
 

 

 

 

 مناقصه خالصه

پیمانكار واجد را از طریق مناقصه به  عملیات باغ ایرانی شهرستان بافقبدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام 

 . واگذار نمایدشرایط 

 –بافق  –به آدرس یزد شهرداري بافق به  62/40/89مورخ  چهارشنبهثر تا روز کحداشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه  (1

 . مراجعه نمایند شهرداري بافق–میدان امام حسین 

و کلیه پیشنهادات در  می باشد 62/40/89شنبه مورخ پنج به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  قیمت اتحداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد (2

 ( 40206064644: اس امور قراردادهاتلفن تم.) در شهرداري بافق مفتوح می شود 92/40/29شنبه مورخ روز 

 . باشند ابنیه در رشته  سهشرکت کنندگان بایستی داراي حداقل رتبه  (3

بانك تجارت  9490429944بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  که می می باشد ریال 0044404440444مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (4

 .باشدیا اوراق مشارکت نامه بانكی  ا به صورت ضمانتمرکزي شعبه بافق به نام شهرداري بافق و ی

 . 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

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

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

  :پاکت ب شامل -9

، 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 . ی مدیر عامل شرکت، دعوتنامه و قرارداد تیپ امضاء شده شهرداري بافقرونوشت شناسنامه و کارت مل

  .اشته باشدمطابقت د

 (ابنیه  3حداقل رتبه )رونوشت گواهینامه صالحیت پیمانكاري ( ب

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

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 مهر  پاکت د -0

 .شده تحویل دبیر خانه گردد

 . دانده می شودتضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران بازگر  گشودن پیشنهادهاي قیمت،از  پس (8

 قراردادروز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود، به انعقاد  7باید حداکثر تا  مناقصهبرنده : 1تبصره

 .د و حق هیچگونه اعتراضی نداردبدون هیچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شو 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 :9تبصره

 .مناقصه تجدید خواهد شد وبه نفع کارفرما ضبط وي تضمین   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 94مدت قرارداد  (11

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (11



 

 

 

 

 اجرايي باغ ايراني انجام عملیاتشرايط خصوصي 

اشخاص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت را به عناوین ذیل به دستگاه نظارت وکارفرما معرفی پیمانكار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی،  -1

ریال و در صورت عدم معرفی هریك از افراد ذیل به ازاي هر نفر در هر روز مبلغ  904440444نماید و در صورت عدم معرفی سرپرست کارگاه به ازاي هر روز 

 . و از صورت وضعیت کسرخواهد شد ریال جریمه محاسبه 104440444

 و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارتسابقه کار اجرایی با حداقل مدرک کارشناسی عمران  سال 14سرپرست کارگاه با حداقل  -

 ید کارفرما و دستگاه نظارتسال مفید و مورد تای 5با سابقه حداقل یا مدرک مورد تائید دیگر سرپرست دفتر فنی با تحصیالت حداقل کارشناسی عمران   -

 سال مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت 5سابقه حداقل   مسئول نقشه برداري کارگاه با -

و گواهینامه آموزشی هاي مرتیط با  HSEدانش کارشناس HSEحداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با  HSEمسئول بهداشت، ایمنی، محیط زیست  -

HSE  آنان توسط اداره کار احراز شده باشدبوده و صالحیت ایمنی. 

 سال مفید و مورد تایید کارفرما و دستگاه نظارت 5مسئول اجرایی با تحصیالت حداقل کارشناسی عمران با سابقه حداقل   -

وط به اجراي عملیات نزد یكی از قرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالی مربپیمانكار بایستی در هنگام عقد  -9

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

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

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

 .بایست در مبلغ پیشنهادي لحاظ کند به عهده پیمانكار بوده و می 0کلیه هزینه هاي مربوطه به بند : 0-1تبصره

همچنین کلیه مصالح مورد استفاده . کارهاي موضوع پیمان را با کیفیت عالی و مطابق با مشخصات فنی این پیمان انجام دهدپیمانكار موظف است کلیه  -3

در غیر این صورت کلیه خسارات و هزینه هاي وارده به . باید از مرغوب ترین مصالح موجود بوده و حتما قبل از اجرا به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد

 .انكار خواهد بودعهده پیم

بایست از آجر قم تهیه ( واکوب و خطایی) آجر نماي سنتی. آجر مورد نیاز در ساختمان می بایست براي کل پروژ به صورت یكجا خریداري شود -3-1تبصره

 .شود

 .آجر فشاري از یزد تهیه شود-3-9تبصره

 .سیمان مورد نیاز باید از سیمان تجارت مهریز تهیه گردد -3-3تبصره

و سنگ صورتی مورد نیاز از سنگ صورتی آباده می باشد و همچنین شمش . سنگ سفید تراورتن مورد نیاز از سنگ ممتاز عباس آباد تهیه شود -3-0بصرهت

