
 

 

 

 ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد مناقصهشركت در اين اوراق هيچ اعتباري جهت 

  مناقصهخالصه 

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

 . واگذار نمايدواجد شرايط 

 –بافق  –اري بافق به آدرس یزد به شهرد 13/13/89مورخ  شنبهشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا روز  (1

 . شهرداري بافق مراجعه نمایند–میدان امام حسین 

می باشد و کلیه  10/10/89شنبه مورخ دوحداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  (2

 ( 11210401011: تلفن تماس امور قراردادها) .در شهرداري بافق مفتوح می شود 30/30/89مورخ  سه شنبهپیشنهادات در روز 

بانك تجارت مرکزي شعبه  0300380033بایست به صورت واریز نقد به حساب  می باشدکه می ریال 03303330333مبلغ 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 -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

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  -0

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 7باید حداکثر تا  مناقصهبرنده : 1تبصره

 .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 :0تبصره

 .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

 



 

 

 

 ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد مناقصهشركت در اين اوراق هيچ اعتباري جهت 

 :شرايط خصوصی

 .برنامه ریزي مشمول تعدیل می باشد سازمان مدیریت و 15/8/1090مورخ  170370/13پیمان طبق بخشنامه شماره نرخ این  -1

 .برعهده و هزینه پیمانكار می باشد و مواردکنترلی در صورت لزوم داريانجام عملیات پیاده سازي و نقشه بر -0

خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات  پیمانكارپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده  -0

( 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  005330333مبلغ 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 -7

 ..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 -9

  بتن آبا، نشریه  آیین نامه ساختمان ، مشخصات فنی عمومی 55نشریه شماره  -1: عمومی پیمان الزم است 

اه کامپیوتر متر جهت دفتر کار دستگاه نظارت با کلیه امكانات و وسایل و لوازم کافی اداري و همچنین یك دستگ 6*0س كپیمانكار باید در محل یك کان -8

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. کننده و گرم کننده از نوع استاندارد و ایمن و مورد تایید کارفرما مجهز باشد

د قیمت لحاظ نموده که پیمانكار می بایست پیش بینی آن را در سایر ردیفهاي پیشنهاباالسري از پیمانكار کسر نماید %  15را تامین و هزینه مربوطه را با 

 .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 -13

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

 .دستگاه نظارت امكان پذیر می باشد

وجه امكان  کلیه مشخصات فنی مصالح شامل میلگرد و سیمان مصرفی در نقشه هاي سازه منعكس گردیده و عدول از مقاومت هاي محاسباتی به هیچ -11

 .پذیر نمی باشد

 .از در كل پروژه برعهده كارفرما می باشدتامين ميلگرد مورد ني: 33-3تبصره 

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 : 11-0تبصره

 .صورت گیرد

 .مقررات ملی ساختمان تعیین می شود حداقل طول هم پوشانی و خم انتهایی میلگرد ها مطابق مبحث نهم: 11-0تبصره 
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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 :11-0تبصره 

 .یا اعواج میلگردها جلوگیري شود

 ...الزم و  یچیپ میس، مفتول هیته ،بتن مسلح يآجدار باهر قطر برا لگردیتن مکار گذاش ،خاموت دیتول ،، خم کردن دنیرب :00-5تبصره : 11-5تبصره

 .برعهده پیمانكار می باشد

دستورالعمل ارزیابی مقاومت و پذیرش  و( آبا)رارت ملی ساختمان، آیین نامه بتن آبا ایرانرعایت مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان، مبحث هفتم مق -10

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

 .الزامی است

 .می باشد II تیپتن، سیمان مصرفی در ب سیمان :10-1تبصره 

 .ساخت بتن حتما باید در کارخانه مجاز مورد تایید دستگاه نظارت باشد:10-0تبصره

 .آب مصرفی جهت تهیه و نگهداري بتن باید از آب لوله کشی و قابل شرب و استفاده از آب چاه ممنوع می باشد:10-0تبصره

در صورت لزوم استفاده از مواد . تایید کارفرما، پس از انجام آزمایش بر روي مصالح مصرفی ارائه گردد طرح اختالط باید از طرف آزمایشگاه مورد:10-0تبصره

. ه گرددافزودنی در طرح اختالط پس از تایید نوع آن بر اساس مقاومت تعیین شده در نقشه هاي سازه توسط آزمایشگاه ذیصالح تهیه و در بتن استفاد

 .ین طرح اختالط بر عهده پیمانكار و می بایست در قیمت پیشنهادي خود لحاظ کندیاي تعبدیهی است هزینه آزمایشگاه بر

بتن ریزي و نمونه برداري از آن باید با حضور ناظر  نهمچنی .بتن ریزي باید پس از تایید آرماتور بندي توسط دستگاه نظارت صورت گیرد: 10-5تبصره

 .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 : 10-6صرهتب

بایستی کامال  55ه جلوگیري از آسیب هاي ناشی از ساخت و مصرف بتن در مناطق گرمسیري ایران رعایت ضوابط اعالم شده در نشریبمنظور:10-7تبصره

 .رعایت گردند

 .بتن نباید در محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس به طور افقی در طول قالب حرکت داده شد:10-9تبصره

 .ساعت به صورتی که سطح بتن همیشه خیس باشد باید انجام گیرد 70محافظت از بتن به مدت :10-8تبصره

