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 فرم استعالم بها

مدت يك  سكال    به و دپوی نخاله های ساختماني رابر نخاله های سطح شهر كنترل و نظارت در نظر دارد عملیات  هرداری بافقش

  .واجد شرايط واگذار نمايد پیمانكارشمسي به 

تلفن تماس امور .) می باشد  06/10/79خ شنبه مورنج پحداكثر مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداری روز  -1

 ( 00205450500: قراردادها

بانك  5054075500بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاری  می باشدكه می ريال 5000000000 استعالممبلغ سپرده شركت در  -5

 .نامه بانكی باشد تجارت مركزی شعبه بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت

تضمین نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعیت انجام كار، نزد كارفرما نگهداری می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت : 1بصرهت

قد می نعانعقاد قرارداد، با شرايطی كه تفاوت قیمت كمتر يا برابر با میزان تضمین دريافتی باشد، تضمین نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد م

 در غیر اينصورت استعالم تجديد خواهد شد. گردد

 .مدت اعتبار تضمین نامه های فوق، بايد حداقل سه ماه از تاريخ تسلیم پیشنهادها بوده و برای سه ماه ديگر نیز قابل تمديد باشد: 5تبصره

 .گزار در رد يا قبول كلیه و يا هر يك از پیشنهادها مختار است استعالمدستگاه  -0

گزار، با تكمیل اسناد قرارداد از جمله مهر  استعالمروز كاری از تاريخ ابالغ نظر كمیسیون معامالت دستگاه  9موظف است تا  استعالمبرنده  -4

و امضاء دفترچه پیمان و ارائه تضمین انجام تعهدات، به واحد مالی شهرداری مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد و در صورت عدم 

 .گزار ضبط و از برنده دوم دعوت بعمل خواهد آمد استعالماجعه و عدم تكمیل و ارائه مدارک فوق الذكر، سپرده وی به نفع دستگاه مر

 .به قرارداد مذكور هیچ گونه تعديلی تعلق نمی گیرد -2

 . كلیه كسورات قانونی و قراردادی به عهده پیمانكار می باشد -6

درصد مبلغ پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی يا  10د معادل هنگام تنظیم و عقد قراردا -9

 .دارداسناد خزانه به عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعی دريافت می

 

 سیدعلي نوروززاده                                           ........                                                 شركت                

 شهردار بافق                                             .......                                                         آقای               
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 كنترل، نظارت و دپوي نخاله هاي ساختمانيانجام عمليات برگ پيشنهاد قيمت 

......................................... به كد اقتصادی ........................................... به عنوان مدير عامل شركت  ...................................به شماره ملی ................................. ينجانب ا

و با اطالع كامل  استعالماسناد  تمامی مدارک و و استعالمء مسئـولیت در مورد مطالب و مندرجات شرايط پس از بررسی و آگاهی كامل و پذيرش تعهد اجرا

 :پیشنهاد می نمايم كه استعالماز جمیع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام موضوع  

 ريال.......................................... .............. مبلغ كله بداد و قرار استعالمفوق را براساس شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک  استعالمموضوع  .1

 .برای يك سال انجام دهم ( ريال ..............................................................................................................................................بحروف)

 :انتخاب شوم تعهد می نمايم كه استعالمچنانچه اين پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده . 5 

امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات، حداكثر از تاريخ ابالغ بعنوان  استعالماسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک ( الف

 .م نمايمتسلی استعالمبرنده 

در اسناد و ظرف مدت مقرر در پیمان كلیه امكانات الزم را آماده و تجهیز نموده و شروع به كار نمايم و كلیه كارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج ( ب

 .ارائه نمايم استعالممدارک 

 .سوب می شودجزء الينفك اين پیشنهاد مح استعالمتأئید می نمايم كه كلیه ضمائم و اسناد و مدارک . 0

گزار قرار گیرد تا موقعی كه قرارداد مربوطه تنظیم و مبادله نشده  استعالمبدينوسیله موافقت و تأئید می نمايم كه هرگاه اين پیشنهاد مورد قبول دستگاه . 4

