
 

 

 

 .جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. اردند مناقصهاين اسناد هيچ اعتباري جهت شركت در 

 مناقصه  خالصه

تهيه و نصب پايه روشنايی هشت وجهی به همراه فندانسيون و بدينوسيله به اطالع می رساند شهرداري بافق در نظر دارد انجام عمليات 

 . واگذار نمايد (شخص حقوقی ) پيمانكار واجد شرايط را از طريق مناقصه به  دستك

 –شهرداري بافق به آدرس یزد واحد قراردادهاي به  72/80/72مورخ  شنبهیكداکثر تا روز شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه ح (1

 . شهرداري بافق مراجعه نمایند –میدان امام حسین  –بافق 

در روز می باشد و کلیه پیشنهادات  70/80/72شنبه مورخ دوحداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  (2

 ( 80207478788: تلفن تماس امور قراردادها.) در شهرداري بافق مفتوح می شود 03/30/79مورخ  شنبهچهار

بانك تجارت مرکزي  0300370033بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  می باشدکه می ریال 003.333.333مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (3

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

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد می هرگونه خط (4

 .باشد شهرداري در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار می (5

 :د به شرح ذیل ارائه گردد بایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در چهار پاکت الف ، ب ، ج و کلیه اسناد مناقصه می (6

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

  :پاکت ب شامل -0

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

موضوع اساسنامه ضرورتا بایستی با موضوع مناقصه . ملی مدیر عامل شرکت، دعوتنامه و قرارداد تیپ امضاء شده شهرداري بافقرونوشت شناسنامه و کارت 

  .اشته باشدمطابقت د

 .تفكیك قیمت می باشد آنالیزي و پاکت ج شامل مبلغ پیشنهاد -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  -0

 .شده تحویل دبیر خانه گردد

 . ر نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شودتضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزا  گشودن پیشنهادهاي قیمت،از  پس (7

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

 .چ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی نداردبدون هی مناقصهدر 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 :0تبصره

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

 .ماه شمسی می باشد دومدت قرارداد  (8

درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی یا اسناد  13هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (9

 .داردتحویل قطعی دریافت میخزانه به عنوان سپرده تا زمان 

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (11

 



 

 

 

 .جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. اردند مناقصهاين اسناد هيچ اعتباري جهت شركت در 

 پايه روشنايي تهیه و نصبانجام عملیات شرايط خصوصي 

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

پیمانكار می بایست فردي را به عنوان مسئول ایمنی کارگاه به  ضمنات غیر اداري به عهده پیمانكار است رامونی پروژه چه در ساعات اداري و چه در ساعاپی

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

قرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالی مربوط به اجراي عملیات نزد یكی از پیمانكار بایستی در هنگام عقد  -0

یات حادثه یا مشكلی پیش آید که به هرگاه پیمانكار به ترتیب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجراي عمل. شرکتهاي بیمه مورد قبول کارفرما بیمه نماید

 .آسیب وارد کند پیمانكار مسئول جبران خسارت ناشیه خواهد بود و اشخاص ثالث انجام شده تجهیزات و عملیات

 .تهیه و حمل آب مورد نیاز پروژه برعهده پیمانكار می باشد و هیچگونه پرداخت جداگانه اي بابت تامین آب به پیمانكار داده نمی شود -0

برطرف نماید به صورتیكه محل انجام  بالفاصله انكار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود امده باشد راپیم -0

 .درآید تائید ناظربه  س ازانجام عملیات ، نظافت محلپ و باشد کارها عاري از هرگونه مصالح اضافی

کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به ، با اولین اعالم ناظر به پیمانكار ، از اجراي بند فوق  در صورت خودداري پیمانكار :تبصره

 .منظور می نماید و در صورت تكرار، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود پیمانكاردرصد جریمه به حساب بدهی  11اضافه 

 .واحدهاي این قرارداد تعلق نمی گیرددیل یا اضافه بهایی به قیمت هیچگونه تع -1

 .اسقاط کافه خیارات غبن و لو افحش از پیمانكار به عمل آمد  -6

 برعهده و هزینه پیمانكار می باشد ... ماشین آالت، لوازم کار، نیروي انسانی و ،  مصالح کلیه تهیه -9

