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 مناقصه  الصهخ

را از طریق  زیرسازی، آسفالت و جدولگذاری معابر سطح شهربدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام عملیات 

 . واگذار نماید( شخص حقوقی ) مناقصه به پیمانكار واجد شرایط 

میدان امام  –بافق  –شهرداري بافق به آدرس یزد به  12/70/89 مورخ تا روز یكشنبهحداکثر شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه  (1

 . مراجعه نمایند شهرداري بافق–حسین 

و کلیه پیشنهادات در روز  می باشد 11/70/89مورخ  دوشنبهبه دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  ات قیمتحداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد (2

 ( 70201417177: تلفن تماس امور قراردادها.) در شهرداري بافق مفتوح می شود 42/70/89چهارشنبه مورخ 

 . باشند راه و باند در رشته  چهارشرکت کنندگان بایستی داراي حداقل رتبه  (3

بانك تجارت  4742784477بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  ریال می باشدکه می 4067707770777مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (4

 .نامه بانكی یا اوراق مشارکت باشد 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 (5

 .باشد شهرداري در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار می (6

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

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

 : پاکت ب شامل -4

اي اسناد مالی و تعهد آور، رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و تغییرات و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده بر( الف

دعوتنامه و قرارداد تیپ امضاء شده ( راه و باند 2حداقل رتبه )رونوشت گواهینامه صالحیت پیمانكاري رونوشت شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت، 

 . موضوع اساسنامه ضرورتا بایستی با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد. شهرداري بافق

 .مبلغ پیشنهادي و آنالیز تفكیك قیمت می باشدپاکت ج شامل  -3

مهر پاکت د 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  -2

 .شده تحویل دبیر خانه گردد

 . د مناقصه گزار نگهداري و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شودتضمین برنده اول و دوم، نز  گشودن پیشنهادهاي قیمت،از  پس (8

 قراردادروز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود، به انعقاد  0باید حداکثر تا  مناقصهبرنده : 1تبصره

 .بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد اقصهمندر 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 :4تبصره

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

 .پرداخت کلیه کسورات قانونی و قراردادي برعهده پیمانكار می باشد (9

 .ماه شمسی می باشد 8مدت قرارداد  (11

درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی یا اسناد  17هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (11

 .داردخزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی دریافت می

 .عهده برنده مناقصه می باشدهزینه چاپ آگهی بر (12
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 انجام عملیات زيرسازي، آسفالت و جدولگذاري معابر سطح شهرشرايط خصوصي 

کارگاه و ر د نی و هشدار دهنده در پروژه از طرف پیمانكار الزامی است و مسئولیت وقوع هر گونه حادثهرعایت موارد ایمنی و تهیه و نصب عالئم ایم -1

را به عنوان  HSEبا مدرک  محوطه پیرامونی پروژه چه در ساعات اداري و چه در ساعات غیر اداري به عهده پیمانكار است ضمنا پیمانكار می بایست فردي

، کارفرما می تواند نسبت به بكارگیري مسئول ایمنی کارگاه و عدم حضور صورت عدم معرفی رما معرفی نماید بدیهی است درمسئول ایمنی کارگاه به کارف

درصد باالسري از حساب پیمانكار کسر می گردد و همچنین در صورت عدم حضور 11یك نفر با شرایط فوق الذکر اقدام نموده و هزینه هاي مرتبط با 

 .ریال به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد 107770777روزانه مبلغ  مسئول ایمنی کارگاه

الت و تهیه تامین نیروي انسانی ماهر براي انجام کارها و تهیه کلیه ماشین آالت و مصالح مورد نیاز و همچنین تهیه سوخت و سایر هزینه هاي ماشین آ -4

 . ده پیمانكار می باشدو تامین مواد غذایی، رفاهی و ایاب و ذهاب پرسنل مشغول بعه

ام کارها پیمانكار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود امده باشد را برطرف نماید به صورتیكه محل انج -3

 .عاري از هرگونه مصالح اضافی و یا عملیاتی گردیده و به حالت اولیه درآید

درصد جریمه به حساب  11نكار از اجراي بند فوق کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه در صورت خودداري پیما :تبصره

 .بدهی وي منظور می نماید و در صورت تكرار، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود

  .برنامه ریزي مشمول تعدیل می باشدسازمان مدیریت و 11/8/1394مورخ  103703/17نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره  -2

 . به هزینه پیمانكار بوده به طوري که طبق برنامه و در زمان تعیین شده تحویل گردد  تجهیزات و ماشین آالت از هر منبع –تامین کلیه مصالح   -1

 .تهیه بتن و مالت بایستی بصورت بتن آماده یا تولید بتن با خالطه و میكسر باشد: 1تبصره

آن سنگ جدول بر روي بتن خشك شدن سانتیمتر اجرا شود و پس از  17گر به ضخامت پیمانكار بایستی جهت اجراي سنگ جدول ابتدا بتن م: 4تبصره