 .است، اين پیشنهاد و ابالغ قبولی به عنوان يك تعهد الزم االجراء برای پیشنهاددهنده تلقی گردد

 

 

 

  :شماره تلفن:                                                                                               قيق آدرس د

 :                                                                                     شماره تلفن همراه

 :نام و نام خانوادگي، مهر، امضاء و تاریخ                                         
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 انجام عملیات كنترل، نظارت و دپوی نخاله های ساختمانيقرارداد نمونه 

 :طرفین قرارداد  .1ماده

اقی آن كه يك مجموعه غیر اين قرارداد به همراه شرايط و ديگر مدارک الح................. مورخ ............... با توجه به صورتجلسه كمیسیون معامالت به شماره 

شهردار بافق كه از اين پس كارفرما به عنوان  علی نوروززاده سیدقابل تفكیك است و قرارداد نامیده می شود فی ما بین شهرداری بافق به نمايندگی آقای 

به شماره ملی ........................ به نمايندگی آقای .......................... ی و كداقتصاد................ به شماره ثبت ..................... نامیده می شود از يك طرف و شركت 

 .به عنوان مديرعامل شركت كه از اين پس پیمانكار نامیده می شود از طرف ديگر منعقد می گردد.................... 

 موضوع قرارداد .3ماده

  له های ساختمانیو دپوی نخا كنترل و نظارتموضوع قرارداد عبارت است از 

 مدت قرارداد .2ماده

در صورتی كه . مدت قرارداد با توجه به شرايط فوق از تاريخ شروع بكار پیمانكار كه بايستی همزمان با عقد قرارداد باشد تا يكسال شمسی خواهد بود -2-1

ت نامه پیمانكار را به نفع خود ضبط نمايد و پیمانكار حق پیمانكار بعد از عقد قرارداد و به هر دلیل از شروع عملیات استنكاف نمايد، كارفرما می تواند ضمان

 .اعتراض و ادعای خسارت را ندارد

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت .4ماده

.......................... ...........بحروف )ريال .................................. مبلغ قرارداد برای يكسال قرارداد و بابت موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مبلغ به عدد  -4-1

 می باشد ( ريال

 اسناد و مدارك قرارداد .5ماده

 .اين قرارداد شامل مدارک زير می باشد

 .قرارداد حاضر -5-1

كلیه مدارک و دستور كارها و صورتجلسات و موافقتنامه هايی كه در مورد خدمات و كارهای در طول مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضاء  -5-3

 .طرفین برسد

 هدات و حسن انجام كارتضمین تع .2ماده

بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات تحويل امورمالی گرديد ............ مورخ ................. به شماره معادل ده درصد مبلغ كل قرارداد ضمانت نامه بانكی  -2-1

و  و تعهدات قرارداد و با تائید دستگاه نظارت و اجرای دقیق، كامل، بدون عیب و نقص و بدون تاخیر تمامی مفاد انجام كار صورتجلسه تنظیم از پس كه

 . گردد می مسترد پیمانكار درخواست پیمانكار به

 تعهدات پیمانكار .2ماده

 ؛اجرای كلیه تعهدات اين قرارداد، دستورات و الحاقیه های ابالغی در چارچوب قرارداد از طرف كارفرما و صورتجلسات در طول اجرای پروژه -2-1

 .لودر همراه با راننده بصورت شبانه روز در محل دپوی نخاله جهت تسطیح گود فراهم نمايديك دستگاه  پیمانكار بايستی -2-3

 .مترمربع نسبت به دپوی نخاله اقدام نمايد 5200پیمانكار بايستی در محدوده مشخص شده توسط دستگاه نظارت به متراژ  -2-2

... را تامین نمايد و تهیه كانكس، مواد غذايی، حقوق و دستمزد و پیمانكار بايستی نگهبان مورد نیاز جهت نگهبانی شبانه روزی دپوی نخاله  -2-4

 .  نگهبانان برعهده پیمانكار می باشد
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 :پیمانكار بايستی حق ورودی به شرح ذيل از ماشین آالت دريافت نمايد و كلیه درآمدهای حاصله متعلق به پیمانكار می باشد -2-5

