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 اسناد مناقصه
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  اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 
 

 پيمانكار شركت /
 دعوت مـي شـود كـه بندرماهشهر از آن شركت شوراي اسالمي شهر 14/01/1401ش مورخ /18مجوز شماره  بدينوسيله به استناد
 مشخصات زير شركت فرماييد.درمناقصه عمومي با 

  اهنر بندرماهشهرباحداث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و  موضوع: -الف
 ريال 100,589,744,439 :مبلغ اوليه –ب 
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 4 مدت انجام كار: –ج 
 ما: شهرداري بندرماهشهركارفر –د 

ايمني اداره كار و امور  و گواهينامه صالحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور آب 5يا  ابنيه 5رتبه ارائه  -هـ 
 الزامي است. اسناد 6مندرج در صفحه  4-6و مستندات مربوط به ارزيابي طبق بند  اجتماعي

 شرايط مناقصه
خ مـور 18ساعت تا  20/12/1401از مورخ   Setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني مناقصه در اسناد  -1

 بارگـذاري شـود. بازگشـايي پاكـت هـا مـورخ 18سـاعت  19/01/1402مورخ  تاارائه مي گردد؛ و پاكت ها  05/01/1402
 مي باشد. 20/01/1402

ز موعد مقرر دربند يك هيچگونه پيشـنهادي اعـم از كتبـي يـا پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس ا -2
بهم و شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مـ

 فاقد تضمين الزم و كافي و الك و مهر نشده معذور است.

ريال )را به يكي  5,029,487,222 اقصه پنج درصد مبلغ اوليه (پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در من -3
 از دو طريق ذيل ارائه نمايند:

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

وسعه واقع در دفتر طراحي و ت 05/01/1402مورخ  شنبهروز  10يت)در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويز -4
اي شهري شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امض

  همه حاضرين برسد.

 
 سين صفريح                                                                                                                                          

 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                     
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 اول مرحله -عمومي قصهدعوت نامه شركت در منا
 شركت / پيمانكار

ب هاي احداث كانال جمع آوري و دفع آپروژه ، اسالمي شهربندرماهشهر شوراي 14/01/1401مورخ  ش/18مجوز شماره بدينوسيله به استناد 
 د.ايط واگذار نماياز طريق مناقصه به پيمانكار واجد شر را سطحي و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهر

 
 الف : روش انجام مناقصه 

 67490مصوبه مجلس شوراي اسـالمي و ابالغيـه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره      
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 
 احداث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهر: ب : موضوع پروژه

 
  :ج: شرح مختصري از پروژه

 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح زير:
 قرارداد 20تجهيز كارگاه براساس ماده  .1

جهت آگاهي از وجود تأسيسات جديـد تـازه نصـب شـده و قـديمي بـا به روز شده ورت به صمورد نياز پروژه  اخذ كليه استعالمات .2
 دستگاه نظارتهماهنگي 

قبل از اجرا جهت پس از مشخص شدن دقيق مسير مشخص شده با استفاده از سونداژهاي عرضي  مسير پروژهجانمايي كانال بتني در  .3
 ود اعالم شده از سوي ادارات.تعيين تأسيسات احتمالي و يا وجود مغايرت با تأسيسات موج

انجام كليه عمليات تخريب شامل كاترزني آسفالت، تخريب آسفالت بين دو خط بـرش و تخريـب بنـايي آجـري، بـتن مسـلح، بـتن  .4
 غيرمسلح و شفته آهك و برچيدن انواع لوله در محل هاي مورد نياز با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت مي پذيرد.

ي و نقشه هاي اجرايـكانال هاي جديد مطابق  اري، پي كني، كانال كني و در صورت نياز لجن برداري محل اجرايكليه عمليات خاكبرد .5
 بارگيري، حمل و تخليه نخاله ها در محل تعيين شده توسط دستگاه نظارت

 جداسازي مصالح مناسب زير آسفالت جهت استفاده مجدد در مصالح بكفيل در ترانشه حفاري شده .6

 كانال هاو آماده سازي محل احداث  تسطيح بستر .7

مطابق با نقشه هاي اجرايي به ضـخامت تعيـين شـده در  1:6تهيه مصالح و اجراي يك اليه قلوه سنگ غرقاب در مالت ماسه سيمان  .8
 ورضخامت در مقاطع مورد نياز و لجني براساس نظر دستگاه نظارت و با داشتن دسـتنقشه هاي اجرايي (و همچنين در صورت افزايش 

 در مقطع مورد نظر امكان پذير مي باشد.)كار مكتوب 

 كيلوگرم سيمان در هر مترمكعب بتن مطابق نقشه هاي اجرايي 150تهيه و اجراي بتن مگر با عيار  .9

واره آرماتوربندي كف و ديواره كانال جمع آوري آب هاي سطحي، تهيه و اجراي واتراستاپ، قالب بندي و تهيه و اجراي بتن كف و ديـ .10
رايـي بـا مگاپاسكال نمونه استوانه اي مطابق با نقشه هـاي اج 25كيلوگرم سيمان بر مترمكعب با مقاومت  350انال آبرو با بتن عيار ك

ر وزن سيمان مصـرفي د %3استفاده از افزودني پاور ژل ميكروسيليس به ميزان مشخص شده در نقشه هاي اجرايي و برآورد (حداكثر 
 مترمكعب بتن )

ه سانتي متر براساس مشخصات فني درج شـد 50×50متر با ابعاد داخلي  112به طول  Iبتني تيپ با جداول پيش ساخته ال احداث كان .11
 در نقشه هاي اجرايي منضم به پيمان

ده سانتي متر براساس مشخصات فني درج ش 60×60متر با ابعاد داخلي  235به طول  IIاحداث كانال با جداول پيش ساخته بتني تيپ  .12
 نقشه هاي اجرايي منضم به پيماندر 

ي سانتي متر براساس مشخصات فني درج شده در نقشه هـا 60×60متر با ابعاد داخلي  100به طول  IIIاحداث كانال بتني مسلح تيپ  .13
 اجرايي منضم به پيمان

 ي درج شده در نقشه هـايسانتي متر براساس مشخصات فن 90×80متر با ابعاد داخلي  660به طول IV احداث كانال بتني مسلح تيپ  .14
 اجرايي منضم به پيمان

 اجراي اليه نهايي و بكفيل نهايي مصالح با مصالح تفكيك شده مناسب حاصل از حفاري ترانشه .15
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              متـر بـا مشخصـات فنـي درج شـده در 192ميلي متر به طول  400اجراي خطوط لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي كاروگيت دار  .16
 هاي اجرايي در مسير اجراي كانال هاي دفع آب هاي سطحي جهت اتصال جوي جداول و كانال هاي موجود به كانال اجرايـي در نقشه

 دفع آب سطحي در نقاط پست در منطقهطرح و همچنين اجراي منهول هاي 

شـتن و و پلي اتيلن جهت فعـال نگـه داكليه عمليات الزم براي آبكشي و پمپاژ فاضالب به همراه لوله گذاري الزم با لوله پي وي سي  .17
انحراف سيستم فاضالب و آب هاي سطحي (پساب) موجود در منطقه اجراي پروژه و دفع موقت فاضالب به صورت پيوسته بـه همـراه 

كليـه  هلوله كشي و اتصاالت مورد نياز به هر متراژ به نحوي كه فاضالب منطقه دفع گردد و امكان اجراي عمليات پروژه ممكن گردد ك
. پيمانكار هزينه هاي مربوط به اين عمليات به عهده پيمانكار مي باشد و هزينه ديگري از اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد گرديد

 موظف است كليه هزينه هاي مربوط به توضيحات اين بند را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

برداري بايد با مواد مورد تأييد دسـتگاه نظـارت و براسـاس دسـتورالعمل شـركت  كليه سطوح بتن ريزي شده بالفاصله پس از قالب .18
 كيورينگ گردد.ساعت تا رسيدن به مقاومت مناسب  12متوالي با فاصله زماني حداكثر در چند مرحله سازنده 