 .شد، لوازم و ماشین آالت برعهده پیمانكار می با مصالحاز  مسئولیت حفظ و حراست -0

عوارض گمرکی، هزینه بیمه بین راه و حوادث احتمالی ناشی از حمل ونقل تخلیه، نصب، هزینه هاي بارگیري، حمل، کلیه کسورات قانونی و قراردادي و  -7

  .سایر هزینه هاي احتمالی دیگر بعهده پیمانكار بوده وکارفرما هیچگونه مسئولیتی نخواهدداشت و

 ه غیرنداشتن حق واگذاري کل قرارداد ب -13

 .هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد -11

را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس  پیمانكار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت -10

ریال جریمه  0.333.333سرپرست کارگاه به ازاي هر روز  غیبتو در صورت . کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید

 . محاسبه و از صورت وضعیت کسرخواهد شد

منظور  تامین نیروي انسانی ماهر براي انجام کارها و پرداخت حقوق و مزایا و غیره، غذا و ایاب و ذهاب و بیمه کارگران، ایجاد وسایل ایمنی به -10

انجام کار، خسارت جانی و مالی ناشیه بعهده و هزینه پیمانكار خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این  جلوگیري از حوادث و خطرات ناشی از

 . رابطه نخواهد داشت و پیمانكار مسئول و جوابگو خواهد بود

آن مرحله ضمن تائید کارکرد دستورکار جهت  پیمانكار الزم است قبل از انجام هر عملیات اجرایی دستور کار از ناظر پروژه داشته باشد و پس از انجام -10

  .ادامه عملیات را از ناظر پروژه دریافت نماید

فاصله صورتجلسه نماید و کلیه خسارات ناشی از عدم تهیه صورتجلسه در صورت ادامه کار برعهده پیمانكار  پیمانكار مكلف است کلیه مراحل کار را بال -11

 .می باشد

 .درصد مبلغ قرارداد را بدون هیچگونه دریافتی از کارفرما انجام دهد13به نحوي داشته باشد که بتواند ی انجام پروژه را پیمانكار بایستی توانایی مال -16



 

 

 

 .جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. اردند مناقصهاين اسناد هيچ اعتباري جهت شركت در 

 جریمه  برداشت می گردد ریال از کارکرد یا مطالبات یا ضمانت نامه بانكی پیمانكار به عنوان 0.133.333به ازاي هر روز تاخیر غیرمجاز مبلغ  -19

 چنانچه مواردي در شرایط خصوصی و فنی قید نگردیده باشد مطابق مشخصات فنی نقشه اجرا می گردد -10

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  -17

ماید و درصورتی که بنا به هردلیلی صالحدید کارفرما برآن باشد که تخریب صورت نگیرد هزینه عملیات مذکور نسبت به تخریب و اصالح آن اقدام ن

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

مطـابق طـرح مـورد نظـر می  آنهایمانكار موظف به ساخت و نصب پو  آن توسط کارفرما تهیه شده است پایه روشنایی، فندانسیون و دستكطرح  -03

 باشد

بـه طـور دقیـق بازدیـد نمایـد و کلیـه شرایط و اطالعات الزم در این خصوص را به  محل هاي نصب را ،پیمانكار موظف است قبل از ارائه قیمت -01

هـاي ناشی از آن متوجه پیمانكار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ گونه دست آورد بدیهی است در صورت بروز هـر گونـه مشـكل، کلیـه مسـئولیت 

در صورت بروز مشكل پیمانكار موظف است نسـبت بـه و  با پیمانكار می باشد جراي دقیق و صحیح کارابطور کلی مسئولیت و  مسئولیتی نخواهد داشت

 اخت نمی باشدرفـع آن اقدام نماید و بابت اصالح کار هیچگونه مبلغی قابل پرد

 باشد ACIو بتن ریزي ها بایستی مطابق مشخصـات فنـی موسسـه اسـتاندارد ایـران و آئـین نامـه ی عملیات خاک،پی کنی کلیه عملیات شامل -00