 ريال 000000تراكتور و خاور مبلغ ( الف

 ريال 400000تك مبلغ كامیون ( ب

 ريال 200000مبلغ ... كامیون ده چرخ و ( ج

، خارج از محدوده تعیین شدهنخاله ساختمانی در تخلیه  و در صورت مشاهده هر مورد در سطح شهر نظارت داشته باشد پیمانكار بايستی شبانه روز -2-2

 .گرددورت وضعیت پیمانكار كسر می ريال جريمه و از ص 000000000پیمانكار مبلغ 

( صورت وضعیتها)پرداخت كلیه كسورات قانونی بعهده پیمانكار خواهد بود و كارفرما حق دارد بیمه و ساير كسورات قانونی متعلقه را از مطالبات  -2-2

 .پیمانكار كسر و به حساب مراجع مربوطه واريز نمايد

 .هیچ گونه تعديل يا اضافه بها به قرارداد مذكور تعلق نخواهد گرفت  -2-8

 .عمومی پیمان جزء الينفك قرارداد می باشدشرايط  -2-0

را به هیچ شخص حقیقی ... پیمانكار حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئاً يا كالً به هیچ صورت حتی به صورت مشاركت، نمايندگی، سطح حقوق و   -2-19

 .مر نیز مستقیما بعهده پیمانكار می باشددر صورت تخلف از اين امر، كارفرما حق فسخ قرارداد را دارد و خسارت اين ا. يا حقوقی ندارد

و انجام كلیه ... سوخت ، الستیك، روغن ماشین آالت و  های مربوط به تامین كلیه ابزارآالت و قطعات يدكی و مواد مصرفی مورد نیاز ، هزينه كلیه -2-11

 و های پرسنلی هزينه رانندگی، و راهنمايی ه و تخلفاتعملیات سرويس و تعمیرات به عهده و هزينه پیمانكار می باشد و همچنین بیمه شخص ثالث و بدن

 .باشد می تعهد پیمانكار در عوارض

پیمانكار موظف است مقررات بهداشت و ايمنی شهروندان، كاركنان و محیط كار آنها را بر طبق ضوابطی كه از سوی مركز بهداشتی مورد  -2-13

 .قرارداد به مورد اجراء گذارد تأيیدشهرداری تعیین می شود با هزينه خود در محل اجرای اين

رفرما معرفی پیمانكار يك نفر را به عنوان نماينده تام االختیار خود جهت پاسخگويی و ايجاد هماهنگی های الزم در انجام موضوع قرارداد، كتبا به كا -2-12

 .نكار كسر می گرددريال از صورت وضعیت ماهانه پیما 500000000نمايد و در صورت عدم دسترسی در هر بار مشاهده مبلغ 

عادت داخل پیمانكار بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت كارفرما را رعايت كند و از آنچه كارفرما بالصراحه به او اختیار داده يا برحسب عرف و  -2-14

 .اختیار اوست تجاوز نكند

ع كارفرما ضبط و قرارداد فی مابین بدون نیاز به هیچگونه چنانچه پیمانكار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد سپرده پیمانكار به نف -2-15

 .تشريفات لغوشده تلقی می گردد

ع ذيصالح چنانچه پیمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاه های قضايی و مراج -2-12

ید دستگاه نظارت رسیده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پیمانكار نمايد و خسارت وارده را از محل تضمینات نسبت به تنظیم صورتجلسه كاركرد كه به تاي

 .پیمانكار وصول و نسبت به قسخ قرارداد اقدام نمايد

رتی به كارفرما يا در صورتی كه به علت بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتی و مسامحه و قصور پیمانكار، خسا -2-12

پرداخت ديه و اشخاص ثالث يا كاركنان پیمانكار وارد شود و يا اينكه بنا داليل مذكور جراحتی يا فوتی رخ دهد، كلیه مسئولیت های آن تحت هر عنوان و 

در صورتیكه بنا به تصمیم دادگاه، كارفرما . ارش و خسارات برعهده پیمانكار می باشد و كارفرما هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت ديه، ارش و خسارات ندارد

