزارش ها می بایست تأمین کننده نیاز کارفرما از نظر اطال

ی و پس از رسیدگ ، تهیه گردد.ب پیوست(/2الف و /2رم های شماره گزارش روزانه می بایست توسط پیمانکار )به مهر و امضا وی( براساس فرم های مورد تأیید کارفرما )ف (2

 یمانکار به واحد کنترل پروژه ارائه شود.، حداکثر طی مدت یك روز توسط پخه از گزارش روزانه با امضا ناظرتأیید دست اه نظارت یك نس

جرا شده الیت های اوضعیت نیروی انسانی، ماشین آالت، مصالح، مقدار پیشرفت روزانه فعالیت ها به همراه شرح فعپیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطالعات 

 در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید.

 زانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایل های کامریوتری و هاردکری در اختیار کارفرما قرار گیرند.گزارش های رو (3

ر ماه به واحد کنترل روز تأخیر در انتهای ه 3گزارش ماهیانه می بایست توسط پیمانکار )به مهر و امضا وی( براساس جمع بندی گزارش های روزانه تهیه گردد و حداکثر با  (4

 روژه ارائه شود.پ

 گزارش های ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایل های کامریوتری و هاردکری در اختیار کارفرما قرار گیرند.

س از تأیید دست اه تهیه و پ ، توسط پیمانکارب پیوست(/1الف و /1فرم های شماره صورتجلسات کارکرد فعالیت های اجرایی می بایست براساس فرم های مورد تأیید کارفرما ) (5

 نظارت به واحد کنترل پروژه ارائه شود.

 ند.صورتجلسات دریافتی از پیمانکار می بایست همراه با هر صورت وضعیت به صورت فایل های کامریوتری و هاردکری در اختیار کارفرما قرار گیر

از صورت  1ماره پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت اوزان درج شده در جدول ش 1 درصورتی که پیمانکار اطالعات و مدارک مورد نیاز )مطاب  جدول شماره (6

 پیوست( خواهد بود. 1درصد )مطاب  جدول شماره  10وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیت های هر دوره به میزان 

ه دوم نواقد پایان ما دارک جبران ن ردد پیمانکار نیم درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تادرصورتی که تا پایان ماه اول نواقد ارائه م (7

جبران  رکائه مدانواقد ارد ارائه مدارک جبران ن ردد پیمانکار یك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت های قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قراردا

 ن ردد پیمانکار حداکثر یك و نیم درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد.

 د.یگرد نیز خواهدبدیهی است چنانچه پیمانکار عملیات اجرایی پروژه را با تأخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تأخیر مطاب  با شرایط عمومی یا خصوصی 

ضعیت ورسد. صورت ببررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تأیید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه به منظور تحویل و  (8

رسال و پس از تأیید و نترل پروژه ابه مدیریت برنامه ریزی و ک 6نهایی نیز پس از تأیید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 محاسبه قابل پرداخت می باشد.

  نجام دهد.مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طورکامل و مطاب  جدول پیوست ا  8الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 

 

 نامه ریزی براساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژهرمدارک ، اسناد و فایل های مورد نیاز ب -1جدول شماره 

 درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 درصد 5/1  2بند  ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تأیید کارفرما 1

 درصد 5/0 3بند  فرمارما و اخذ تأیید کارارائه گزارش های هفت ی و ماهیانه مطاب  فرم های مورد تأیید کارف 2

 درصد 2 4بند  ارائه صورتجلسات مطاب  فرم های مورد تأیید کارفرما و اخذ تأیید کارفرما 3

 4% جمع کل

 