ل مگاپاسكال بر اساس فرمو 23تا  25مگاپاسكال نمونه استوانه اي مي باشد كه فاصله بين  23حد پذيرش بتن جهت محاسبه جريمه  .19
R=((٢۵-B)/۶٠)  مشمول جريمه و از كل مبلغ كاركرد پيمانكار كسر مي گردد كهB هاي مورد تأييد مي باشـد مونه متوسط مقاومت ن

 ضريب جريمه مي باشد. Rو 

دي تا سطح أييد شده و اليه بعبكفيل مصالح كانال به دو صورت اجرا مي گردد، حالت اول استفاده از ماسه بادي تا تراز آب زيرزميني ت .20
كيلوگرم آهك در هر مترمكعب در مكان هـاي ماشـين رو و ترافيكـي و حالـت دوم  150آسفالت با مصالح شفته آهك با عيار حداقل 

ورت مـي پـذيرد، كـه بكفيل پشت كانال در قسمت هايي كه در كريدور خاكي و غيرترافيكي قرار مي گيرند با خاك حفاري شده صـ
 گاه نظارت، تعيين مي گردد.توسط دست

كليه عمليات اجرايي درپوش هاي بتني كانال شامل آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي درپوش هاي بتني مطـابق بـا نقشـه هـاي  .21
 اجرايي و بارگيري، حمل و نصب درپوش ها در محل مورد نظر

 راساس نظر دستگاه نظارتلجن برداري كانال خاكي قديمي در قسمت هاي مورد نياز بر حسب نياز و ب .22

اي بـه  انجام كليه عمليات تكميلي و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر يا نقاط مورد نظر كارفرما پس از تنظيم صورتجلسـه .23
 .ددآن پيمانكار ابالغ مي گردد. الزم به ذكر است فاصله حمل اين نخاله ها با توجه به فاصله پروژه تا محل تخليه مشخص مي گر

ل آماده سازي كليه تمهيدات الزم جهت تحويل، حمل و نصب دريچه هاي نانو كامپوزيت يا مشابه با هر ابعاد و بـه هـر شـكل از محـ .24
تعيين شده توسط شهرداري جهت نصب در خطوط فرعي و اصلي در محل هاي تعيين شده و مورد نياز براساس نقشه هاي اجرايـي و 

 نصب دريچه ها از طريق آيتم هاي مربوطه واقع در فهرست بها پرداخت مي گردد.) وضعيت محل (كليه مصالح مصرفي جهت

 و همچنين مكان هاي دفع آب در شرايط خاصتهيه مصالح و ساخت و نصب شبكه هاي فلزي آبرو در مسيرهاي ورودي  .25

حداث منهول ميلي متر و ا 400به سايزهاي اتصال كليه كانال هاي خيابان ها و كوچه هاي اطراف به كانال بتني جديد با لوله پلي اتيلن  .26
سانتي متر قلوه سنگ جهـت بسـتر سـازي و بـا  30آجري با آجر ماسه آهكي با درپوش كامپوزيت در طرفين مسير اتصال كه شامل 

 عرض مقطع استاندارد براساس دستورالعمل و اجراي شن نقلي دور لوله و دتايل هاي ارائه شده در فهرست بهاء شبكه فاضالب

ده لجن برداري كانال هاي وضع موجود با مصالح مناسب براساس نظر دستگاه نظارت در مقاطع عبوري كالكتورهاي پلي اتيلن اجرا شـ .27
 توسط پيمانكار

 برچيدن كارگاه .28

 توضيحات:
 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد. .1

هك درخارج از محل اجرا و حمل مجدد آن بـه پـروژه هـيچ گونـه ط خاك محل با آدرصورت حمل مجدد مصالح شفته آهك يا اختال .2
 بيند.بهزينه اضافه اي از اين بابت به پيمانكار پرداخت نمي گردد و پيمانكار موظف است اين هزينه ها را در قيمت پيشنهادي خود 

 فصل چهارم فهرسـت 4ت انجام شده در جدول شماره درصد پرداخت آيتم هاي مربوط به فصل لوله گذاري با لوله پلي براساس عمليا .3
 بها شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب خواهد بود.

در بخشي از پروژه كه مسير شبكه جمع آوري آب هاي سطحي موضوع پيمان از حريم لوله هاي گاز عبور مي كند، هرگونـه عمليـات  .4
ر د HSEهاي شهري صورت گيرد. همچنين رعايت كليه ضـوابط ايمنـي و اجرايي بايد با هماهنگي اداره گاز و ديگر ادارات و سازمان 

كليه  لوله هاي گاز به عهده پيمانكار است و در صورت بروز خسارت ناشي از عمليات عمراني پيمانكار در خطوط مذكور،محدوده عبور 
 مسئوليت هاي حقوقي و تأمين خسارت هاي مربوط به آن به عهده پيمانكار مي باشد.
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ول طـمقررات ملي ساختمان (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) در  12كار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث پيمان .5
 مدت پروژه مي باشند. حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد.

 داري و تهيه خاك مناسب با هماهنگي كامل دستگاه نظارت تعيين گردد.درصورت لزوم محل تخليه خاك حاصل از خاك بر .6

 اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد. .7

خـي از در مقـادير بر %25با توجه به نوع كار و مشخص نبودن شرايط زمين محل اجراي پروژه امكان ايجاد تغييرات بيشتر يا كمتر از  .8
 رديف هاي برآورد اوليه پيمان وجود دارد كه پيمانكار هيچ گونه ادعايي دراين خصوص نخواهد داشت.

چنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصـد مـدت زمـان آن فعاليـت  .9
لبـات درصـد باالسـري از مطا 15به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتسـاب حق دارد رأساً نسبت گردد، كارفرما 

 پيمانكار كسر نمايد.

كه مربوط به راه هاي ساخته نشده و راه هاي شني مي باشد به صورت معادل فاصله حمـل راه هـاي  آن بخش از فواصل حمل مصالح، .10
 و پيمانكار از اين بابت هيچ گونه ادعايي نخواهد داشت.آسفالتي در اين قرارداد منظور گرديده است 

ي و اماكن پيمانكار بايد كليه تمهيدات ترافيكي الزم، ايمن و مورد تأييد را جهت عبور خط لوله از مقابل ورودي و خروجي اماكن عموم .11
 ي گيرد.ز اين بابت به پيمانكار صورت نمدولتي و خيابان هاي پرتردد در ضريب برآورد خود لحاظ نمايد و هيچ گونه اضافه پرداختي ا

 

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 4از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين ، : د: زمان اجراي كار
 ريال مي باشد . 100,589,744,439 مبلغ برآورد اوليه اجراي كارهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 ژه از محل بودجه داخلي شهرداري تأمين مي گردد .اعتبار پرو و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 مورد نياز به عهده پيمانكار است. نيروي انساني و ابزار كارمصالح ، ماشين آالت،  تهيه ز : مصالح ، ماشين آالت و نيروي انساني:

 منطقه خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:
 شهرداري بندرماهشهر . :ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار

 يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعالم گردد. شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :
چهارصدوهشـتاد و هفـت هـزار و دويسـت و پنج ميليارد و بيست و نه ميليون و ( ريال 5,029,487,222 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:

 شود.ارگذاري در سامانه ستاد ايران بمي باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه ، در پاكت الف  ريال) وبيست و د
 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ارفرما.ضمانتنامه بانكي به نفع ك )2

تبصره :     پيشنهاد فاقد تضمين ، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك تضمين شده،چك مسافرتي و يا چك در گـردش و چـك شخصـي بـه 
ي سه مـاه هرشكل ممكن قابل قبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و برا

 گر نيز قابل تمديد باشد و عالوه برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.دي
 
 
 

 سين صفريح                                                                                                                                                                    
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                             
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 »شرايط مناقصه « 
 جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهرعمليات احداث كانال  موضوع مناقصه :

 عالوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
 نيروين امكانات، داشتن ماشين آالت، داشت، آب 5يا  ابنيهرشته  5داشتن رتبه حداقل  داشتن شخصيت حقوقي ، شرايط متقاضي:

جراي متخصص و كادر فني مجرب ، داشتن توان مالي ، تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه و همچنين ظرفيت خالي جهت ا
 پروژه.