 .ی باشدم  st07کلیه کارهاي فوالدي سنگین از نوع  -10

 .کلیه فوالد ها مصرفی به جز میلگرد ها باید قبل از اجرا ضد زنگ شوند: 10-1تبصره

 .و سیمانی اجرا شود ل درگاه محل نشیمن و زیر سري یتنیقبل از نصب نع:10-0تبصره

 .باشد پیش بینی کلیه قطعات و آویز ها و اتصالت به عهده پیمانكار می:10-0تبصره

بایستی با دو دست ضد زنگ در سطوح قابل رویت انجام بتن و کارهاي بنایی بعد از برشكاري، جوشكاري و ساییدن  ار شده درکلیه قطعات فلزي ک -10

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

مختلف مورد قرارداد را با توجه به نیاز خود از پیمانكار بخواهد و پیمانكار موظف است محلهاي  يت بندي تكمیل قسمت هاکارفرما اختیار دارد الوی-15

 .اعالمی از سوي کارفرما را تكمیل و تحویل نماید
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مقدارضریب مقدارقیمت واحد )ریال(واحدشرحردیف
قیمت کل قیمتهای 

فهرستی )ریال(

قیمت کل کارهای ستاره دار 

)ریال(

030103

خاکبرداری یا گود برداری در زمینهای نرم با هر وسیله 

مکانیکی و حمل مواد حاصل از خاکبداری تا فاصله 20 متر 

از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن

10,700278.42,978,880متر مکعب

030701

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده 

و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا 

فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن

21,600278.46,013,440متر مکعب

030702

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده 

وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد به 

ازای هر صد متر مازاد برصد متر اول کسر صد متر به 

تناسب محاسبه میشود

1,8104278.42,015,616متر مکعب

030703

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده ، 

وقتی که فاصله حمل بیش از 500 متر تا 10 کیلومتر  باشد 

، برای هر کیلومتر مازاد بر 500 متر اول ، برای راه های 

آسفالتی ) کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر 

محاسبه میشود(

5,2609.5278.413,911,648متر مکعب

030704

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده 

، وقتی که فاصله حمل بیش از 10 کیلومتر تا 30 کیلومتر 

باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 10 کیلومتر ، برای راه های 

آسفالتی ) کسر کیلومتر ، به نسبت قیمت یک کیلومتر 

محاسبه میشود(

متر مکعب - 

کیلومتر
3,8001278.41,057,920

25,977,504جمع فصل سوم

060101
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها 

و شناژهای پی
338,000190.864,490,400متر مربع

060302

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در ستون 

ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی که ارتفاع بیش از 

3/5 و حداکثر 5/5 باشد

504,0004824,192,000مترمربع

060502
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 

تیرهای بتنی   که ارتفاع بیش از 3/5 و حداکثر 5/5 باشد
650,500450.9293,310,450مترمربع

060701

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پله 

های بتنی شامل تیر ، تاوه، دست انداز،کف پله و مانند آن 

به طور کامل در هر ارتفاع و به هر شکل

541,00025.213,633,200مترمربع

395,626,050جمع فصل ششم

*

بریدن ، خم کردن و تولید خاموت و کار گذاشتن میلگرد 

آجدار باهر قطر ، برای بتن مسلح به همراه تهیه مفتول 

وسیم پیچی الزم و ... )آرماتور بندی کامل فقط آرماتور 

مورد نیاز توسط کارفرما تهیه می شود(

308,914,450-6,50047525.3کیلوگرم

070301
اضافه بهای مصرف میلگرد ، وقتی به صورت خرپا در 

تیرچه های پیش ساخته سقف بتنی مصرف شود.
1,1601965.62,280,096کیلوگرم

2,280,096308,914,450جمع فصل هفتم

080102
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 

با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن
1,287,00032.942,342,300متر مکعب

080107
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 

با مقاومت فشاری 30 مگا پاسکال
1,900,000203.88387,372,000متر مکعب

080310
اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی درصورت مصرف بتن در 

بتن مسلح
44,800203.889,133,824متر مکعب

080401
اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی نسبت به عیار درج 

شده در ردیفهای مربوطه
1,8709083.5214,056,416کیلوگرم

452,904,540جمع فصل هشتم

                                            برآورد سازه ساختمان شهداي گمنام            )براساس فهرست بهاي ابنيه سال 98 (



 

 

 

 ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد مناقصهشركت در اين اوراق هيچ اعتباري جهت 

100203

اجرای سقف بتنی به ضخامت 30 سانتی متر با تیرچه و 

بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل

707,500928656,560,000مترمربع

656,560,000جمع فصل دهم

110901
شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکفته در 

متر مکعب شفته
571,000139.279,483,200متر مکعب

110902

شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل 

به هر فاصله، با 150 کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب 

شفته

832,500139.2115,884,000متر مکعب

110905
کسر بها به ردیفهای 110901 و 110902 برای کاهش هر 

50 کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته
23,608,320-84,800278.4-متر مکعب

171,758,880جمع فصل یازدهم

280101
حمل آهن آالت و سیماتن پاکتی نسبت به مازاد 

بر30کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر
2,0204589.58,135,550تن - کیلومتر

280102
حمل آهن آالت و سیماتن پاکتی نسبت به مازاد 

بر75کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر
1,3603589.54,260,200تن - کیلومتر

12,395,750جمع فصل بيست و هشتم

1,717,502,820308,914,450جمع کل فصول

2,389,046,423401,588,785

ضریب پیمان جهت کارهای فهرست بهای ابنیه 98 =
قيمت پيشنهادي پيمانكار

2,389,046,423

اعمال ضرایب )کارهاي فهرستی 1.3*1.07 و کارهاي ستاره دار 1.3(

2,790,635,208جمع کل برآورد )ریال(

 


