
 

 

 

 

 مناقصه  الصهخ

پیمانكار واجد را از طریق مناقصه به  جدولگذاری سطح شهربدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام عملیات 

 . واگذار نماید (شخص حقوقی ) شرایط 

میدان امام  –بافق  –شهرداري بافق به آدرس یزد به  02/20/79 مورخ یكشنبهثر تا روز کحداشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه  (1

 . مراجعه نمایند شهرداري بافق–حسین 

و کلیه پیشنهادات در روز  می باشد 00/20/79مورخ  شنبه سهبه دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  قیمت اتحداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد (2

 ( 20200402022: تلفن تماس امور قراردادها.) هرداري بافق مفتوح می شوددر دفتر معاونت ش 32/32/79شنبه مورخ چهار

 . باشند  و باند یا راهشرکت کنندگان بایستی داراي حداقل رتبه پنج در رشته ابنیه  (3

تجارت مرکزي  بانك 3332373333بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  می باشدکه می ریال 27303330333مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (4

 .باشدیا اوراق مشارکت نامه بانكی  شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد می هرگونه خط (5

 .باشد شهرداري در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار می (6

 :ء پیشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گرددبایست مهمور به مهر و امضا کلیه اسناد مناقصه می (7

 نامه شرکت در مناقصه  رونوشت و اصل ضمانت: پاکت الف شامل -1

  :پاکت ب شامل -3

ناد مالی و تعهد آور، رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و تغییرات و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اس( الف

دعوتنامه و قرارداد تیپ امضاء ( ابنیه یا مرمت 5حداقل رتبه )رونوشت گواهینامه صالحیت پیمانكاري رونوشت شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت، 

  .اشته باشدموضوع اساسنامه ضرورتا بایستی با موضوع مناقصه مطابقت د. شده شهرداري بافق

 .تفكیك قیمت می باشد آنالیزلغ پیشنهادي و پاکت ج شامل مب -2

مهر پاکت د شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مناقصه و مشخصات پیمانكار به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و  -2

 .شده تحویل دبیر خانه گردد

 . مناقصه گزار نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شودتضمین برنده اول و دوم، نزد   گشودن پیشنهادهاي قیمت،از  پس (8

 قراردادروز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود، به انعقاد  9باید حداکثر تا  مناقصهبرنده : 1تبصره

 .بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد صهمناقدر غیر اینصورت تضمین شرکت او در . مبادرت نماید

دوم  برندهاو به نفع کارفرما ضبط می شود و  مناقصهحاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در   در مهلت پیش بینی شده،چنانچه برنده اول :3تبصره

 .مناقصه تجدید خواهد شد به نفع کارفرما ضبط ووي تضمین   صورت امتناع نفر دوم،و در شود  به عنوان برنده مناقصه اعالم می

 .و قراردادي برعهده پیمانكار می باشدپرداخت کلیه کسورات قانونی  (9

 .ماه شمسی می باشد 7مدت قرارداد  (11

 .ده برنده مناقصه می باشدهزینه چاپ آگهی برعه (11

 



 

 

 

 

  جدولگذاري سطح شهرشرايط خصوصي انجام عملیات 

تهیه و نصب عالئم ایمنی و هشدار دهنده در پروژه از طرف پیمانكار الزامی است و مسئولیت وقوع هر گونه حادثه اي در محوطه رعایت موارد ایمنی و  -1

ت غیر اداري به عهده پیمانكار است ضمنا پیمانكار می بایست فردي را به عنوان مسئول ایمنی کارگاه به چه در ساعات اداري و چه در ساعاپیرامونی پروژه 

 .ریال از حساب پیمانكار کسر می گردد   333/333/1کارفرما معرفی نماید بدیهی است درصورت عدم معرفی مسئول ایمنی کارگاه جریمه روزانه معادل 

 .هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت  -3

نوع آجدار  برعهده و هزینه پیمانكار می باشد ضمنا موزاییك بایداز... ه کلیه مصالح، موزاییك، سنگ جدول، ماشین آالت، لوازم کار، نیروي انسانی و تهی  -2

ارت شهرداري بافق و ساب خورده تولید کارخانه سنگامیك یزد یا کارخانه الماس میبد باشد که طرح موزائیك قبل از اجرا می بایست به تائید دستگاه نظ

 .همچنین سنگ جدول مورد تائید جهت اجرا سنگ جدولهاي پرسی می باشد و برسد 

 .تهیه بتن و مالت بایستی بصورت بتن آماده یا تولید بتن با خالطه و میكسر باشد: 1تبصره

و پس از آن سنگ جدول بر روي بتن مگر نصب  سانتیمتر اجرا شود 13پیمانكار بایستی جهت اجراي سنگ جدول ابتدا بتن مگر به ضخامت : 3تبصره