  شرايط شركت در مناقصه :
به ترتيب  ، Setadiran.irلت به نشاني در سامانه تداركات الكترونيكي دوخود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  .1

 بعد تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

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

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

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

مل است شا دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده 2-4
ر دن دولت صه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندا(فرم ضمانتنامه ها، شرايط مناق

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

خصص شين آالت و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متپيشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ما 3-4
 كادر فني و كليدي شركت و توان مالي مي باشند.توضيحاً : اين موارد بايد دقيق ، مستند و تأييد شده باشند.

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صالحيت (رتبه) 4-4

 ه كار و امور اجتماعيتصوير برابر با اصل گواهينامه صالحيت ايمني ادار  5-4

 انو بارگذاري در سامانه ستاد اير تكميل فرم هاي ارزيابي پيمانكاران به همراه كليه مستندات و مدارك مورد نياز 6-4
پيمانكار  ت، توسطتذكر بسيار مهم : چنانچه فرم هاي ارزيابي توسط پيمانكار تكميل نگرديده و امتياز ماخوذه با عنايت به اسناد پيوس

اري ست بارگذاالزم به ذكر  و درج نگردد، ساير اسناد ارزيابي بررسي نگرديده و نتيجه ارزيابي پيمانكار مردود خواهد بود.محاسبه 
 فايل ارزيابي و مستندات مربوط به آن در قسمت مربوطه الزامي مي باشد.

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

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

  31/03/1396مورخ  1232579/96يمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره آناليز ق -

دن شرط در آن، ذكر شده بدون تغيير ، حذف و يا قراردا 5و  4، 3ناقصه را كه در بندهاي پيشنهاد دهنده بايد تمام اسناد و مدارك م .6
 مايند.بارگذاري ن Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني تكميل، تنظيم و مهر و امضاء نموده و 

. ته باشدام ، خدشه ، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابه .7
داشتن ندرصورت وجود خدشه يا نقص دراسناد و مدارك مناقصه ، يا ارائه پيشنهاد مشروط ، مبهم و برخالف شرايط مناقصه و يا 

 تضمين كافي آن پيشنهاد مردود است.

ازگشايي برا كسب نموده باشند،  60ارزيابي حداقل امتياز پس از انجام ارزيابي، پاكات پيشنهادات مالي شركت كنندگاني كه در  .8
صورت  خواهد گرديد. بديهي است پيشنهادات مالي شركتي كه در ارزيابي حائز حداقل امتياز الزم نگردد، بازگشايي نشده و به

 هد داشت.دربسته به شركت كننده تحويل خواهد گرديد و شركت كننده حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را نخوا

شهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از  .9
كمترين پيشنهادها را رد نمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده 
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نهادي را ندارد و لذا ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و قيمت پيش
 با توجه به جميع جهات تعيين و اعالم خواهد شد.

اي ار و بههاي انجام كقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه  .10
ه ذكر اد مناقصهزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسن مصالح ،

 شده باشد.

ه مربوط ينپيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوان .11
 آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

ل ليل قبودپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده  .12
 كسورات دي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و سايرپرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنها

 قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

يط اد شراهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مف .13
ن اشد چنيبمناقصه، پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استداللي 

 پيشنهادي را مردود بداند.

ي واصله د نرخهاهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده ان .14
نكاران از اين شركت كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيما

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

خواهد  صه مسترديا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقچنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح  .15
 شد دراينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

گونه البه هرنمي نمايد و مط كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت .16
 خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.

 د ابالغنشاني پيشنهاد دهنده همان است كه درباالي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شو .17
 محسوب مي گردد.

 ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. مبلغ قرارداد %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معامالت، معادل  .18

 درصورت ، بصورت تقريبي بوده و مالك عمل كاركرد پيمانكارپيوست  و رديف هاي فهرست بهاي منضم به برآورد تمام مقادير متره .19
ت به عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظار، مالك عمل كاركرد پيمانكار ؛ وضعيت نمي باشد

 پيمانكار صادرمي گردد.

رگ ه شرح بضروريست پيشنهاد دهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با در نظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت ب .20
 .پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند

ه ترتيب ار تضمين مي گردد و طي آن بماه از سوي پيمانك 12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .21
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42ماده 

آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب  %10ازمبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  .22
 سترد مي گردد.جداگانه اي نگهداري مي شود نصف اين مبلغ پس از تحويل موقت و نصف ديگر پس از تحويل قطعي م

 به عهده پيمانكار مي باشد.عمليات موضوع پيمان نجام ... ناشي از امازاد مصالح ونخاله و جمع آوري  .23

ررات ون و مقپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قان .24
 مربوطه برخورد خواهد شد.

كار يا يشنهادي كه مالك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودقيمت پ .25
 خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته ميشود .

ري اعالم شهردا از سوي  هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً .26
 و جزو اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

 دارد و شهرداري حق تغيير ، اصالح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي .27
 ر تسليمشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبواگر چنين موردي پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابالغ مي نمايد و درصورتي كه پي

 شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد.
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گاه ورت دستصاز آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتها باشد ، در اين    .28
ان وي كه آنشنهادها را با اعالم كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحمي تواند آخرين مهلت دريافت پي مناقصه گزار

 فرصت كافي براي اصالح و تجديد نظر پيشنهاد خود را داشته باشند.
خود ،  يشنهاديبرنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابالغ كارفرما به او ، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پ .29

                  بط ضبه انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، 
م به نفر دو مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود

 ردتضمين شركت  ،ه مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده باال ، حاضر به انعقاد پيمان نشود عنوان برند
نعقاد پيمان ضر به امناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و به نفر سوم ابالغ داده خواهد شد و چنانچه او نيز با توجه به موارد مذكور حا

جام مانت انمناقصه او به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ض نشود، تضمين شركت در
 تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. .30
ارفرما شده توسط پيشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني كمدارك ارائه  .31

 مراجعه نمايند.

صور م كار قدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجا .32
خ ت به فسانجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسب ورزيده و يا به هر دليلي از

كار حق قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمان
 هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

ل، اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اوسوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهقصه درمتقاضيان شركت در مناچنانچه  .33
باشند. همچنين در صورت به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل موقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

ويل اريخ تحتت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سه ماه جه
اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در موقت آخرين پروژه

 باشد.داري محروم مير مناقصات اين شهردگر به صورت دائمي از شركت صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .34

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  .35

 

 سين صفريح                                                                                                    
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                                  
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 22/10/1337نده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي مورخ تعهد نامه پيشنهاد ده
 

 احداث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهرپروژه  مربوط به مناقصه:
دولت در  ارمندانمشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله ك اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه     

 يشنهاد ارائهنمي باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پ  1337معامالت دولت مصوب دي ماه 
 شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.