 . بسته تایید ناظر پروژه و کافرما میتواند از هر کدام از معادن تهیه شود گسن

 .در صورت عدم موجودي از یزد و پس از آن از اصفهان تهیه گرددآهن آالت مورد نیاز عموما از فوالد بافق و  -3-5تبصره

 برنامه ریزي مشمول تعدیل می باشد سازمان مدیریت و 15/2/1399مورخ  173473/14نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره  -0

روز نسبت به بررسی نقشه هاي پیمان و در صورت اشكال و ایراد در آن باید  15پیمانكار موظف است بعد از  تاریخ صورت جلسه تحویل زمین به مدت  -5

رت کم به کارفرما با پیشنهاد رفع مشكل و تصحیح به صورت پیشنهاد کتبی اعالم کرده تا در حین عملیات اجرایی دچار مشكل نشود طبیعی است در صو

ضمنا پیمانكار می بایست نسبت به تهیه .کاري در این امر از سوي پیمانكار هیچگونه تاخیر اعم از مجاز و غیرمجاز جهت تمدید قرارداد پذیرفته نمی شود



 

 

 

 

ین الزم است مطابق با شرایط نقشه هاي شاپ سازه قبل از عملیات اجرایی در دو نسخه با فایل کامپوتري اتوکد وارائه به دستگاه نظارت اقدام نماید همچن

 عمومی پیمان قبل از انجام عملیات اجرایی برنامه زمانبندي خودرا به دستگاه نظارت ارائه نماید  

 .روز از تاریخ مبادله پیمان است 15آخرین مهلت پیمانكار براي ارائه برنامه زمان بندي تفصیلی اجرا کار :تبصره 

کارکرد براي پیمانكار الزامی است و در صورت عدم ارسال گزارش کلیه جرایم شامل تاخیرات و خسارات برعهده اهیانه و هفتگی و مارسال گزارش روزانه  -0

 .پیمانكار بوده و هیچگونه تاخیر اعم از مجاز و غیرمجاز جهت تمدید قرارداد پذیرفته نمی شود

ح عملیات انجام شده روزانه و مصالح ورودي و خروجی دالیل تاخیر و در گزارشات روزانه مشخص کردن ماشین آالت، ساعات کاري، شر: 0-1تبصره

 ... مشكالت کارگاه و 

 ... در گزارشات هفتگی تجمع گزارشارت روزانه به همراه پیشرفت فیزیكی و مالی کار مطابق با برنامه زمان بندي و : 0-9تبصره

با و قیاس  و بررسیعكس و نمودارهاي آماري مصالح وپیشرفت فیزیكی و ریالی کار در گزارشات ماهیانه تجمع گزارشارت هفتگی به همراه : 0-3تبصره

 ...و کنترل پروژه و  تفصیلی برنامه زمان بندي

 شده پیمانكار متعهد است عالوه بر تهیه و تنظیم فرم گزارشات، در آخر هفته برنامه اجرایی هغته آینده خود را در چهارچوب برنامه زمان بندي: 0-0تبصره

 .نمایدبه دفتر نظارت تحویل 

 .هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد -7

  : به میزان و ترتیب زیر از پیمانكار وصول می شود( ناشی از قصور پیمانكار ) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان  -9

 .ومی پیمان اعمال خواهد شددر صورت عدم تجهیز کارگاه مطابق با شرایط عم: تأخیر در تجهیز کارگاه ( الف

ریال از کارکرد یا مطالبات  905440444به ازاي هر روز تاخیر غیرمجاز مطابق با جدول زمان بندي پیوست مبلغ : تأخیر در اجراي عملیات ( ب

 یا ضمانت نامه بانكی پیمانكار به عنوان جریمه  برداشت می گردد

پس از دو اخطار کتبی طی دو هفته منجر به اخذ خسارت یا خلع  کاري از جانب کارفرما مسدود نباشد،عدم شروع فعالیت مشروط به اینكه جبهه : تبصره

( درصد اضافی خواهد بود 15این مورد نیز شامل منظور نمودن هزینه ها بحساب پیمانكار و اخذ ) آن فعالیت و واگذاري آن به پیمانكار دیگري خواهد شد ، 

لم به این موضوع ، هزینه هاي ناشی از سرعت کار را به نحوي که عملیات موضوع پیمان در مدت پیش بینی شده در پیمان لذا پیمانكار می بایستی با ع

 . انجام شود در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید

اجرا گردد و یا به دستورکار ناظر پروژه در  تهیه و( ماده با میكسربتن آ)از یكی از کارگاه هاي بتن  حتی المقدوربتن مورد نیاز در اجراي سازه می بایست  -2

 .محل تهیه شود

درصد کاهش  94پیش بینی شده باشد در صورت مصرف بتن در موارد غیر سازه اي از یك رده بایستی پرداخت شود و با بتن در صورتی که مقاومت : تبصره