 (مالت نصب سنگ جدول جزء بتن مگر نمی باشد )  .گردد

 .است الزامی ویبراتور با بتن نمودن متراکم و بندي قالب ،جداول بند پشت بتن اجراي جهت: 2تبصره

 .نقشه برداري الزم برعهده و هزینه پیمانكار می باشد پیاده سازي و ملیاتانجام ع -2

 .هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد -5

 .همان ماه می باشد 35زمان ارسال صورت وضعیت به شهرداري اول تا پنجم هر ماه می باشد و مهلت برررسی آن تا روز  -6

 .درصد مبلغ قرارداد را بدون هیچگونه دریافتی از کارفرما انجام دهد53به نحوي داشته باشد که بتواند تی توانایی مالی انجام پروژه را پیمانكار بایس -9

 مانكاریبه عهده پ یسطح آبهاي تیهدا جهت نییتع لحاظ از رینقشه برداري مس و یشده کنترل کدهاي ارتفاع هاي مشخص ریقبل از اجراي کار در مس -8

 .باشدیم

هزینه تكرارکلیه آزمایشات که براي مرحله اول فاقد نتیجه مورد ما می باشد و است میشود بعهده کارفرهزینه کلیه آزمایشات که براي مرحله اول درخو -7

 .تائید باشد به عهده پیمانكار می باشد

 شود یمصرف پرداخت م زانیو بتن به م گرددیکسر م ينباشد هزبنه قالب بند يکه لزوم به قالب بند یدرصورت -13

 يبتنها يگردد و برا یآن اعمال م يو کسر بها دیتر بتن مورد تائ نییرده پا كیبودن بتن تا  يزه اسا ریکه بتن جواب ندهد با توجه به غ یدر صورت -11

 . شود یپرداخت نم يزیبابت بتن ر ییبها چگونهیبا مقاومت کمتر ه

 جیاست نتا یهیبد دیبه عمل آ يریتا نمونه گ دیکتبا مراتب را با ناظر مربوطه هماهنگ نما ریطول مس 353حداقل هر  يموظف است برا مانكاریپ -13

،  مامتر صورت گرفته باشد بسته به نظر کارفر 353از  شیصل بابا فو شاتیآزما نكهیشود و درصورت ا یداده م میتعم ریمتر از طول مس 353به  شیآزما

 دیرا لحاظ نما یمیکارفرما مختار است در خصوص اعمال جرائم هرگونه تصم

شده به عمل  دیالزم در خصوص سنگ جدول تول شاتیتا آزما دینما یسنگ جدول خود را به کارفرما و مشاور معرف دیتولکارگاه  ستیبا یم مانكاریپ -12

 ینم تبابت سنگ جدول نصب شده پرداخ يا نهیهز چگونهیاقدام به نصب نموده باشد ه مانكاریالزم باشد و پ طیکه سنگ جدول فاقد شرا یو در صورت دیآ

 گردد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحدشرح عملیاتشماره آيتمرديف
قیمت هر 

واحد )ريال(
قیمت كل )ريال(مقدار

1,382,000297.4411,006,800مترمکعبتخریب انواع بتن غیر مسلح1010405

56,6002950166,970,000متر طولتخریب وبرچیدن سنگ جدول2010515

310903
کندن آسفالت جاده و خیابان برای لکه گیری به ضخامت تا5 سانتیمتر به ازای سطح کنده 

شده
72,40061644,598,400متر مربع

410904
اضافه بها به ردیف ٠١٠٩03 به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتی متر 

)کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود(.
15,400308047,432,000متر مربع

11,800308036,344,000متر طولبرش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر5010907

6010908
اضافه بها نسبت به ردیف ٠١٠٩٠٧ ، به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ٧ سانتی متر، 

اندازه گیری برحسب طول هر خط برش )کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود(.
1,450924013,398,000متر طول

720102
خاک برداری پی کنی گود برداری و کانال کنی در زمین های  نرم تا عمق 2 متر و ریختن 

خاک به کنار محل
68,70016611,404,200مترمکعب

820401
 بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و غیر لجنی و حمل با هر وسیله دستی تا 

فاصله 50متر و تخلیه آن
153,50016625,481,000مترمکعب

5,300294015,582,000متر مربعتسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری گودال و پی ها که با ماشین انجام شده است920501

1020504
پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریز ها تا قشر 15 سانتیمتر در هر عمق و 

ارتفاع  غیر کانال و گود و پی
41,10073530,208,500متر مکعب

1120601
آب پاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا بستر طبیعی با تراکم 95 درصد با روش 