را  مان مربوطهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پي     
در  ت مذكورامضاء نمايد و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعي

سخ و فرداد را فوق هستند دراين پيمان سهيم و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قراقانون 
 ميزان خسارت . تعيينضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد

 وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.
بور گردد انون مزاين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول ق     

ب فوق را ده مراتانچه اين پيشنهاد دهنمراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چن
ز فسخ پيمان ات ناشي بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارا

 نمود.و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد 
مستحق  رت تخلفمضافاً  اين كه پيشنهاد دهنده اعالم مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصو     

 مجازات هاي مربوطه مي باشد.
 نده:تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاد ده

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

 
 
 
 

 تعهد نامه
 

                                    عـالم مـي دارم ايـن شـركت در رسـته ا                                                مدير عامـل شـركت                                                          اينجانب        
ت راهبـردي داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظار

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

 
 

 مهر و امضاء مجاز شركت
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 ومي مناقصه و پيمانتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عم
 

 احداث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهرپروژه  مربوط به مناقصه:
هنده از أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع كامل اين پيشنهاد دتبدين وسيله  -الف

 باشد. ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مياانين، مصوبات، آئين نامه همتن قو
 وسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اهمچنين بدين وسيله  -ب

 ر آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.ترتيبات مقرر شده د
 ررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مق -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

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

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

درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  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:                         ام پيشنهاد دهنده:                                                     ن

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

اين  رد تأييد و قبولاز اين پيمان و مناقصه، مومراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي         
 مناقصه گزار و كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پيشنهاد قيمت
 احداث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهرپروژه  موضوع مناقصه :

ت در مه شرككننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنا امضاء     
ار ، كمناقصه ، شرايط مناقصه ، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان ، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي 

دان در كارمن ارك عمومي مناقصه و پيمان ، تعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخلهتعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مد
يط و يع شرامعامالت دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جم

 :عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه 
لغ كل مب با 1401سال  و شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب ابنيه بهاي تعمليات موضوع مناقصه فوق را براساس فهرس .1

اليز ارائه شده نآ ق.. ريال مطاب........................پيشنهادي (به عدد)................................ ريال (به حروف) ...............................
 پيوست اين برگ انجام دهم .

 ضريب پيمان برابر است با ...........................                 

ه ب 31/3/96مورخ  1232579/96مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آناليز قيمت پيشنهادي را براساس اسناد و .2
 (ج) قرار داده ام .پيوست ، در پاكت 

 ل قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه :چنانچه اين پيشنهاد مورد قبو .3
اكثر دات حدالف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعه

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

 كليه كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 اد محسوب مي شود.تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفك اين پيشنه .4
ضي اعترا اطالع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه .5

 را در اين خصوص ندارد .

ضمين تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد ، ت .6
 ع بند (ك ) دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.موضو

 
 
 

 
 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاد دهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 داث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهراح مربوط به مناقصه:

 عقد قرارداد اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع
ر شرايط عمومي پيمان پيش بينـي شـده اسـت د 21به طوري كه در شرايط مناقصه وماده  آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را

 مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه 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.

 گر اين امـرهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت دي
 21طابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي م 3ميسر نشود تا حداكثر 

شـده  امخواهد نمود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سوئي پيشامد نمايد كه بـه عمليـات انجـشرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام 
 آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

طابق عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تت               بت شده به شماره                                شركت                                                         ث     
 11/12/81رخ مصوب جلسه مو پيمانكارانتشخيص صالحيت طبقه بندي و مفاد اساسنامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

بر  ماهشهراحداث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندره پروژه مناقصبراي ) هـ 23251ت /48013(شماره 
اد و مه و تعدقبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسناحسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم 

ديد و عيين گرتامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه وضع شركا خود را با مفاد آئين ن
را طوري  داد خودعقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرار

ه مورد بحث ئين نامان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آآماده نمايم كه حداكثر تا پاي
 مطابقت دهم.

نعقـد اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصـه را بـا شـركت م شهرداري     
خواهد ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را ن شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع ننموده و تضمين 

 داشت.
 
 

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

 كدپستي                        ي :به نشانبا شناسه حقيقي / حقوقي                                                          ام متقاضي)(ننظر به اينكه          

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

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

ر دموضوع ارجاع كار  ه واطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شد        (نام ضامن) به    (نام كارفرما / ذينفع)     چنانچه

ف نموده استنكا مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان الع رساني مناقصات/ معامالت درج شده وپايگاه اط

صله از بي واقاضاي كتريافت اولين تدمطالبه نمايد ، به محض (نام كارفرما / ذينفع)      ريال هرمبلغي را كه                               است ، تا ميزان  

ا قضايي اري قانوني يبدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مج(نام كارفرما/ ذينفع)    سوي 

 بپردازد.   (نام كارفرما / ذينفع)حواله كرد       در وجه يا  داشته باشد ،

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

                       ه              كـ   (نـام ضـامن)   براي حداكثرسه ماه ديگـر قابـل تمديـد اسـت و درصـورتي   (نام كارفرما/ ذينفع)   اين مدت بنا به درخواست كتبي       

تمديـد  ها موفق بر     (نام ضامن)   موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و    (نام متقاضي)نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا     نتواند يا

                                      كرد          واله متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا ح   (نام ضامن)نمايد ،   ن

 پرداخت كند.(نام كارفرما/ ذينفع)    

خـود باطـل و از  مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ، خود به    (نام كارفرما/ ذينفع)چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي        

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

 ر خواهد بـود.م در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيراالنتشار ميسدرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعال

 در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطالع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.
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 فرم خود اظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

در  آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي ، امضاء كننده زيـر متعهـد مـي گـردد 18مطابق ماده      
هنر ان شريفي و بـااحداث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خياب تاريخ                        براي مشاركت در مناقصه پروژه

فيـت ا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و بـا آگـاهي از ظركارهاي در دست اجر بندرماهشهر
ي شـركت در هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا ، ظرفيت آماده به كار الزم برا

 مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.
 

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

 قرارداد
ظرفيت پايه   

 مانده ظرفيت در رشته

        

        

        
 

جراي ر در اآماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخي معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهورچنانچه      
ع كـار پروژه به عهده پيمانكار بوده است و مطابق با دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجا

 با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 ضاء مجاز و تعهد آورما                      تاريخ :                                                                                      
 

س از اين برگ جزء الينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پيمانكـار تحويـل گـردد و پـ     
و بـه  تكميل شدن آن توسط پيمانكار پيشنهاد دهنده ، در پاكت ( ب ) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته

 ارسال گردد.و راهبردي رئيس جمهور برنامه ريزي معاونت نياز به  همراه اسناد و مدارك مورد
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه: فصـل دوم
 به شماره     مورخ   اول مرحلهو آگهي مناقصه  14/01/1401ش مورخ /18مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

ابين مـفـي  1401/     /   تاريخ مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك
 لفنت                          بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –به نشاني كوي انقالب (شهردار)   حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي 

                           ه نماينـدگي بـ              بـه شـماره ثبـت ناميده مي شـود، از يـك سـو و شـركت                        ر اين پيمان كارفرماكه د06152339114 – 16
سـناد و شرايطي كه در ا وكه در اين پيمان ، پيمانكار ناميده مي شود ، از سوي ديگر ، طبق مقررات   لفن          تو شماره      به شماره ملي           

 مدارك اين پيمان درج شده است ، منعقد مي گردد.
 احداث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهر :: موضوع  1ماده 

  :شرح مختصري از پروژه
 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح زير:

 قرارداد 20تجهيز كارگاه براساس ماده  .1

 ظارتنمات مورد نياز پروژه به صورت به روز شده جهت آگاهي از وجود تأسيسات جديد تازه نصب شده و قديمي با هماهنگي دستگاه اخذ كليه استعال .2

جانمايي كانال بتني در مسير پروژه پس از مشخص شدن دقيق مسير مشخص شده با اسـتفاده از سـونداژهاي عرضـي قبـل از اجـرا جهـت تعيـين  .3
 جود مغايرت با تأسيسات موجود اعالم شده از سوي ادارات.تأسيسات احتمالي و يا و

و  انجام كليه عمليات تخريب شامل كاترزني آسفالت، تخريب آسفالت بين دو خط برش و تخريب بنايي آجري، بتن مسلح، بتن غيرمسلح و شفته آهك .4
 پذيرد.برچيدن انواع لوله در محل هاي مورد نياز با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت مي 

حمـل و  كليه عمليات خاكبرداري، پي كني، كانال كني و در صورت نياز لجن برداري محل اجراي كانال هاي جديد مطابق نقشه هاي اجرايي و بارگيري، .5
 تخليه نخاله ها در محل تعيين شده توسط دستگاه نظارت

 انشه حفاري شدهجداسازي مصالح مناسب زير آسفالت جهت استفاده مجدد در مصالح بكفيل در تر .6

 تسطيح بستر و آماده سازي محل احداث كانال ها .7

ايي (و مطابق با نقشه هاي اجرايي به ضخامت تعيين شده در نقشه هاي اجر 1:6تهيه مصالح و اجراي يك اليه قلوه سنگ غرقاب در مالت ماسه سيمان  .8
كـان تگاه نظارت و با داشتن دستور كار مكتوب در مقطع مورد نظر امهمچنين در صورت افزايش ضخامت در مقاطع مورد نياز و لجني براساس نظر دس

 پذير مي باشد.)