 (مالت نصب سنگ جدول جزء بتن مگر نمی باشد )  .مگر نصب گردد

 .است الزامی بتن نمودن متراکم و بندي قالب ،جداول بند پشت بتن اجراي جهت: 3تبصره

و در صورت نیاز به ( سد باطله سنگ آهن یا معدن قرضه گودزباله ) رفرما پیشنهاد میگردد محل تهیه مخلوط جهت زیرسازي فقط از طرف کا: 2تبصره 

 . مجوزهاي الزم پیمانكار مكلف است نسبت به اخذ مجوزهاي الزم اقدام نماید 

 . کیلومتر میباشد  17داخت لیكن حداکثر فاصله حمل قابل پر محل تهیه مصالح زیراساس و اساس استاندارد به عهده پیمانكار میباشد:  1تبصره 

 .ندارد .... ( از قبیل تهیه آب زیرسازي و آبدهی بتن و) کارفرما هیچگونه تعهدي نسبت به تهیه آب پروژه :  6تبصره 

 در صورت اجراي همزمان بتن مگر و نصب سنگ جدول، هیچگونه هزینه اي بابت بتن مگر پرداخت نمی گردد: 0تبصره

 .نقشه برداري الزم برعهده و هزینه پیمانكار می باشد پیاده سازي و انجام عملیات -6

زي و یك با تجربه عملیات راهسا( رئیس کارگاه به عنوان نقشه بردار قابل قبول نیست ) پیمانكار بایستی یك اکیپ نقشه برداري شامل نقشه بردار : تبصره 

د به همراه تجهزات کامل نقشه برداري که بصورت تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشند معرفی نماید ننفر کمكی  که به تایید دستگاه نظارت رسیده باش

هزینه باالسري از % 11افه و در صورت عدم معرفی کارفرما مجاز است نسبت به بكارگیري اکیپ نقشه برداري اقدام نموده و کلیه هزینه ها مربوطه به اض

 .صورت وضعیت پیمانكار کسر خواهد نمود و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت 

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

   :ب زیر از پیمانكار وصول می شودبه میزان و ترتی( ناشی از قصور پیمانكار ) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان  -9
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 .در صورت عدم تجهیز کارگاه مطابق با شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد: تأخیر در تجهیز کارگاه ( الف

یا ضمانت نامه بانكی پیمانكار به  ریال از کارکرد یا مطالبات 007770777مبلغ به ازاي هر روز تاخیر غیرمجاز : تأخیر در اجراي عملیات ( ب

 عنوان جریمه  برداشت می گردد

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

( درصد اضافی خواهد بود 11د نیز شامل منظور نمودن هزینه ها بحساب پیمانكار و اخذ این مور) آن فعالیت و واگذاري آن به پیمانكار دیگري خواهد شد ، 

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

 . انجام شود در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید

هزینه تكرارکلیه آزمایشات که براي مرحله اول فاقد نتیجه مورد است میشود بعهده کارفرما می باشد و ه کلیه آزمایشات که براي مرحله اول درخوهزین -8

 .تائید باشد به عهده پیمانكار می باشد

 یآن اعمال م يو کسر بها دیتر بتن مورد تائ نییرده پا كیبودن بتن تا  يسازه ا ریندهد با توجه به غ مقاومت الزم را جوابنصب که بتن  یدر صورت -17

 . شود یپرداخت نم يزیبابت بتن ر ییبها چگونهیبا مقاومت کمتر ه يبتنها يگردد و برا

 جیاست نتا یهیبد دیبه عمل آ يریتا نمونه گ دیکتبا مراتب را با ناظر مربوطه هماهنگ نما ریطول مس 417حداقل هر  يموظف است برا مانكاریپ -11

،  مامتر صورت گرفته باشد بسته به نظر کارفر 417از  شیصل بابا فو شاتیآزما نكهیشود و درصورت ا یداده م میتعم ریمتر از طول مس 417به  شیآزما

 .  دیرا لحاظ نما یمیدر خصوص اعمال جرائم هرگونه تصم کارفرما مختار است

شده به عمل  دیالزم در خصوص سنگ جدول تول شاتیتا آزما دینما یسنگ جدول خود را به کارفرما و مشاور معرف دیکارگاه تول ستیبا یم مانكاریپ -14

 ینم تبابت سنگ جدول نصب شده پرداخ يا نهیهز چگونهینموده باشد ه اقدام به نصب مانكاریالزم باشد و پ طیکه سنگ جدول فاقد شرا یو در صورت دیآ

 گردد

لت پیگیري و هماهنگی الزم جهت اصالح کد ارتفاعی ادارجات حفار برعهده و هزینه پیمانكار است و در صورتی که دریچه هاي مذکور در زیر آسفا -13