پروکتور استاندارد
8,250294024,255,000متر مربع

1220602
آب پاشی و کوبیدن خاک های پخش شده در قشر 15 سانتی متر با تراکم 95 درصد به 

روش پراکتور
77,90073557,256,500متر مکعب

1330502
پی کنی و کانال کنی با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق 2 متر و ریختن خاک آن در کنار 

محل
31,800218669,514,800متر مکعب

15,5004436.968,771,950متر مکعببارگیری و حمل و باراندازی مواد زاید تا1430701100

1,3601774824,136,736متر مکعبحمل مواد زاید 100تا1530702500

حمل مواد زاید 500تا163070310
مترمکعب-

کیلومتر
3,95042151166,494,673

1730704
حمل مواد زاید 10تا30 )حمل نخاله تا 11 کیلومتر و حمل مخلوط مناسب از دپو کارخانه 

فوالد 17 کیلومتر می باشد(

مترمکعب-

کیلومتر
2,8608846.925,302,134

1840505
تهیه و حمل و نقل شن نقلی در معابر و محوطه ها و هر محل دیگری به انضمام تسطیح و 

پخش آن
380,00010038,000,000متر مکعب

154,5001680259,560,000مترمربعقالببندی برای جداول بتنی به هرارتفاع19060102

20080102
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 150کیلوگرم سیمان در مترمکعب 

بتن
1,013,000504510,552,000متر مکعب

2180104
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 

مگاپاسکال
1,171,000730854,830,000متر مکعب

73,70039429,037,800متر مکعباضافه بها به بتن ریزی تا ضخامت 15 سانتی متر یا کمتر2280304

81,20039431,992,800متر مکعباضافه بها به بتن کف سازی با هر وسیله و به هر ضخامت2380306

435,000588255,780,000متر مکعبشفته ریزی با خاک محل و 150کیلوگرم در متر مکعب24110901

25110905
کسر بها برای کاهش هر 50کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته کسر 50کیلوگرم به 

تناسب محاسبه می شود
35,162,400-59,800588-متر مکعب

26120102
تهیه و  نصب سنگ جدول با سطح مقطع 0/05 تا 0/1 متر مربع با بتن به عیار 250 و مالت 

1:5
2,745,0006301,729,350,000متر مکعب

340,50020068,100,000متر مربعبنایی با بلوک سیماتی توخالی کف پر به ضخامت 20 سانتیمتر و مالت 271205041:5

80,30020016,060,000متر مربعاندود سیمانی 1:4 به ضخامت 2 سانتی متر بر روی سطوح افقی28180308

29180401
اندود تخته ماله ای در یک دست به ضخامت 0.5 سانتی متر روی سطوح قایم و افقی با مالت 

ماسه سیمان و پودر سنگ
67,40020013,480,000متر مربع

1,820200364,000متر مربعاضافه بها به ردیف 180401 در صورتی که به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود30180403

252,5001000252,500,000متر مربعفرش کف با موزاییک ماشینی اجدار فرنگی31210505

1,2501288516,105,625تن- کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر30کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر32280101

33280102
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر75کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر )تا 100 

کیلومتر محاسبه و پرداخت مورد تائید می باشد(
8457158.16,048,595تن- کیلومتر

5,284,755,113جمع کل بدون ضرایب

210,000,000**مقطوعتجهیز و برچیدن کارگاه )مقطوع(

7,561,094,362جمع کل آیتمهای فهرست بهایی با اعمال ضرایب )1/3 باالسری و 1/07 منطقه ای(

برآورد اقالم براساس فهرست بهاي ابنیه سال 1397      )جدول الف(



 

 

 

 

واحدشرح عملیاتشماره آيتمرديف
قیمت هر 

واحد )ريال(
قیمت كل )ريال(مقدار

1*
نی و رنگ آمیزی جداول بتنی )تمیزکاری و نظافت قبل از کار به عهده  تهیه رنگ روغ

پیمانکار می باشد(
30,000252075,600,000متر مربع

160,00045272,320,000متر طولتهیه و اجرای غالف لوله 110 پلی کا*2

3*

تخریب و کندن پایه های تابلوهای معابروعالئم صندوقهای پست یا صدقه و نصب مجدد تابلو 

در صورت لزوم جابه جایی و یا دستور کار ناظر پروژه ) 50% قیمت پیشنهادی این آیتم 

مربوط به هزینه های تخریب و 50% مربوط به هزینه نصب می باشد (

1,000,0008989,000,000پایه

236,920,000

7,798,014,362

برآورد اقالم پیش بیني نشده )ستاره دار * (درفهرست بهاي ابنیه سال 1397      )جدول ب(

جمع کل جدول )ب( برآورد

جمع كل برآورد )مجموع جداول )الف( و )ب( برآورد(
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