 كيلوگرم سيمان در هر مترمكعب بتن مطابق نقشه هاي اجرايي 150تهيه و اجراي بتن مگر با عيار  .9

برو با بـتن و اجراي بتن كف و ديواره كانال آآرماتوربندي كف و ديواره كانال جمع آوري آب هاي سطحي، تهيه و اجراي واتراستاپ، قالب بندي و تهيه  .10
ر ژل مگاپاسكال نمونه استوانه اي مطابق با نقشـه هـاي اجرايـي بـا اسـتفاده از افزودنـي پـاو 25كيلوگرم سيمان بر مترمكعب با مقاومت  350عيار 

 ر مترمكعب بتن )وزن سيمان مصرفي د %3ميكروسيليس به ميزان مشخص شده در نقشه هاي اجرايي و برآورد (حداكثر 

ي سانتي متر براساس مشخصات فني درج شـده در نقشـه هـا 50×50متر با ابعاد داخلي  112به طول  Iاحداث كانال با جداول پيش ساخته بتني تيپ  .11
 اجرايي منضم به پيمان

اي اس مشخصات فني درج شده در نقشـه هـسانتي متر براس 60×60متر با ابعاد داخلي  235به طول  IIاحداث كانال با جداول پيش ساخته بتني تيپ  .12
 اجرايي منضم به پيمان

م بـه سانتي متر براساس مشخصات فني درج شده در نقشه هاي اجرايي منض 60×60متر با ابعاد داخلي  100به طول  IIIاحداث كانال بتني مسلح تيپ  .13
 پيمان

به  انتي متر براساس مشخصات فني درج شده در نقشه هاي اجرايي منضمس 90×80متر با ابعاد داخلي  660به طول IV احداث كانال بتني مسلح تيپ  .14
 پيمان

 اجراي اليه نهايي و بكفيل نهايي مصالح با مصالح تفكيك شده مناسب حاصل از حفاري ترانشه .15

رايـي در شده در نقشه هاي اج متر با مشخصات فني درج 192ميلي متر به طول  400اجراي خطوط لوله گذاري با لوله پلي اتيلن فاضالبي كاروگيت دار  .16
مسير اجراي كانال هاي دفع آب هاي سطحي جهت اتصال جوي جداول و كانال هاي موجود به كانال اجرايي در طرح و همچنين اجـراي منهـول هـاي 

 دفع آب سطحي در نقاط پست در منطقه

سيسـتم  له پي وي سي و پلي اتيلن جهت فعال نگه داشـتن و انحـرافكليه عمليات الزم براي آبكشي و پمپاژ فاضالب به همراه لوله گذاري الزم با لو .17
ز بـه فاضالب و آب هاي سطحي (پساب) موجود در منطقه اجراي پروژه و دفع موقت فاضالب به صورت پيوسته به همراه لوله كشي و اتصاالت مورد نيا

پيمانكار  ممكن گردد كه كليه هزينه هاي مربوط به اين عمليات به عهدههر متراژ به نحوي كه فاضالب منطقه دفع گردد و امكان اجراي عمليات پروژه 
را در  مي باشد و هزينه ديگري از اين بابت به پيمانكار پرداخت نخواهد گرديد. پيمانكار موظف است كليه هزينه هاي مربوط بـه توضـيحات ايـن بنـد

 قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

د مرحلـه ه پس از قالب برداري بايد با مواد مورد تأييد دستگاه نظارت و براساس دستورالعمل شركت سازنده در چنكليه سطوح بتن ريزي شده بالفاصل .18
 ساعت تا رسيدن به مقاومت مناسب كيورينگ گردد. 12متوالي با فاصله زماني حداكثر 
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-٢۵))=Rمگاپاسـكال بـر اسـاس فرمـول  23تـا  25ين مگاپاسكال نمونه استوانه اي مي باشد كه فاصله ب 23حد پذيرش بتن جهت محاسبه جريمه  .19

B)/۶مشمول جريمه و از كل مبلغ كاركرد پيمانكار كسر مي گردد كه  (٠B  متوسط مقاومت نمونه هاي مورد تأييد مي باشد وR  ضـريب جريمـه مـي
 باشد.

فالت بـا ب زيرزميني تأييد شده و اليه بعدي تـا سـطح آسـبكفيل مصالح كانال به دو صورت اجرا مي گردد، حالت اول استفاده از ماسه بادي تا تراز آ .20
 كيلوگرم آهك در هر مترمكعب در مكان هاي ماشين رو و ترافيكي و حالت دوم بكفيل پشت كانـال در قسـمت 150مصالح شفته آهك با عيار حداقل 

 كه توسط دستگاه نظارت، تعيين مي گردد. هايي كه در كريدور خاكي و غيرترافيكي قرار مي گيرند با خاك حفاري شده صورت مي پذيرد،

گيري، كليه عمليات اجرايي درپوش هاي بتني كانال شامل آرماتوربندي، قالب بندي و بتن ريزي درپوش هاي بتني مطابق با نقشه هـاي اجرايـي و بـار .21
 حمل و نصب درپوش ها در محل مورد نظر

 حسب نياز و براساس نظر دستگاه نظارتلجن برداري كانال خاكي قديمي در قسمت هاي مورد نياز بر  .22

مانكار ابـالغ انجام كليه عمليات تكميلي و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر يا نقاط مورد نظر كارفرما پس از تنظيم صورتجلسه اي به آن پي .23
 مشخص مي گردد.مي گردد. الزم به ذكر است فاصله حمل اين نخاله ها با توجه به فاصله پروژه تا محل تخليه 

وسـط تآماده سازي كليه تمهيدات الزم جهت تحويل، حمل و نصب دريچه هاي نانو كامپوزيت يا مشابه با هر ابعاد و به هر شكل از محل تعيـين شـده  .24
لح مصـرفي شهرداري جهت نصب در خطوط فرعي و اصلي در محل هاي تعيين شده و مورد نياز براساس نقشه هاي اجرايي و وضعيت محل (كليه مصا

 جهت نصب دريچه ها از طريق آيتم هاي مربوطه واقع در فهرست بها پرداخت مي گردد.)

 تهيه مصالح و ساخت و نصب شبكه هاي فلزي آبرو در مسيرهاي ورودي و همچنين مكان هاي دفع آب در شرايط خاص .25

جري بـا آجـر ميلي متر و احداث منهول آ 400ه پلي اتيلن به سايزهاي اتصال كليه كانال هاي خيابان ها و كوچه هاي اطراف به كانال بتني جديد با لول .26
سانتي متر قلوه سنگ جهت بستر سازي و با عرض مقطـع اسـتاندارد براسـاس  30ماسه آهكي با درپوش كامپوزيت در طرفين مسير اتصال كه شامل 

 شبكه فاضالب دستورالعمل و اجراي شن نقلي دور لوله و دتايل هاي ارائه شده در فهرست بهاء

 نكارلجن برداري كانال هاي وضع موجود با مصالح مناسب براساس نظر دستگاه نظارت در مقاطع عبوري كالكتورهاي پلي اتيلن اجرا شده توسط پيما .27

 برچيدن كارگاه .28

 توضيحات:
 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد. .1

 آهك يا اختالط خاك محل با آهك درخارج از محل اجرا و حمل مجدد آن به پروژه هيچ گونه هزينـه اضـافه اي ازدرصورت حمل مجدد مصالح شفته  .2
 اين بابت به پيمانكار پرداخت نمي گردد و پيمانكار موظف است اين هزينه ها را در قيمت پيشنهادي خود ببيند.

