
 

 

 

 مناقصه  الصهخ

پیمانكار را از طریق مناقصه به  سطح شهربافق جدولگذاریبدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام عملیات 

 . واگذار نماید (شخص حقوقی ) واجد شرایط 

میدان امام  –بافق  –به شهرداري بافق به آدرس یزد  13/50/89مورخ  یكشنبهشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا روز  (1

 . شهرداري بافق مراجعه نمایند–حسین 

باشد و کلیه پیشنهادات در روز می  11/50/89شنبه مورخ دوحداکثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  (2

 ( 53035155555: تلفن تماس امور قراردادها.) ق مفتوح می شوددر شهرداري باف 51/51/89شنبه مورخ سه 

بانك تجارت  2522582255بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  می باشدکه می ریال 5.515.555.555مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (3

 .باشدکت یا اوراق مشارنامه بانكی  مرکزي شعبه بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانت

 . 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

 :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

 نامه شرکت در مناقصه  رونوشت و اصل ضمانت: پاکت الف شامل -5

  :پاکت ب شامل -2

، 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 . امضاء شده شهرداري بافق رونوشت شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت، دعوتنامه و قرارداد تیپ

  .اشته باشدمطابقت د

 (ابنیه 1حداقل رتبه )رونوشت گواهینامه صالحیت پیمانكاري ( ب

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

روي آن نوع مناقصه و مشخصات 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 -2

 .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

 قراردادروز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود، به انعقاد  7حداکثر تا باید  مناقصهبرنده : 5تبصره

 .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   در مهلت پیش بینی شده،چه برنده اول چنان:2تبصره

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

 .و قراردادي برعهده پیمانكار می باشدات قانونی پرداخت کلیه کسور (8

 .ماه شمسی می باشد 55مدت قرارداد  (9

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (11

 

 



 

 

 

 سطح شهر بافق جدولگذاريشرايط خصوصي انجام عملیات 

کارگاه و ر د تهیه و نصب عالئم ایمنی و هشدار دهنده در پروژه از طرف پیمانكار الزامی است و مسئولیت وقوع هر گونه حادثهرعایت موارد ایمنی و  -5

پیمانكار می بایست فردي را به عنوان مسئول ایمنی  ضمناغیر اداري به عهده پیمانكار است  تمحوطه پیرامونی پروژه چه در ساعات اداري و چه در ساعا

ریال از حساب پیمانكار کسر می  555/555/5کارگاه به کارفرما معرفی نماید بدیهی است درصورت عدم معرفی مسئول ایمنی کارگاه جریمه روزانه معادل 

 .گردد  

 باشد و هیچگونه پرداخت جداگانه اي بابت تامین آب به پیمانكار پرداخت نمی شودپیمانكار می  تهیه و حمل آب موردنیاز به عهده  -2

 .برنامه ریزي مشمول تعدیل می باشدسازمان مدیریت و 51/8/5392مورخ  573573/55نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره  -3

كارخانه موزاییك باید از  ضمنابرعهده و هزینه پیمانكار می باشد ... ماشین آالت، لوازم کار، نیروي انسانی و موزاییك، سنگ جدول، مصالح،  کلیه تهیه  -2

چنین سنگ جدول هم بافق برسددستگاه نظارت شهرداري تهیه گردد که طرح موزائیك قبل از اجرا می بایست به تائید  یزد موزاییكیا  سنگامیك یزد

رما برسد مورد تائید جهت اجرا سنگ جدولهاي پرسی می باشد و نمونه  سنگ جدول چینی می بایست قبل از اجرا به تائید دستگاه نظارت و نماینده کارف

 .می باشد (ت رسیده باشد با توجه به طرح پیشنهادي پیمانكار که به تایید دستگاه نظار)  درصد موزاییك هاي مصرفی رنگی 05تا  25ضمناً حداقل .

و درصورت پایین  تهیه و اجرا گردد( بتن آماده با میكسر)کف پیاده رو حتما می بایست از یكی از کارگاههاي تولید بتن  يبتن مورد نیاز جهت بتن ریز  -1

اه نظارت می تواند از بتن ساخته شده با خالطه یا بنا به دستور کار دستگ ،پمپ و رستراک میك او یا عدم امكان بتن ریزي ب بودن حجم مقطع کار ابالغی

 . میكسر دستی استفاده نمود 

 .اجرا گردد ،سانتیمتر 1ساعت قبل از اجراي موزاییك به ضخامت  29بتن زیر موزاییك فرش می بایست : تبصره

