
 

 

 

 مناقصه  خالصه

پیمانكار را از طریق مناقصه به  حصار کشی دیوار باغ ایرانیبدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام عملیات 

 . واگذار نماید (شخص حقوقی ) واجد شرایط 

میدان  –بافق  –شهرداري بافق به آدرس یزد به  31/31/79یكشنبه مورخ ثر تا روز کاحدشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه  (1

 . مراجعه نمایند شهرداري بافق–امام حسین 

و کلیه پیشنهادات در روز  می باشد 39/31/79مورخ  شنبهپنج به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  قیمت اتحداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد (2

 ( 31215453533: تلفن تماس امور قراردادها.) بافق مفتوح می شوددر دفتر معاونت شهرداري  91/30/19شنبه مورخ 

 . باشند رشته مرمت  یاشرکت کنندگان بایستی داراي حداقل رتبه پنج در رشته ابنیه  (3

رکزي بانك تجارت م 2322312233بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  می باشدکه می ریال 95303330333مبلغ 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

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

 نامه شرکت در مناقصه  رونوشت و اصل ضمانت: پاکت الف شامل -9

  :پاکت ب شامل -2

و تعهد آور،  رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و تغییرات و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی( 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 آنالیزادي و پاکت ج شامل مبلغ پیشنه -0

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

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

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 :2تبصره

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

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

 .ماه شمسی می باشد 0مدت قرارداد  (11

مین بانكی یا اسناد درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تض 93هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (11

 .داردخزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی دریافت می

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (12

 



 

 

 

  حصارکشي ديوار باغ ايرانيشرايط خصوصي انجام عملیات خالصه 

شرایط عمومی ابالغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه بر این اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد،  -9

 .پیمان حاکم است

 .منوط به ارائه دالیل و مستندات کافی از سوي پیمانكار و مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد( تمدید پیمان ) هرگونه تغییرات مدت پیمان  -2

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   -0

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

 .ریال از حساب پیمانكار کسر می گردد   333/333/9رفرما معرفی نماید بدیهی است درصورت عدم معرفی مسئول ایمنی کارگاه جریمه روزانه معادل کا

ات نزد یكی از قرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالی مربوط به اجراي عملیپیمانكار بایستی در هنگام عقد  -2

چنانچه به علت تشریفات یا هر علت دیگر این امر میسر نشود حداکثر یك ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به . شرکتهاي بیمه مورد قبول کارفرما بیمه نماید

ادثه یا مشكلی پیش آید که به تجهیزات و هرگاه پیمانكار به ترتیب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجراي عملیات ح. تسلیم بیمه نامه مربوط خواهد بود 

 .عملیات انجام شده آسیب وارد کند پیمانكار مسئول جبران خسارت ناشیه خواهد بود

الت و تهیه تامین نیروي انسانی ماهر براي انجام کارها و تهیه کلیه ماشین آالت و مصالح مورد نیاز و همچنین تهیه سوخت و سایر هزینه هاي ماشین آ -5

 . مین مواد غذایی، رفاهی و ایاب و ذهاب پرسنل مشغول بعهده پیمانكار می باشدو تا

ام کارها پیمانكار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود امده باشد را برطرف نماید به صورتیكه محل انج -6

 .و به حالت اولیه درآید عاري از هرگونه مصالح اضافی و یا عملیاتی گردیده

درصد جریمه به حساب  95در صورت خودداري پیمانكار از اجراي بند فوق کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه  :تبصره

 .بدهی وي منظور می نماید و در صورت تكرار، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود

 .فه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت هیچ گونه تعدیل یا اضا -9

 .برعهده و هزینه پیمانكار می باشد... تهیه مصالح، ماشین آالت، لوازم کار، نیروي انسانی و   -8

 .انجام عملیات نقشه برداري الزم برعهده و هزینه پیمانكار می باشد -1

شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس پیمانكار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد  -93

ریال جریمه  203330333و در صورت عدم معرفی سرپرست کارگاه به ازاي هر روز . کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید

 . محاسبه و از صورت وضعیت کسرخواهد شد

 .یش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیردهیچگونه پ -99

 .همان ماه می باشد 25زمان ارسال صورت وضعیت به شهرداري اول تا پنجم هر ماه می باشد و مهلت برررسی آن تا روز  -92