            فصـل چهـارم فهرسـت بهـا شـبكه  4براساس عمليات انجام شده در جدول شـماره درصد پرداخت آيتم هاي مربوط به فصل لوله گذاري با لوله پلي  .3
 جمع آوري و انتقال فاضالب خواهد بود.

ا در بخشي از پروژه كه مسير شبكه جمع آوري آب هاي سطحي موضوع پيمان از حريم لوله هاي گاز عبور مي كند، هرگونه عمليـات اجرايـي بايـد بـ .4
بـه  در محدوده عبور لوله هاي گـاز HSEو ديگر ادارات و سازمان هاي شهري صورت گيرد. همچنين رعايت كليه ضوابط ايمني و  هماهنگي اداره گاز

ي عهده پيمانكار است و در صورت بروز خسارت ناشي از عمليات عمراني پيمانكار در خطوط مذكور، كليه مسئوليت هاي حقوقي و تأمين خسارت هـا
 پيمانكار مي باشد. مربوط به آن به عهده

             ه مقررات ملي ساختمان (ايمني و حفاظت كار در حـين اجـرا) در طـول مـدت پـروژ 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث  .5
 مي باشند. حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد.

 ورت لزوم محل تخليه خاك حاصل از خاك برداري و تهيه خاك مناسب با هماهنگي كامل دستگاه نظارت تعيين گردد.درص .6

 اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه نظارت صورت پذيرد. .7

اي بـرآورد در مقادير برخي از رديف ه %25مكان ايجاد تغييرات بيشتر يا كمتر از با توجه به نوع كار و مشخص نبودن شرايط زمين محل اجراي پروژه ا .8
 اوليه پيمان وجود دارد كه پيمانكار هيچ گونه ادعايي دراين خصوص نخواهد داشت.

ا حـق ليت گردد، كارفرمـچنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعا .9
 درصد باالسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

ن التي در ايـآن بخش از فواصل حمل مصالح، كه مربوط به راه هاي ساخته نشده و راه هاي شني مي باشد به صورت معادل فاصله حمل راه هـاي آسـف .10
 قرارداد منظور گرديده است و پيمانكار از اين بابت هيچ گونه ادعايي نخواهد داشت.

لتي و خيابان پيمانكار بايد كليه تمهيدات ترافيكي الزم، ايمن و مورد تأييد را جهت عبور خط لوله از مقابل ورودي و خروجي اماكن عمومي و اماكن دو .11
 لحاظ نمايد و هيچ گونه اضافه پرداختي از اين بابت به پيمانكار صورت نمي گيرد.هاي پرتردد در ضريب برآورد خود 

 : اسناد و مدارك 2ماده 
 اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است:     

 الف) موافقت نامه حاضر
 ب) شرايط عمومي

 ج ) شرايط خصوصي
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 مشخصات فني، دستورالعمل ها و استانداردهاي فنيد ) 
	منضم به پيمان تلقي مي شود) 1401سال  يها و مقادير كار (كل فهارس بهافهرست ب) هـ

 ) نقشه هاو
 برنامه زمان بندي كلي )ز

 شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه ح)
يز جزو اسـناد و گردد ناسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ، به پيمانكار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي       

قشه ، مدارك پيمان به شمار مي آيد . اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني ، ن
لويـت ارك پيمـان اودستور كار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگي بين اسناد و مدارك پيمان ، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مد

 دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد ، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي ، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمـومي
 است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

  :: مبلغ  3ماده 
س اسابر..... ريال ............................................................(به عدد)................................................ ريال  (به حروف) .......................... پيمان  مبلغ كل

 مي باشد. 1401و شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب سال رشته ابنيه بهاي  تسرفه
ضعيت هاي پيمانكار ودر صورت  31/09/1396مورخ  1232579/96مطابق جداول بخشنامه شماره  كه ضريب پيمان برابر است با.......................... 

 مي گردد.لحاظ 
  مبلغ كل پيمان ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان ، تغيير مي كند.

 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 
 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.

 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  4ب) مدت پيمان 
 ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان ، تنظيم مي شود.

يمـان پتاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضـوع  د) پيمانكار متعهد است از
 اقدام نمايد.

              شـرايط عمـومي تعيـين 39حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبـق مـاده : : دوره تضمين  5ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42ماه از سوي پيمانكار ، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12 ، براي مدتمي شود 

از طرف  شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كهنظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان ، : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32ده است كه با توجه به مواد ش واگذار كارفرما معرفي گردد، 

 شهريور 17محدوده خيابان شريفي، باهنر، : : محل اجراي كار 7ماده 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند. :: نسخ قرارداد 8ماده 
 

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

 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                
  امضاء                                                   امضاء                                                   

 
 

 عمـومي پيمـان شــرايط:  فصـل ســوم
 ن مديريت و برنامه ريزي كشورسازما 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره   شامل :

و تا اين تـاريخ  در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده       
 بوده و الزم است در صورت ابالغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.معتبر مي باشد  نافذ 

 



18 خوانده شد ؛ مورد قبول است. احداث كانال جمع آوري و دفع آب هاي سطحي محدوده خيابان شريفي و باهنر بندرماهشهربا موضوع:   اولاسناد مناقصه مرحله 

 : شـرايط خصـوصـي فصل چهارم
ي شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها بـه شـرايط خصوصـ       

تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسـير مـواد مختلـف ايـن ول شده است و هيچ گاه نميپيمان موك
ته در مواد شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رف

 خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است. اين شرايط
 شت.چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابالغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد دا     

 ) رئيس كارگاه 10ماده 
به عنـوان  صالحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه نظارت را پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد     

ص مورد نظر رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد . در صورتي كه شخ
نمايد و پيمانكار موظف به اين تغييـر ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صالحيت ديگري را ميقادر به انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با 

دد. است . درصورت تصميم پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه ، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظـارت همـاهنگي و صـالحيت جانشـين او تأييـد گـر
گري جهت تهيه صورتجلسات ، نقشه هاي ازبيلت و نقشـه هـاي كارگـاهي ، گزارشـات همچنين عالوه بر رئيس كارگاه شخص واجد صالحيت دي

 روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گردد.
 ب) – 18ماده 

يزي تفصيلي نامه رسازمان، روش اجرا و بر "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح           
ه ارايه برنام اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي

 است. ن آن به شرح زيرزماني تفصيلي اجراي كار ، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كرد
ماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود بـه صـورت در برنامه ز -1

 .اي تهيه شود . همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گرددميله
 تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر داليل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد. درصورت بروز -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي )1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSكار ( ساختار شكست )2

منطقي  رعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه )3
ل اشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايف تقويم پروژه، مطابقت دها، رعايت پيش نيازها و پس نيازها، تعريفعاليت

 استونها و ....) 

ا مبلغ باليت ها ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعتعريف  )4
 پيمان 

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد )5

 وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي تعريف )6

خشنامه مطابق بمنابع اختصاص يافته به فعاليت ها در نرم افزار مي بايست متناسب با منابع و امكانات تعريف شده در آناليز باشد ( )7
1232579/96( 

  ارائه جدول ماشين آالت و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه )8

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار )9

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار )10

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
ايـل فو در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسـخه بـه همـراه گزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه  )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.به الكترونيكي مربوطه 

كترونيكـي گزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل ال )2
 دستگاه نظارت تحويل گردد.به مربوطه 
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 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
 ر شود. در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني داليل آن ذك )4

ا تهيه و به رار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آالت ، ورود و خروج مصالح و كاركرد عالوه بر موارد فوق پيمانك )5
 دستگاه نظارت ارائه نمايد.

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليـت گـردد، چنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
درصد باالسري از مطالبـات پيمانكـار كسـر  15هاي مربوطه را با احتساب حق دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه كارفرما
 نمايد. 