 .محكوم به پرداخت ديه، ارش يا خسارات گردد، كارفرما حق مراجعه به پیمانكار و مطالبه و وصول آن را خواهد داشت
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بطه كارفرمايی و كارگری با توجه به اينكه كاركنان بنا به دستور پیمانكار كار می كنند و از پیمانكار حق الزحمه دريافت می نمايند، هیچگونه را -2-18

آنان و همچنین  فیمابین كارفرما و كاركنان پیمانكار وجود نداشته و نخواهد داشت و كارفرمای كارگران، شركت پیمانكار می باشد و پرداخت حقوق و مزايای

جتماعی و همچنین پاسخگويی به كلیه دعاوی پاسخگويی به دعاوی احتمالی مطروحه از ناحیه كاركنان در شعب تشخیص و حل اختالف اداره كار و امور ا

پیمانكار از هم اكنون برائت ذمه كارفرما را بدون . احتمالی حقوقی و جزايی در مراجع قضايی و شبه قضايی و اداری و مشابه آن به عهده پیمانكار می باشد

 .قید و شرط پذيرفته و حق هیچگونه اعتراضی ندارد

كلیه مقررات و دستورالعملهای حفاظتی، ايمنی، بهداشتی و انضباطی و شئونات اخالقی در محل كار و نظاير  پیمانكار متعهد و ملتزم می گردد -2-10

 .آن را به نحو دقیق و مطلوب رعايت نمايد

یكه باشد و درصورت نمی 55/10/1009شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعیت قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب  پیمانكار متعهد می -2-39

تغییراتی در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان پیمانكار رخ دهد كه با مفاد قوانین  چنانچه در طول مدت اين قرارداد خالف آن برای كارفرما ثابت شود، يا

 شود؛ ياد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ می

را در مقابل حوادث و خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد  پیمانكار مكلف است در هنگام عقد قرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد -2-31

چنانچه به علت تشريفات يا هر علت ديگر اين امر میسر نشود حداكثر هفت روز پس از مبادله قرارداد مكلف . يكی از شركتهای بیمه مورد قبول بیمه نمايد

ت اجرای عملیات حادثه يا مشكلی پیش آيد كه به تجهیزات و عملیات انجام شده آسیب به تسلیم بیمه نامه مربوط خواهد بود و  و چنانچه در خالل مد

 .وارد كند پیمانكار مسئول جبران خسارت ناشیه خواهد بود

ريال جريمه خواهد شد كه  000000000، پیمانكار مبلغ كه مبلغ جريمه برای آن ذكر نشده است به ازای عدم رعايت هر كدامیك از مفاد قرارداد -2-33

 .از محل ضمانت نامه بانكی يا دارايیهای پیمانكار قابل برداشت است

در صورت تخلف پیمانكار در ارتباط با مفاد قرارداد شهرداری مجاز ، مختار و محق خواهد بود ضمن برداشت نمودن كلیه ديون فروشنده  -2-32

 .ی پیمانكار و يا به هر طريق مقتضی ديگر مطالبه وصول نمايد ،مطالبات و خسارات خود را از محل تضمین اين قرارداد ، هرگونه مطالبات احتمال

امضاء نموده  پیمانكار اقرار مینمايد با علم و آگاهی كامل كلیه مفاد اين قرارداد را مطالعه و هیچ گونه نكته مبهم در آن رويت ننموده و مبادرت به -2-34

 .راض بعدی را بدون قید و شرط از خود سلب و ساقط كرداست و ضمن اسقاط كافه خیارات حتی خیار غبن فاحش، حق هرگونه اعت

 دستگاه نظارت .8ماده

در نظارت بر اجرای تعهداتی كه پیمانكار بر طبق اين قرارداد تقبل نموده است، از طرف كارفرما بر عهده واحد خدمات شهری شهرداری بافق كه   -8-1

. نكار مكلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذكور اجرا نمايداين قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود، واگذار گرديده است و پیما