 .یچگونه دریافتی از کارفرما انجام دهددرصد مبلغ قرارداد را بدون ه53به نحوي داشته باشد که بتواند پیمانكار بایستی توانایی مالی انجام پروژه را  -90

موظف است  درصورتی که کیفیت اجرایی هر بخش از عملیات مطابق با شرایط قرارداد نباشد و کارکرد پیمانكار به تائید ناظر و کارفرما نرسد پیمانكار – 92

ا برآن باشد که تخریب صورت نگیرد هزینه عملیات مذکور صالحدید کارفرمنسبت به تخریب و اصالح آن اقدام نماید و درصورتی که بنا به هردلیلی 

 .درصورت حساب پیمانكار لحاظ نمی گردد و پیمانكار در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت 

 



 

 

 

 

واحدشرح عملیاتشماره آیتمردیف
قیمت هر واحد 

)ریال(
قیمت کل )ریال(مقدار

8,2501761,452,000متر مربعآبپاشی و کوبیدن  با تراکم 95 درصد1020601

20,400992,019,600متر مكعبپی کنی و کانال کنی در زمین های نرم با هر وسیله مكانیكی،تا عمق 2 متر و ریختن خاک در کنار محل.2030501

15,500991,534,500متر مكعببارگیری و حمل و باراندازی مواد زاید تا3030701100

1,360396538,560متر مكعبحمل مواد زاید 100تا4030702500

حمل مواد زاید 500تا503070310
مترمكعب-

کیلومتر
3,950940.53,714,975

6030704
حمل مواد زاید 10تا30 )حمل نخاله تا 11 کیلومتر و حمل مخلوط مناسب از دپو کارخانه فوالد 17 کیلومتر می 

باشد(

مترمكعب-

کیلومتر
2,86099283,140

253,00022055,660,000مترمربعتهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژها7060101

27,100275074,525,000کیلوگرم تهیه بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع a3 به قطر 12 تا 18میلی متر برای بتن مسلح8070205

1,013,00016.516,714,500متر مكعبتهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شكسته با 150کیلوگرم سیمان در مترمكعب بتن9080102

1,217,0004453,548,000متر مكعبتهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شكسته با مقاومت فشاری مشخصه 20 مگاپاسكال10080105

36,100441,588,400متر مكعباضافه بهای مصرف بتن در بتن مسلح11080310

35,700154054,978,000کیلوگرمتهیه و ساخت ستون و تیر با قوطی و یا لوله12090101

145,500516.875,194,400متر طولجوشكاری برای بعد موثر تا 5 میلی متر13090801

1,944,0003364,152,000مترمكعباجر کاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و مالت ماسه وسیمان 141102011:6

437,0009943,263,000مترمربعدیوار یک اجره با آجر فشاری و مالت ماسه و سیمان 151102051:6

425,000495210,375,000مترمربعدیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری با مالت ماسه سیمان161105021:5

220,50013229,106,000متر مربعدیوار نیم آجر ه با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری با مالت ماسه سیمان 171105031:5

18110802
اضافه  بهای نما سازی نسبت به ردیف های آجرچینی با آجر فشاری در صورتی که در نما از آجر سفال 

سوراخدار ماشینی به ابعاد آجرفشاری استفاده میشود
124,50062778,061,500متر مربع

127,00062779,629,000متر مربعاضافه بها به دریف نما چینی بابت تراش و کشویی اجر19110807

246,5004410,846,000متر مربعاضافه بها بابت هره چینی نما20110808

435,00052.822,968,000مترمكعبشفته ریزی با خاک محل و 150کیلوگرم در متر مكعب21110901

22110905
کسر بها برای کاهش هر 50کیلوگرم آهک شكفته در مترمكعب شفته کسر 50کیلوگرم به تناسب محاسبه می 

شود
3,157,440-59,80052.8-مترمكعب

235,50022051,810,000متر مربععایق کاری با عایق سه الیه قیر و دو الیه قیر گونی23130203

49,50093546,282,500کیلوگرمتهیه مصالح و اجرای پوشش سقف با ورق سفید گالوانیره ذوزنقه ای با تمام وسایل و لوازم نصب24160303

4,340132572,880مترمربعاضافه بها به ردیفهای 160303درصورتی که ورق در یک رو رنگی شود25160304

24,00022528,000مترمربعشمشه گیری سطوح قایم و سقف ها با مالت ماسه سیمان 261803021:4