رق ، مخابرات و سوخت ، فقـط درصـورت بكارفرما در خصوص امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب ، الف)  -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.به معرفي نامه مي نياز

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

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

 كاميون كمپرسي چهار دستگاه )1

 كاميون كشنده با تريلر يك دستگاه )2

 بيل مكانيكي دو دستگاه )3

 بيل بكهو دو دستگاه )4

 لودر يك دستگاه )5

 تني يك دستگاه 5جرثقيل  )6

 تني يك دستگاه 10جرثقيل  )7

 بلدوزر يك دستگاه )8

 گريدر يك دستگاه )9

 مناسب يك دستگاه تانكر سوخت رسان با ظرفيت )10

 تانكر آب رسان با ظرفيت مناسب يك دستگاه )11

 تراكتور با تريلر يك دستگاه )12

 جهت انجام امور نظارتي و شهرداريخودرو سواري كولردار  )13

 دستگاه ساخت بتن يك دستگاه )14

 تراك حمل بتن يك دستگاه )15

 يك دستگاه KVA۱۵۰ديزل ژنراتور  )16

 ويبراتور دو دستگاه )17

 پمپ آب دو دستگاه )18

 قطع و خم آرماتور يك دستگاه دستگاه )19

 دوربين نقشه برداري دو دستگاه )20

 كمپكتور دستي چهار دستگاه )21

 دستگاه سهوانت باري  )22

 ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعالم مي گردد.
ظـارت ندر صورت نياز توسـط دسـتگاه  پيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در كارگاه اقدام نمايد . ساير موارد

 گردد.ابالغ مي
 ساختمان هاي اداري و دفاتر كار:ح)  – 20ماده 

و برچيـدن  تأمين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مشاور و آزمايشگاه برعهده پيمانكار است كه هزينه آن از محـل تجهيـز     
 كارگاه ديده شده است.
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بـالغ پيمانكار موظف ظرف مدت يك هفتـه پـس از دريافـت ا اين ساختمان ها از طرف كارفرما تعيين و تحويل پيمانكار مي گردد.زمين محل      
شـروع  شروع كار، نقشه كار دفاتركارفرما و مشاور را با جزئيات كامل به دستگاه نظارت تسليم نمايد و پس از تأييد دسـتگاه نظـارت نسـبت بـه

 .عمليات اقدام نمايد
رگاه مترمربع جهت دفاتر موقت جهت دوره تجهيز كا 50به مساحت همچنين پيمانكار موظف است نسبت به تأمين و تجهيز دو دستگاه كانكس      

و  اقدام نمايد تا آماده سازي ساختمان هاي اصلي اقدام نمايد. هزينه ساختمان فوق در رديف تجهيز و برچيدن كارگـاه پـيش بينـي شـده اسـت
 جداگانه اي از اين بابت صورت نخواهد گرفت.پرداخت 

 : 10×5/2مشخصات كانكس هاي به ابعاد 
ه داخلي از از پروفيل سنگين به همراه ضدزنگ كامل، بدنه خارجي از جنس گالوانيزه و رنگ كوره اي، بدن سازه شاسي از تيرآهن، اسكلت فلزي     

MDF ميلي متري از جنس خارجي، قيرپاشي كف كانكس،  18ده نسوز، پوشش كف از تخته فشرده مرغوب، عايق بدنه و سقف از پالستوفوم فشر
الت انضمام شيرآ درب و پنجره آلومينيومي به همراه حفاظ و نيز پرده لوردراپه، ديواره كامالً گالوانيزه به همراه آب بندي، لوله كشي سرويس ها به

 باراني، پريز كولر گازي)ز ، برق كاري كامل (مهتابي، كليد و پري1از نوع درجه 
رمايش و سـدفاتر كار بايستي كامالً مستحكم بوده و داراي كليه امكانات و تجهيزات ضروري شامل آب آشاميدني، برق، تلفن و فاكس، سيستم      

 و ملزومات اداري و نقشه كشي باشد.گرمايش، سرويس هاي بهداشتي 
ي فـوق و نيـز كار متعهد است بنا به دستور دستگاه نظارت نسبت به تجهيز ساختمان ها يا كانكس هاعالوه بر آنچه كه در باال گفته شد، پيمان     

 محوطه سازي و ايجاد فضاي سبز در محوطه كارگاه اقدام نمايد.
 تجهيزات ساختمان هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مشاور و آزمايشگاه شامل وسايل ذيل مي باشد:     

 دستگاه از نوع اسپيليت (با تشخيص دستگاه نظارت) 3سردكننده مناسب به تعداد  كولرگازي يا وسيله -1-1

 دستگاه 1آبگرمكن به ظرفيت مناسب  -2-1

 قفسه و كمد قفل دار 1تعداد  -3-1

 عدد 8عدد و صندلي معمولي  4عدد، صندلي گردان  1عدد، ميز كنفرانس  3ميز تحرير  -4-1

 عدد 2بخاري يا وسيله گرم كننده به تعداد  -5-1

 نفره 6خوري و چاي خوري هر كدام يك سرويس لوازم غذا -6-1

 كيلويي 11و كپسول گاز چهار سيلندر  شعله دو دستگاه 4اجاق گاز  -7-1

 دستگاه 1يخچال  -8-1

 لوازم كامل اداري  -9-1

 لوازم سرويس هاي بهداشتي شامل آينه ديواري، مايع دستشويي و وسيله خشك كن دست به تعداد الزم -10-1

 راحي، ترسيم نقشه ها، تهيه صورت وضعيت ها و اسناد مالينرم افزارهاي مهندسي مورد نياز جهت ط -11-1

 دستگاه 1دوربين عكاسي  -12-1

  A۳و يك دستگاه پرينتر رنگي  A۴دستگاه همراه با يك دستگاه پرينتر ليزري  2سيستم كامپيوتر با تمام متعلقات  -13-1

ذايي غبراساس تعداد وعده هاي  420303آيتم (الزم به ذكر است، مالك پرداخت  وعده غذاي گرم براي پرسنل كارفرما 1تأمين روزانه  -14-1
 تأييد شده از سوي دستگاه مشاور مي باشد.)

 تجهيـز دفـاتر ومصالح ساختماني و تجهيزات و كانكس هاي مربوطه در پايان كار متعلق به پيمانكار مي باشد؛ و ضمناً  در برآورد هزينه تأمين      
 گاه، فقط هزينه هاي استهالك و نگهداري ديده شده است.كار و مسكن كارگاهي مشاور، كارفرما و آزمايش

ارگران كـتأمين و هزينه بهره برداري از ساختمان ها شامل هزينه هاي آب، برق، تلفن، گاز و تعميـرات احتمـالي و ارائـه خـدمات پرسـنلي و      
 طول مدت پيمان به عهده پيمانكار مي باشد. خدماتي مورد نياز كاركنان كارفرما، مشاور و آزمايشگاه به تشخيص دستگاه نظارت، در

اي داگانـه پيمانكار مي بايست در قيمت هاي پيشنهادي خود كليه هزينه بندهاي فوق را پيش بيني كند زيرا از اين بابت هيچ گونه پرداخت ج     
 صورت نخواهد گرفت.