ساعت  29ه یا بتونیر تولید و اجرا گردد و حداقل سانتیمتر با خالط 55بتن مگر زیر سنگ جدول می بایست قبل از اجراي سنگ جدول به ضخامت  – 0

مالت موردنیاز جهت نصب سنگ جدول جزء بتن مگر محسوب نمی ) اجراي بتن مگر،  نصب سنگ جدول برروي آن با مالت ماسه سیمان اجرا گردد  از بعد

 (ت نصب سنگ جدول منظور شده اس بهاي واحد تهیه و شود و هزینه مالت مطابق با فهرست بها در

پیمانكار ضامن هر گونه و  پیگیري و هماهنگی هاي الزم جهت تعیین موقعیت تاسیسات شهري در مكان هاي انجام پروژه برعهده پیمانكار می باشد -7

صور نقص و عیبی است که به تجهیزات و تاسیسات شهري، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث چه در حین ساعات کاري و چه در ساعات غیرکاري ناشی از ق

عمل نماید که د باید به گونه اي باشد و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و پیمانكار در این موری عهده وي م پیمانكار، به

 .درگیري یا پیامد مالی و حقوقی براي کارفرما بوجود نیاید

 .انجام عملیات نقشه برداري الزم برعهده و هزینه پیمانكار می باشد -9

بامدرک تحصیلی حداقل مهندس عمران و سه سال  و مورد تایید دستگاه نظارت پیمانكار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد شرایط -8

 غیبتو در صورت . را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید سابقه کار

 . از صورت وضعیت کسرخواهد شدریال جریمه محاسبه و  2.555.555سرپرست کارگاه به ازاي هر روز 

 .هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد -55

و حمل مصالح تا محل انباشت موقت در کارگاه و باراندازي در قیمت ها منظور شده و هیچگونه در صورت تخریب دستی هزینه جمع آوري و بارگیري  -55

 .هزینه اضافه اي بابت آن پرداخت نمی گردد

جریمه   ریال از کارکرد یا مطالبات یا ضمانت نامه بانكی پیمانكار به عنوان 2.555.555به ازاي هر روز تاخیر غیرمجاز مبلغ : تأخیر در اجراي عملیات  -52

 برداشت می گردد



 

 

 

اننده در اختیار ناظر جهت بازرسی و نظارت بر به باال و کولردار بدون ر 83یا پراید مدل  251پیمانكار می بایست درابتداي شروع کار، یك دستگاه پژو  -53

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

باالسري از پیمانكار کسر %  51ریق آژانس تامین و هزینه مربوطه را با صورت عدم تامین خودرو توسط پیمانكار ، کارفرما مجاز است خودرو مذکور را از ط

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

  قیمت لحاظ نموده باشد

یك بار براي بتن ماهیچه )بتن  يریتا نمونه گ دیکتبا مراتب را با ناظر مربوطه هماهنگ نما ریطول مس 215ر حداقل ه يموظف است برا مانكاریپ -52

شود و درصورت  یداده م میتعم ریمتر از طول مس 215به  شیآزما جیاست نتا یهیبد دیبه عمل آ(  سنگ جدول و یك بار براي بتن زیر موزائیك فرش

را لحاظ  یمی، کارفرما مختار است در خصوص اعمال جرائم هرگونه تصم مامتر صورت گرفته باشد بسته به نظر کارفر 215از  شیصل بابا فو شاتیآزما نكهیا

 دینما

به عهده  یسطح آبهاي تیهدا جهت نییتع لحاظ از رینقشه برداري مس و یکنترل کدهاي ارتفاع ،شده هاي مشخص ریقبل از اجراي کار در مس -51

 .باشد یم مانكاریپ

تیجه مورد هزینه کلیه آزمایشات که براي مرحله اول درخواست میشود بعهده کارفرما می باشد و هزینه تكرارکلیه آزمایشات که براي مرحله اول فاقد ن -50

 .تائید باشد به عهده پیمانكار می باشد

 شود یمصرف پرداخت م انزیو بتن به م گرددیکسر م ينه قالب بندینباشد هز يکه لزوم به قالب بند یدرصورت -57

 يبتنها يگردد و برا یآن اعمال م يو کسر بها دیتر بتن مورد تائ نییرده پا كیبودن بتن تا  يسازه ا ریکه بتن جواب ندهد با توجه به غ یدر صورت -59

 . شود یپرداخت نم يزیبابت بتن ر ییبها چگونهیبا مقاومت کمتر ه

ز عملیات مطابق با شرایط قرارداد نباشد و کارکرد پیمانكار به تائید ناظر و کارفرما نرسد پیمانكار موظف است درصورتی که کیفیت اجرایی هر بخش ا -58

