
 

 

 

 ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد ناقصهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

  مناقصهخالصه 

به  محدود را از طريق مناقصه سازه بتنی ساختمان شهداي گمناماحداث بدينوسيله به اطالع می رساند شهرداري بافق در نظر دارد 

 . واگذار نمايدپيمانكار واجد شرايط 

میدان امام  –بافق  –بافق به آدرس یزد  به شهرداري 62/26/79مورخ  شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا روز یكشنبه (1

 . شهرداري بافق مراجعه نمایند–حسین 

می باشد و کلیه پیشنهادات در روز  69/26/79دوشنبه مورخ حداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  (2

 ( 00206460600: لفن تماس امور قراردادهات.) در شهرداري بافق مفتوح می شود 82/28/79سه شنبه مورخ 

بانك تجارت مرکزي شعبه  8480478844بایست به صورت واریز نقد به حساب  می باشدکه می ریال 04404440444مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (3

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

 . گردد رط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد میخوردگی، ش هرگونه خط (4

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

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

 کت در مناقصه نامه شر رونوشت و اصل ضمانت: پاکت الف شامل -2

   :پاکت ب شامل -8

، 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

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

  .اشته باشدمطابقت د

 (ابنیه  5حداقل رتبه ) رونوشت گواهینامه صالحیت پیمانكاري ( ب

 .تفكیك قیمت می باشد آنالیزپاکت ج شامل مبلغ پیشنهادي و  -3

ات پیمانكار به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والک و مهر پاکت د شامل پاکت الف و ب و ج می باشد که باید بر روي آن نوع مناقصه و مشخص -0

 .شده تحویل دبیر خانه گردد

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

 قرارداد غ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود، به انعقاد روز پس از ابال 9باید حداکثر تا  مناقصهبرنده : 2تبصره

 .بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد 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   بینی شده،در مهلت پیش چنانچه برنده اول :8تبصره

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

 .ده پیمانكار می باشدو قراردادي برعهپرداخت کلیه کسورات قانونی  (8

 .ماه شمسی می باشد 6مدت قرارداد  (9

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (11
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 :شرايط خصوصی

 .برنامه ریزي مشمول تعدیل می باشد سازمان مدیریت و 25/7/2328مورخ  293493/24پیمان طبق بخشنامه شماره نرخ این  -2

 .برعهده و هزینه پیمانكار می باشد و مواردکنترلی در صورت لزوم داريانجام عملیات پیاده سازي و نقشه بر -8

خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات  پیمانكارپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده  -3

( صورت وضعیتها)رد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادي می باشد و کارفرما حق دا

 .پیمانكار کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز نماید

 .هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد -0

ریال از  805440444مبلغ ریالی پروژه متناسب با زمان قرارداد پیشرفت به ازاي هر روز تاخیر غیرمجاز مطابق با : تأخیر در اجراي عملیات   -5

 کارکرد یا مطالبات یا ضمانت نامه بانكی پیمانكار به عنوان جریمه  برداشت می گردد

 .تهیه و اجرا گردد( بتن آماده با میكسر)ما از یكی از کارگاه هاي بتن تبتن مورد نیاز در اجراي سازه می بایست ح -6

د یه آزمایشات که براي مرحله اول درخواست میشود بعهده کارفرما می باشد و هزینه تكرارکلیه آزمایشات که براي مرحله اول فاقد نتیجه مورهزینه کل -9

 ..تائید باشد به عهده پیمانكار می باشد

رح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی رعایت مشخصات فنی و استانداردهاي مندرج در نشریه هاي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به ش -2

  بتن آبا، نشریه  آیین نامه ساختمان ، مشخصات فنی عمومی 55نشریه شماره  -2: عمومی پیمان الزم است 

متر جهت دفتر کار دستگاه نظارت با کلیه امكانات و وسایل و لوازم کافی اداري و همچنین یك دستگاه کامپیوتر  6*3س كپیمانكار باید در محل یك کان -7

ساختمان باید به وسایل خنك .نفره و میز کار با وسایل پذیرایی کامل طبق نظر کارفرما در مدت پیمان به طور موقت تامین نماید 0و پرینتر و میز و صندلی 

صورت عدم تامین آن توسط پیمانكار ، کارفرما مجاز است امكانات مذکور  و در. گرم کننده از نوع استاندارد و ایمن و مورد تایید کارفرما مجهز باشدکننده و 

ه بیشتر باشد که باالسري از پیمانكار کسر نماید این هزینه ممكن است از مبالغ پیش بینی شده در تجهیز کارگا%  25را تامین و هزینه مربوطه را با 

 .پیمانكار می بایست پیش بینی آن را در سایر ردیفهاي پیشنهاد قیمت لحاظ نموده باشد 

 یسیون و سازه می بایست با استفاده از قالب هاي فلزي و پس از روغنكاري سطوح قالب ها و با استقرار کاورهاي بتننقالب بندي کلیه سطوح بتنی فندا -24