 رد.و از اين بابت هيچ گونه پرداخت جداگانه اي صورت نمي پذيتوضيح : بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده 
 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 

 باشند. مياسالمي  اترعايت شئونمتعهد به  پيمانكاران جزء  -1
 ظر ميزان تخصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از ن -2
 شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است. ليهك رعايت -3
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 باشد .تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميالف) -28ماده 
 تعلق نمي گيرد.هيچ گونه تعديل و مابه التفاوت نرخ ارز به اين پيمان  هـ ) -29ماده 
 ، به عهده پيمانكار است:هاي زيرهزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

 . اوليه و مجدد در صورت نيازكليه آزمايشات   
گيـرد و هزينـه انجـام توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي ، 55شماره  هالزم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشري

 گردد.از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت ميآزمايشات، پس از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري 
يـران ، و هيأت وز 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

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

 گردد.ت مقطوع پرداخت ميريال بصور 35,000,000هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزينه 
 گيرد .تسريع تعلق نمي درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينهالف) -50ماده 
 يزان ترتيب زير ، از پيمانكار وصول مي شود:مخسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به  )6 -ب-50ماده 

ير در رروز تاخشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي ه 50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.ريال)  و پانصد ميليون دو(ريال  2,500,000اجراي كار مبلغ 

تاخيرات  هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمانتبصره : چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد ، عالوه بر خسارت فوق الذكر هزينه
 گردد. ار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكشنامهغير مجاز براساس بخ

 ساير شرايط :
 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامـه شـماره 

يمان قلمداد در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پاستفاده از كارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف 
 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6شده و كارفرما مي تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
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 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
 فني  به عنوان بخشي از مشخصاتبه شرح زير ي كشور رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريز

 عمومي پيمان الزم است:
 مشخصات فني و عمومي ساختمان 55نشريه شماره  -

 مشخصات فني عمومي كارهاي خطوط لوله آب و فاضالب شهري 303نشريه شماره  -
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 (پيوست شرايط خصوصي پيمان) خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
ل مدت ربع او ست مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدتپيمانكار موظف ا -1

 زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، به كارفرما اعالم نمايد.

هاي  اسب محدوده فعاليتمن (WBS)پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست  -2
كه  اساس آناليزيليت (برقرارداد را به همراه مقادير و اوزان مربوطه تهيه و به تأييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعا
نهايي و  WBS ته باشد.بايستي ارائه گردد) محاسبه گرديده، به طوري كه با آيتم هاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داش

ورد م WBSبق مورد تأييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقع خواهد بود. ساختار برنامه زمان بندي مي بايست مطا
 تأييد باشد.

رارداد را ط به قيات مربوپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمل -3
برنامه  راساس منطقببرنامه ارائه شده بايد ( نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد.   Gant Chartبه صورت 

ليز بهاي ائه آنااست ارريزي و شامل كليه پيش نيازهاي الزم و ارتباط صحيح فعاليت ها، تهيه و به صورت ماهيانه بروز شود. الزم به ذكر 
 ندي با شرايطزمان ب واحد فعاليت ها و اخذ تأييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كارفرما به هيچ وجه اجازه انجام كار بدون برنامه
 و عدم ارائه ارفرماييد كفوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تأخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمان بندي مورد تأ

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

منضم  وا تهيه پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمان بندي، برنامه زمان بندي تفصيلي خود ر -4
ت مچنين پيمانكار موظف اساوليه و به صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تأييد كارفرما برساند. ه S-CURVEبه نمودار 

ما د كارفرجداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت كلي قرارداد را به صورت برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تأيي
ار، زمان ها و كتهيه شده و شامل كليه جزييات  3و  2ر چارچوب برنامه زمان بندي كلي موضوع بند برساند. برنامه زمان بندي مي بايست د

نابع مفعاليت هاي بحراني به صورت مشخص، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز هر فعاليت، 
)Resources(  ن عاليت در آماشين آالت و تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر ف –مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني

، بايستي ائه شدهتعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه كامل برنامه زمان بندي را ايجاد نمايد.هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آالت ار
ام ياز انجهيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد ن به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در چارچوب برنامه و

 فعاليت ها مي بايست تهيه و به تأييد كارفرما برسد.

ه بروز تأخير در ) در برنامه زمان بندي الزم است پيمانكار ضمن ارائه داليل و مستندات مربوط بReviseدرصورت نياز به انجام بازنگري ( -5
پس برنامه دام و سييدات الزم از كارفرما درخصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقاجراي كار، نسبت به اخذ تأ

مان بندي به زبرنامه بازنگري (برنامه زمان بندي به هنگام) را جهت تأييد و ابالغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً  پس از انجام بازنگري (
ذخيره و برنامه جديد  ١ Baselineپس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان غ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً هنگام) را جهت تأييد و ابال

 معرفي و در فايل و هاردكپي منظور مي گردد.  Baseline٢تحت عنوان 

ه و فرما تهيبر اساس روش ابالغي كارم را در چهار نسخه و ضپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمن -6
د. كليه لي باشندر اختيار نماينده وي قرار دهد. فرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطالعاتي و كنتر

 قرار گيرند. گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار مي بايست به صورت فايلهاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما

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

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكالت پروژه و راه حل آنها -

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

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

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

 .وضعيت تغييرات كاري با ذكر داليل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -
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ي برنامه )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز جهت انجام فعاليتهاResourcesوضعيت مصرف منابع( -
قبالً  ماه كه وا جداول نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته ريزي شده به صورت برنامه / واقعي و مطابقت آن ب

 توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر داليل عدم تطابق آنها.

ه تا روز شد برنامه زمان بندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني، بارچارت برنامه و واقعي، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي (به -
 مقطع گزارش)

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

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

يتها به نه فعالپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطالعات وضعيت نيروي انساني ، ماشين آالت ، مصالح ، مقدار پيشرفت روزا -7
انه منابع ارش روزاه شرح فعاليت هاي اجرا شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزهمر

اي مورد ر قالب فرم همصالح و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، د –ماشين آالت  –تجهيزات  –مصرفي ( نيروي انساني 
 كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد. نظر 

رت ا از صوهدرصورتيكه پيمانكار اطالعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آن  -8
ابق جدول پيوست) درصد(مط 22وضعيت هاي ارائه شده كسر خواهد شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيت هاي هر دوره به ميزان 

سر شده در صورت خدمات برنامه ريزي)، مبلغ ك 9به شرايط زماني بند خواهد بود. درصورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما (با توجه 
 وضعيت جاري پرداخت خواهد شد.

ي جريمه از محل صورت وضعيت قطعدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد  -9
مه طعي جريقخواهد شد، اگر تا پايان ماه دوم نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت 

 حل صورتماز خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد 
 وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

كه واهد شدخبديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز 
 توسط امور پيمانها محاسبه و اعمال مي گردد.

ت وضعيت كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صوررا درجدول پيوست  پيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج -10
 هاي موقت و قطعي خود به كارفرما تحويل نمايد.

 ريزي و تعهدات پيمانكار براساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تأييد نهايي مديريت برنامه -11
 كار تحويل گرفته مي شود.كنترل پروژه رسماً  از پيمان

يزي و رنامه ربه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد ب -12
مال ك و اعركنترل پروژه برسد. صورت وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدا

 مي باشد. به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ارسال و پس از تاييد و محاسبه قابل پرداخت 9بند 

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

ت ايي صورپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نه -14
ذكر را در جلسات فوق ال يد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورتجلسات عمليات اجرايي اقدام و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نما

 زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي متوجه كارفرما نخواهد بود. 

احد برنامه وب براي هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصوي -15
رداختي زي و كنترل پروژه ارسال تا اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پري

 درصد آن مي باشد. 50در صورت وضعيتها حداكثر تا 
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. (پيمانكار ننمايد تهيه و ارائه چنانچه پيمانكار در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان -16
درصد  15براي تهيه صورت وضعيت موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 باالسري از محل مطالبات پيمانكار كسر مي نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 ول ذيل انجام دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جد 16الي  1وظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي يمانكار مپ

 
 جدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

درصد وزني كسر  ردادبند مربوطه در قرا عنوان رديف
 شده

 %0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1
 %0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رفرماعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كا 2
 %1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما برنامه زمانبندي تفضيليعدم ارائه  3
 %0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  عدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كارفرما 4
 %0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  اييد كارفرماعدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ ت 5
 %0,2 خدمات برنامه ريزي6بند انسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و اخذ تاييد كارفرم4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهانه در 6
 %0,4 ه ريزيخدمات برنام 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تأييد كارفرما 7

 %3 جمع كل كسورات از صورت وضعيت ها
 
 