 .بديهی است نظارت دستگاه ياد شده رافع مسئولیت های پیمانكار نمی باشد

و نقص مشاهده  ناظر به همراه نماينده پیمانكار و در صورت عدم حضور وی رأساً از موضوعات مطرح در مفاد قرارداد بازديد بعمل می آورد و عیب  -8-3

 .شده در آنها را با ذكر نوع عملكرد، محل و مقدار آن در فرم صورتجلسه بازديد عملكرد درج نموده و به پیمانكار ابالغ می نمايد

مانكار حق كسر می گردد و پیاز مطالبات پیمانكار  وجرائم ماهانه پیمانكار توسط ناظر در پايان هر ماه از روی صورتجلسه بازديد عملكرد تنظیم   -8-2

 .هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت



 

6 

 

2233 32/90/02 

 غیرمترقبهحوادث  .0ماده

ای با حضور  در موارد فورس ماژور و يا حوادث غیرمترقبه كه انجام قرارداد حاضر يا بخشهايی از آن برای هر يك از طرفین غیر ممكن شود، طی جلسه

 .شود گیری می بت به نحوه ادامه كار تصمیماالختیار پیمانكار نس نماينده كارفرما و يا دستگاه نظارت و نماينده تام

 فسخ قرارداد .19ماده

 .تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير، قرارداد را فسخ نمايد كارفرما می

 های آن يا عدم انجام دستورات كتبی كارفرما يا دستگاه نظارت عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد و الحاقیه ها و ابالغیه -19-1

 شخص ثالث واگذاری كل قرارداد به -19-3

 تأخیر و تعلل پیمانكار در شروع و راه اندازی موضوع قرارداد و يا اجرای ناقص موضوع قرارداد  -19-2

 تعطیل كردن كار، بدون اجازه كارفرما -19-4

 .ورشكستگی پیمانكار يا توقیف اموال پیمانكار از سوی محاكم قضايی، بگونه ای كه موجب توقف يا كندی كار شود -19-5

  انحالل شركت پیمانكار -19-2

 .هرگاه بر كارفرما ثابت شود كه پیمانكار توانايی فنی و تخصصی اجرای پروژه را ندارد -19-2

مدارک اخطار در صورتیكه به علت بروز يك يا چند مورد از حالتهای فوق، كارفرما قرارداد را مشمول فسخ تشخیص دهد، به پیمانكار با ارائه مستندات و 

در صورتیكه . رطرف سازد و پیمانكار موظف است نقايص و معايب مذكور را ظرف مدت تعیین شده مرتفع سازدخواهد كرد كه نقائص و معايب كار خود را ب

ده اقدام و از در پايان مدت مذكور پیمانكار مطابق اخطار عمل نكرده باشد كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و نسبت به محاسبه خسارات وار

 .نمايدپیمانكار مطالبه و وصول 

 خاتمه قرارداد .11ماده

بگیرد، خاتمه  هر گاه كارفرما بدون آنكه تقصیری متوجه پیمانكار باشد بنا به مصلحت خود يا علل ديگری و يا بروز حوادث قهری تصمیم به خاتمه قرارداد

رد تائید طرفین با پیمانكار تسويه حساب های مو كند، سپس كارفرما ضمن لحاظ نمودن هزينه قرارداد را با تعیین مهلت مناسب به پیمانكار ابالغ می

 .نمايد می

 آدرس و نشاني طرفین .13ماده

 00205450041: فاكس             00205455444: شهرداری بافق          تلفن  -میدان امام حسین -بافق: نشانی كارفرما 

 : .......................تلفن.....   : ..............تلفن همراه: ................................... نشانی پیمانكار 

 مواد و نسخ قرارداد .12ماده

نسخه كه كلیه نسخ حكم واحد را دارند، با آگاهی كامل بین طرفین امضاء و مبادله شد و از هر جهت تابع قوانین جمهوری  ششماده و  10اين قرارداد در 

  .اسالمی ايران است

 

    پیمانكار                                                        

 .....................شركت                               

 .........................آقای                               

 كارفرما

 سید علي نوروززاده

 شهردار بافق 