 .پیمانكار است و هزینه اخذ مجوز حفاري از ادارات و پیگیري آن بعهده -00

استفاده از تابلوهاي (مسیر جهت ایمنی و سهولت عبور و مرور وسایل نقلیه و عـابر پیـاده  تهیه و نصب تابلو و عالئم ترافیكی در محل پروژه و در طول -00

طبق نظر دستگاه نظارت بر عهده پیمانكار ...)آغاز و پایان محدوده پروژه، چراغ چشمك زن، در موارد مورد نیاز استفاده از پرچم زن، مخروط ایمنی و 

 .)انجام پذیرد12ر مبحث مراحل ایمنی باید دقیقاً منطبق ب.(است

ن پیمانكارموظف است ضمن هماهنگی با ناظر پروژه در ساعات غیر پیك ترافیك با هماهنگی راهنمایی و رانندگی اقدام به بستن و یا محدود کرد -01

 خیابان نماید 

صورت پیمانكار موظف است نسبت به اصالح آن پس از اتمام عملیات نباید هیچگونه اثر رنگ پریدگی یا ضربه بر روي پایه چراغ ها باشد، در غیر این -06

 .اقدام نماید

را اخذ و به شهرداري بافق ارائه نماید و در غیر اینصورت هیچگونه مبلغی به پیمانكار پرداخت پس از اتمام عملیات پیمانكار بایستی تاییدیه اداره برق  -09

 .اشتنمی گردد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد د

 جرا چنانچه اجراي پروژه حسب دستور کار به صورت شبانه انجام پذیرد هیچگونه مبلغی بابت شب کاري قابل پرداخـت نمـی باشـد و در صورت عدم ا -00

اساس  صورت وضعیت کارکرد عملیات شبانه مربوطه از صـورت وضـعیت پیمانكـار کسـر خواهـد شـد و در صورت تكرار موضوع براي بار سوم بر 10%

 شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد گردید

 . موجود در مسیر انجام کار برعهده و هزینه پیمانكار می باشدجابجایی کلیه تاسیسات و مصالح  -07

و  زارت نیروواستانداردهاي  طابق بامو اصلی  ،غیرمستعمل ،نومورد استفاده جهت انجام موضوع قرارداد کلیه تجهیزات پیمانكار تضمین می نماید که  -03

و از هر لحاظ بر طبق مشخصات فنی مشروحه در مدارک و ( مطابق وندور لیست شرکت توزیع برق استان یزد ) استان یزد ورد تایید شرکت توزیع برق م

خواهد بود و همچنین کلیه هزینه  در غیر اینصورت پیمانكار متعهد به تعویض آن ها در زمان تعیین شده از سوي کارفرما. ضمائم پیوست قرارداد می باشد

 هاي متعلقه در این رابطه به عهده پیمانكار می باشد

 



 

 

 

 .جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. اردند مناقصهاين اسناد هيچ اعتباري جهت شركت در 

 آنالیز قیمت مناقصه انجام عملیات تهیه و نصب پايه روشنايي همراه با متعلقات خالصه
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 تعداد شرح فعاليت
قيمت هر واحد 

 (يالر)خريد 

مبلغ كل 

 (ريال)خريد 

قيمت هر واحد 

 (ريال)نصب 

مبلغ كل 

 (ريال)نصب

1 
به  گالوانيزه گرممتري  2/18وجهی  0پايه چراغ 

 شرح مشخصات فنی پيوست
122 

    

7 
متري گالوانيزه گرم به  2/11وجهی  0پايه چراغ 

 شرح مشخصات فنی پيوست
47 

    

     780 فندانسيون به شرح مشخصات فنی پيوست 0

4 
متري دو طرفه به شرح مشخصات  2/1دستك 

 فنی پيوست
48 

    

2 
طرفه به شرح مشخصات  سهمتري  2/1دستك 

 فنی پيوست
0 

    

0 
متري دو طرفه به شرح مشخصات  1دستك 

 فنی پيوست
4 

    

2 
طرفه به شرح مشخصات  يكمتري  1دستك 

 فنی پيوست
118 

    

     47 متري يك طرفه 7دستك  0

 

مبلغ پيشنهادي بدون ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن قرارداد به صورت مجزا توسط كارفرما پرداخت می ** 

 .گردد
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