د گذشته از جریمه نقدي، جبران خسارت مالی و جانی آن به عهده و هزینه پیمانكار است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه مدفون و یا اصالح نشو

 .ندارد

 اصالح کد ارتفاعی دریچه هاي شهرداري که در مسیر عملیات روکش آسفالت قرار دارند به عهده و هزینه پیمانكار است -12

 .تی و زیرسازي به شرح جداول پیوست می باشدجرایم و کسربهاي عملیاتهاي آسفال -11

 .بابت تهیه تونان هیچ گونه پرداختی صورت نمیگیرد و صرفا هزینه خاکبرداري و بارگیري و حمل پرداخت میشود -16

 هیچگونه هزینه اي بابت مصالح پاي کار پرداخت نمی گردد -10

 :، مخلوط و سیمان به شرح جدول ذیل می باشد(خاک باطله ) اس، نخاله حداکثر فاصله حمل براي قیر،امولسیون، آسفالت،اساس و زیر اس -19
 

 بتن مخلوط نخاله زیراساس اساس  آسفالت امولسیون قیر شرح
مصالح سنگی 

 بتن
 آب سیمان

قابل  فاصله حملحداکثر 

 (کیلومتر)  پرداخت
297 117 37 17 17 17 10 6 41 117 0 
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پیش بینی شده، تعیین گردد هیچگونه از موارد فوق توسط پیمانكار در فاصله اي بیش از آنچه در جدول فوق  در صورتی که محل تامین هریك: 1تبصره

فاصله حمل اضافه پرداخت نمی گردد و در صورت کاهش فاصله حمل به نسبت فاصله فوق الذکر، ماتفاوت آن محاسبه و از صورت اضافه پرداختی بابت 

 وضعیت پیمانكار کسر می گردد

 بابت حمل مصالح سنگی آسفالت از معدن تا کارخانه هیچگونه هزینه اي پرداخت نمی گردد: 4رهتبص

به باال و کولردار بدون راننده در اختیار ناظر جهت بازرسی و نظارت بر  81یا پراید مدل  271پیمانكار می بایست درابتداي شروع کار، یك دستگاه پژو  -26

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

باالسري از %  11صورت عدم تامین خودرو توسط پیمانكار ، کارفرما مجاز است خودرو مذکور را از طریق آژانس تامین و هزینه مربوطه را با در : تبصره

هاي سر 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 ردیفپیمانكار ک

 .پیشنهاد قیمت لحاظ نموده باشد
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غیرپایهپایه
32,969,629,8100

32,969,629,8100

غیر پایهپایه

300,437,0000فصل 1 : عملیات تخریب1

300,000,0000فصل 2 : عملیات خاکی با دست2

4,350,410,3000فصل 3 : عملیات خاکی با ماشین3

195,840,0000فصل 8 : قالب بندی وچوب بست4

704,734,6500فصل 12 : بتن درجا5

1,286,280,0000فصل 13 : بتن پیش ساخته6

2,254,744,8000فصل 14 : زیراساس ، اساس و باالست7

23,044,512,000فصل 15 : آسفالت8

532,671,0600فصل 20: حمل و نقل9

32,969,629,8100

46,289,360,253

شرح

46,289,360,253

47,679,360,253جمع کل قیمت پیشنهادی )ریال(

قیمت پیشنهادی بابت انجام کارهای پیش بینی شده براساس فهرست بها

قیمت پیشنهادی)ریال(برآورد ) ریال (

1,390,000,0001,390,000,000هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مقطوع

ل 1-  این برآورد شامل کلیه ردیفهای فهرست پایه نمی باشد ولی امضا آن توسط پیمانکار به معنی قبول کلیه ردیفهای فهرست پایه مرتبط با موضوع پیمان منتشر شده توسط سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی ) فهرست بها راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 98 ( است

ل2-  برای شرح کامل ردیفها به اصل فهرست پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی رجوع شود

ل 3-  در صورت مشاهده بروز هرگونه تناقص بین این فهرست و فهرست پایه اصل ، فهرست پایه اصل مالک عمل خواهد بود

عنوان فصل

300,437,000

1,286,280,000

تذکر

2,254,744,800

23,044,512,000

195,840,000

704,734,650

32,969,629,810جمع فصول
532,671,060

300,000,000

جدول پیشنهاد قیمت پیمانكار

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

خالصه مالی کل

پایه وغیر پایه
عنوان رشته

جمع

راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن 1398

جمع کل رشته ها

32,969,629,810

جمع

پایه وغیر پایه

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مقطوع

32,969,629,810

46,289,360,253

1,390,000,000

47,679,360,253مبلغ برآورد هزینه اجرای کار

مبلغ برآورد هزینه اجرای کار با 30 درصد باالسری و 8 درصد ضریب منطقه ای

4,350,410,300

خالصه مالی فهرست بهای رشته : راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 98

ردیف

 