98,90014214,043,800مترمربعاندود سیمانی به ضخامت حدود ی2 سانتی متر بر سطوح قایم با مالت ماسه سیمان271803041:4

28180401
اندود تخته  ماله ای قشر روبه در یكدست به ضخامت حدود 0.5 سانتمتر روی سطوح قایم و افقی با مالت 

سیمان و پودر سنگ 1:1:3
67,400221,482,800مترمربع

29180403
اضافه بها نسبت به دریفهای 180401و18402 در صورتی که به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده 

شود
1,8202240,040مترمربع

66,000132087,120,000متر مربعبند کشی توپر اجر سفال30180803

1,337,0006688,242,000متر مربعتهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افقی از نوع تراورتن سفید به ضخامت 1.5تا2سانتی متر31220101

641,000220141,020,000متر مربعتهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورتی کرمان در سطوح افقی به ضخامت 1.5تا2 سانتیمتر32220304

39,3002208,646,000متر مربعاضافه بهای نصب سنگ در سطوح قائم33220601

73,00028620,878,000متر مربعاضافه بها بابت اسكوپ پشت سنگها34220603

74,300664,903,800متر مربعاضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ پالک35220607

31,70040012,680,000متر طولگرد کردن لبه سنگ پخ زدن تعبیه شیار و ابچكان سنگهای پالک بجز گرانیت برا هر مورد36220608

42,000301,260,000متر مربعتهیه و اجرای یكدست ضد زنگ روی کارهای فلزی37250302

1,25013321,665,000تن- کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر30کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر38280101

39280102
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر75کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر )تا 100 کیلومتر محاسبه و 

پرداخت مورد تائید می باشد(
845740625,300تن- کیلومتر

1,2905940076,626,000تن- کیلومترحمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر30کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر40280201

8759900086,625,000تن- کیلومترحمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر75کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر41280202

550198000108,900,000تن- کیلومترحمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر150کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر42280203

45519800090,090,000تن- کیلومترحمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر300کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر43280204

390396000154,440,000تن- کیلومترحمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر450کیلومتر تا فاصله 750 کیلومتر44280205

1,875,475,255

2,608,786,080

66,000,000

2,674,786,080

برآورد  عملیات عمرانی حصار کشی دیوار باغ ایرانی براساس فهرست بهای ابنیه سال 1397      )جدول الف(

جمع کل بدون ضرايب

جمع کل آيتمهای فهرست بهايي با اعمال ضرايب )1/3 باالسری و 1/07 منطقه ای(

تجهیز کارگاه )مقطوع برابر پیوست(

جمع کل برآورد آيتمهای فهرست بهايي پس از اعمال ضرايب باالسری و منطقه ای و تجهیزکارگاه



 

 

 

 

واحدشرح عملیاتشماره آیتمردیف
قیمت هر واحد 

)ریال(
قیمت کل )ریال(مقدار

65,0001006,500,000متر طولتهیه واجرای غالف لوله32 پلی اتیلین*1

85,0001008,500,000متر طولتهیه و اجرای غالف لوله63 پلی اتیلین*2

150,0007010,500,000تعداد نصب و سربندی چراغ روشنایی ال ای دی توکار مورد تایید ناظر پروژه*3

180,000203,600,000تعدادنصب و سربندی چراغ روشنایی روکار مورد تایید ناظر پروژه*4

85,00030025,500,000متر طولتهیه واجرای کابل  4*4*5

6*

خرید اقالم مورد نیاز مثل کاشی و سرامیک و مهتابی و کلید وپریز وسیم و کابل 4*4و باالتر انواع توالت و 

روسشویی و  ویلچررو و بوالرد و ....  ) دراین ردیف مبلغ  مورد نیاز  جهت خرید کاالها تعیین گردیده که 

الزم است پیمانکار بادر نظر گرفتن ضریبی به منظور تامین کسورات قانونی و هزینه های مربوط به حمل و 

باالسری و ... قیمت کلی خود را اعالم می نماید تا در طول مدت قرارداد متناسب با خرید اقالم که به 

تائید کارپرداز می رسد هزینه های خود رادریافت نماید (

140,000,0001.3182,000,000مقطوع

236,600,000

2,911,386,080

برآورد اقالم پیش بینی نشده  عملیات عمرانی تكمیل حصار باغ ایرانی )ستاره دار * (درفهرست بهای ابنیه سال 1397      )جدول ب(

جمع کل جدول )ب( برآورد

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