یید دستگاه نظارت بین میلگردها و قالب انجام پذیرد بدیهی است استفاده از قالب هاي چوبی تنها در محل هاي خاص و پس از تایید و یا پالستیكی مورد تا

 .دستگاه نظارت امكان پذیر می باشد

وجه امكان  اسباتی به هیچکلیه مشخصات فنی مصالح شامل میلگرد و سیمان مصرفی در نقشه هاي سازه منعكس گردیده و عدول از مقاومت هاي مح -22

 .پذیر نمی باشد

 .تامين ميلگرد مورد نياز در كل پروژه برعهده كارفرما می باشد: 22-2تبصره 

مورد تایید دستگاه نظارت خم کردن و قطع کردن آرماتور ها به صورت دستی مورد تایید نبوده و باید به صورت سرد و با استفاده از دستگاه : 22-8تبصره

 .صورت گیرد

 .حداقل طول هم پوشانی و خم انتهایی میلگرد ها مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تعیین می شود: 22-3تبصره 
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فاصله لقمه ها باید به اندازه اي باشد که از شكم کردن . براي نگه داري و تامین ضخامت پوشش بتن باید از لقمه هاي پالستیكی استفاده شود :22-0تبصره 

 .لگردها جلوگیري شودیا اعواج می

دستورالعمل ارزیابی مقاومت و پذیرش  و( آبا)رعایت مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان، مبحث هفتم مقرارت ملی ساختمان، آیین نامه بتن آبا ایران -28

 ورالعمل هاي مورد تایید کارفرماو دیگر دست مدیریت و برنامه ریزي در عملیات ساخت، حمل، ریختن، تراکم و عمل آوري بتنسازمان  55نشریه بتن و 

 .الزامی است

 .می باشد II تیپمصرفی در بتن، سیمان  سیمان :28-2تبصره 

 .ساخت بتن حتما باید در کارخانه مجاز مورد تایید دستگاه نظارت باشد:28-8تبصره

 .ز آب چاه ممنوع می باشدآب مصرفی جهت تهیه و نگهداري بتن باید از آب لوله کشی و قابل شرب و استفاده ا:28-3تبصره

در صورت لزوم استفاده از مواد . طرح اختالط باید از طرف آزمایشگاه مورد تایید کارفرما، پس از انجام آزمایش بر روي مصالح مصرفی ارائه گردد:28-0تبصره

. مایشگاه ذیصالح تهیه و در بتن استفاده گرددافزودنی در طرح اختالط پس از تایید نوع آن بر اساس مقاومت تعیین شده در نقشه هاي سازه توسط آز

 .ین طرح اختالط بر عهده پیمانكار و می بایست در قیمت پیشنهادي خود لحاظ کندیبدیهی است هزینه آزمایشگاه براي تع

اري از آن باید با حضور ناظر بتن ریزي و نمونه برد نهمچنی .بتن ریزي باید پس از تایید آرماتور بندي توسط دستگاه نظارت صورت گیرد: 28-5تبصره

 .پروژه و یا کارشناس آزمایشگاه انجام گیرد

 .لحاظ کنداز مواد افزودنی در تهیه بتن بایستی استفاده گردد و پیمانكار باید هزینه خرید و استفاده از مواد افزودنی را در مبلغ پیشنهادي خود : 28-6تبصره

بایستی کامال  55از ساخت و مصرف بتن در مناطق گرمسیري ایران رعایت ضوابط اعالم شده در نشریه جلوگیري از آسیب هاي ناشی بمنظور:28-9تبصره

 .رعایت گردند

 .بتن نباید در محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس به طور افقی در طول قالب حرکت داده شد:28-2تبصره

 .ه خیس باشد باید انجام گیردساعت به صورتی که سطح بتن همیش 98محافظت از بتن به مدت :28-7تبصره

 .می باشد  st39کلیه کارهاي فوالدي سنگین از نوع  -23

 .کلیه فوالد ها مصرفی به جز میلگرد ها باید قبل از اجرا ضد زنگ شوند: 23-2تبصره

 .و سیمانی اجرا شود ل درگاه محل نشیمن و زیر سري یتنیقبل از نصب نع:23-8تبصره

 .باشد طعات و آویز ها و اتصالت به عهده پیمانكار میپیش بینی کلیه ق:23-3تبصره

بایستی با دو دست ضد زنگ در سطوح قابل رویت انجام بتن و کارهاي بنایی بعد از برشكاري، جوشكاري و ساییدن  کلیه قطعات فلزي کار شده در -20

 .روغنی مورد نظر دستگاه نظارت رنگ آمیزي گرددشود و چنانچه سطوح فلزي قابل رویت و یا در معرض هواي آزاد میباشد باید با رنگ 

مختلف مورد قرارداد را با توجه به نیاز خود از پیمانكار بخواهد و پیمانكار موظف است محلهاي  يکارفرما اختیار دارد الویت بندي تكمیل قسمت ها-25

 .اعالمی از سوي کارفرما را تكمیل و تحویل نماید
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