ذکور نسبت به تخریب و اصالح آن اقدام نماید و درصورتی که بنا به هردلیلی صالحدید کارفرما برآن باشد که تخریب صورت نگیرد هزینه عملیات م

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

که می بایست متناسب برآورد اولیه پیمان می باشد  ك فرش پیش بینی شده دریمبناي زمانبندي و کنترل پیشرفت پروژه مقادیر سنگ جدول و موزای -25

 با زمان پروژه کارکرد نیز انجام شود

پارکهاي محلی سطح شهر و لكه گیري و رفع بلوار شهید بهشتی، بلوار شهدا،  ،میرغنی زادهبلوار انقالب، بلوار اصالح سنگ جدول  :محل اجراي پروژه -25

 .نواقص پراکنده در سطح شهر که به هنگام تحویل زمین به پیمانكار ابالغ می گردد

ر مشغول فعالیت باشد و یك اکیپ آن منحصرا بایستی جهت لكه گیري و در سطح شه جدولگذاريحداقل سه اکیپ  می بایست همواره باپیمانكار  -22

ریال بصورت جریمه از صوت وضعیت پیمانكار کسر  55.555.555کارهاي پراکنده در سطح شهر اختصاص یابد و در صورت کمبود هر اکیپ روزانه مبلغ 

 .می گردد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحدشرح عملیاتشماره آيتمرديف
قیمت هر 

واحد )ريال(
قیمت كل )ريال(مقدار

1,825,000647.51,181,687,500مترمکعبتخریب انواع بتن غیر مسلح1010405

73,9006425474,807,500متر طولتخریب وبرچیدن سنگ جدول2010515

3010903
کندن آسفالت جاده و خیابان برای لکه گیری به ضخامت تا5 سانتیمتر به ازای سطح کنده 

شده
97,4003075299,505,000متر مربع

4010904
اضافه بها به ردیف ٠١٠٩03 به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر 5 سانتی متر 

)کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود(.
20,10015375309,037,500متر مربع

15,60010250159,900,000متر طولبرش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر5010907

6010908
اضافه بها نسبت به ردیف ٠١٠٩٠٧ ، به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ٧ سانتی متر، 

اندازه گیری برحسب طول هر خط برش )کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود(.
1,9303075059,347,500متر طول

7020102
خاک برداری پی کنی گود برداری و کانال کنی در زمین های  نرم تا عمق 2 متر و ریختن 

خاک به کنار محل
85,3001464124,879,200مترمکعب

8020401
 بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی و غیر لجنی و حمل با هر وسیله دستی تا 

فاصله 50متر و تخلیه آن
192,0001464281,088,000مترمکعب

6,570455029,893,500متر مربعتسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری گودال و پی ها که با ماشین انجام شده است9020501

10020504
پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریز ها تا قشر 15 سانتیمتر در هر عمق و 

ارتفاع  غیر کانال و گود و پی
51,00073537,485,000متر مکعب

11 020601
آب پاشی و کوبیدن سطوح خاکبرداری شده یا بستر طبیعی با تراکم 95 درصد با روش 

پروکتور استاندارد
10,800455049,140,000متر مربع

12 020602
آب پاشی و کوبیدن خاک های پخش شده در قشر 15 سانتی متر با تراکم 95 درصد به 

روش پراکتور
99,00073572,765,000متر مکعب

13030502
پی کنی و کانال کنی با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق 2 متر و ریختن خاک آن در کنار 

محل
42,300216091,368,000متر مکعب

21,6008230.9177,787,440متر مکعببارگیری و حمل و باراندازی مواد زاید تا14030701100

1,8103292459,591,716متر مکعبحمل مواد زاید 100تا15030702500

حمل مواد زاید 500تا1603070310
مترمکعب-

کیلومتر
5,26078194411,298,073

17030704
حمل مواد زاید 10تا30 )حمل نخاله تا 11 کیلومتر و حمل مخلوط مناسب از دپو کارخانه 

فوالد 17 کیلومتر می باشد(

مترمکعب-

کیلومتر
3,8001264148,035,420

18040505
تهیه و حمل و نقل شن نقلی در معابر و محوطه ها و هر محل دیگری به انضمام تسطیح و 

پخش آن
486,000107.552,245,000متر مکعب

220,5003905861,052,500مترمربعقالببندی برای جداول بتنی به هرارتفاع19060102

20080102
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 150کیلوگرم سیمان در مترمکعب 

بتن
1,287,0001171.51,507,720,500متر مکعب

21080104
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 

مگاپاسکال
1,625,0001289.82,095,843,750متر مکعب

100,500508.7551,129,375متر مکعباضافه بها به بتن کف سازی با هر وسیله و به هر ضخامت22080306