درصد کاهش پرداخت میشود و 94ارت و مشاور برسد از یك رده پایین تر با قیمت به منظور جریمه و در صورتی که محاسباتی باشد مورد تایید دستگاه نظ

و بهاي بتن  در غیر این صورت در بتن غیر سازه اي بنا به تشخیص کارفرما باید بتن تخریب و بازسازي شود و یا اینكه هزینه تخریب از کارکرد کسر شده

 .سازي اقدام نمایدنسبت به تخریب و باز انكار می بایستمپرداخت نمیشود و در مورد سازه اي نیز پی

 .باشدیم مانكاریبه عهده پ .......و شاقولی ونقشه برداري  ، یکنترل کدهاي ارتفاع، حین و بعد از اجراي کار، قبل  -14



 

 

 

 

براي مرحله اول فاقد نتیجه مورد  هزینه کلیه آزمایشات که براي مرحله اول درخواست میشود بعهده کارفرما می باشد و هزینه تكرارکلیه آزمایشات که -11

 ..تائید باشد به عهده پیمانكار می باشد

به باال و کولردار بدون راننده در اختیار ناظر جهت بازرسی و نظارت بر  25یا پراید مدل  045پیمانكار می بایست درابتداي شروع کار، یك دستگاه پژو  -19

 و در. كار بوده و الزم است پیمانكار هزینه هاي مربوطه را در قیمت ردیفهاي پیشنهادي پیش بینی نماید عملكرد قرار دهد که هزینه هاي آن برعهده پیمان

باالسري از پیمانكار کسر %  15صورت عدم تامین خودرو توسط پیمانكار ، کارفرما مجاز است خودرو مذکور را از طریق آژانس تامین و هزینه مربوطه را با 

است از مبالغ پیش بینی شده در تجهیز کارگاه بیشتر باشد که پیمانكار می بایست پیش بینی آن را در سایر ردیفهاي پیشنهاد نماید این هزینه ممكن 

 قیمت لحاظ نموده باشد

فی اداري و جهت دفتر کار دستگاه نظارت با کلیه امكانات و وسایل و لوازم کا و سرامیك شده کاري شدهسفید 0*0اتاق پیمانكار باید در محل یك -13

طبق نظر کارفرما در مدت پیمان به طور  ....(یخچال ، چاي ساز و )نفره با وسایل پذیرایی کامل 9میز و صندلی دو همچنین یك دستگاه کامپیوتر و پرینتر و 

صورت عدم تامین آن  و در. ا مجهز باشدساختمان باید به وسایل خنك کننده و گرم کننده از نوع استاندارد و ایمن و مورد تایید کارفرم.موقت تامین نماید

باالسري از پیمانكار کسر نماید این هزینه ممكن است از مبالغ پیش %  15توسط پیمانكار ، کارفرما مجاز است امكانات مذکور را تامین و هزینه مربوطه را با 

 .ایر ردیفهاي پیشنهاد قیمت لحاظ نموده باشد بینی شده در تجهیز کارگاه بیشتر باشد که پیمانكار می بایست پیش بینی آن را در س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست بهای 98ردیف
قیمت کارهای پیش بینی شده در فهرست بها با 

اعمال ضرایب مربوطه )ریال(

قیمت کارهای ستاره دار با اعمال 

ضریب باالسری )ریال(

51,437,131,19520,453,066,972ابنیه1

14,655,497,450635,497,395برق2

2,445,189,4291,639,917,500تاسیسات3

68,537,818,07422,728,481,867

فهرست بهای 98ردیف
قیمت پیشنهادی کارهای پیش بینی شده در 

فهرست بها با اعمال ضرایب مربوطه )ریال(

قیمت پیشنهادی کارهای ستاره دار با 

اعمال ضریب باالسری )ریال(

ابنیه1

برق2

تاسیسات3

51,437,131,195

20,453,066,972

14,655,497,450

635,497,395

2,445,189,429

1,639,917,500

برآورد کلی و  پیشنهاد قیمت پیمانکار

ضریب پیشنهادی پیمانکار بابت کارهای 

فهرست ابنیه

ضریب پیشنهادی پیمانکار بابت کارهای 

ستاره دار ابنیه

ضریب پیشنهادی پیمانکار بابت کارهای 

فهرست برق

ضریب پیشنهادی پیمانکار بابت کارهای 

فهرست تاسیسات

ضریب پیشنهادی پیمانکار بابت کارهای 

ستاره دار برق

جمع کل برآورد

2,635,000,000 تجهیزکارگاه

جمع کل

جمع کل

2,635,000,000تجهیزکارگاه

93,901,299,941جمع کل برآورد

ضریب پیشنهادی پیمانکار بابت کارهای 

ستاره دار تاسیسات