571,0001575899,325,000متر مکعبشفته ریزی با خاک محل و 150کیلوگرم در متر مکعب23110901

24110905
کسر بها برای کاهش هر 50کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته کسر 50کیلوگرم به 

تناسب محاسبه می شود
133,560,000-84,8001575-متر مکعب

25120104
تهیه و نصب جدول های پیش ساخته پرسی با سطح مقطع تا 0.36 متر مربع و با حداقل 

مقاومت استوانه ای استاندارد 280 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
3,581,0001331.34,767,385,300متر مکعب

421,500250105,375,000متر مربعبنایی با بلوک سیماتی توخالی کف پر به ضخامت 20 سانتیمتر و مالت 261205041:5

99,80025024,950,000متر مربعاندود سیمانی 1:4 به ضخامت 2 سانتی متر بر روی سطوح افقی27180308

28180401
اندود تخته ماله ای در یک دست به ضخامت 0.5 سانتی متر روی سطوح قایم و افقی با مالت 

ماسه سیمان و پودر سنگ
88,20025022,050,000متر مربع

1,840250460,000متر مربعاضافه بها به ردیف 180401 در صورتی که به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود29180403

376,5001075404,737,500متر مربعفرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو الیه آجدار )حیاطی( با مالت ماسه سیمان 302105121:5

31210701
اضافه بها به ردیفهای 210403تا 210602 در صورتی که خرده سنگهای به قطر 20میلی متر 

و بیشتر در آنها به کار رود
9,630107510,352,250متر مربع

32210703
اضافه بها به ردیفهای 210403تا 210602 در صورتی که بدنه یا قشر رویه موزائیک تک الیه 

یا موزایک دو الیه رنگی باشد
23,500107525,262,500مترمربع

33220803
تهیه حمل و نصب جدولهای سنگی با سنگ چینی الیبید به ضخامت 6 سانتیمتر به همراه بتن 

تقویت و بند کشی با مالت ماسه سیمان
923,000532.5491,497,500متر مربع

96,0002130204,480,000متر مربعاضافه بها افزایش ضخامت به ردیف 220803 به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت34220804

2,0202442249,333,248تن- کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر30کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر35280101

36280102
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر75کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر )تا 100 

کیلومتر محاسبه و پرداخت مورد تائید می باشد(
1,3601356818,452,480تن- کیلومتر

15,325,708,252جمع کل بدون ضرایب

21,318,060,179جمع کل آیتمهای فهرست بهایی با اعمال ضرایب )1/3 باالسری و 1/07 منطقه ای(

برآورد اقالم براساس فهرست بهاي ابنیه سال 1398      )جدول الف(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحدشرح عملیاتشماره آيتمرديف
قیمت هر 

واحد )ريال(
قیمت كل )ريال(مقدار

1*
نی و رنگ آمیزی جداول بتنی )تمیزکاری و نظافت قبل از کار به عهده  تهیه رنگ روغ

پیمانکار می باشد(
50,0007100355,000,000متر مربع

200,0001960392,000,000متر طولتهیه و اجرای غالف لوله 110 پلی کا*2

3*

تخریب و کندن پایه های تابلوهای معابروعالئم صندوقهای پست یا صدقه و نصب مجدد تابلو 

در صورت لزوم جابه جایی و یا دستور کار ناظر پروژه ) 50% قیمت پیشنهادی این آیتم 

مربوط به هزینه های تخریب و 50% مربوط به هزینه نصب می باشد (

1,500,000185277,500,000پایه

1,024,500,000

613,000,000**مقطوعتجهیز و برچیدن کارگاه )مقطوع(4

22,955,560,179

قیمت پیشنهادی بابت انجام کارهای پیش بینی شده براساس فهرست بها و ستاره دار
ضریب پیمان=

22,342,560,179

613,000,000613,000,000تجهیز و برچیدن کارگاه )مقطوع(

22,955,560,179جمع کل قیمت پیشنهادی )ریال(

قیمت پیشنهادی بابت انجام کارهای پیش بینی شده براساس فهرست بها و ستاره دار

قیمت پیشنهادی )ریال(برآورد )ریال(شرح

22,342,560,179

برآورد اقالم پیش بیني نشده )ستاره دار * (درفهرست بهاي ابنیه سال 1398      )جدول ب(

جمع کل جدول )ب( برآورد

جمع كل برآورد )مجموع جداول )الف( و )ب( برآورد( و تجهیزو برچیدن كارگاه

جدول پیشنهاد قیمت پیمانکار


