
 

 

 

 

 مناقصه الصهخ

را از طریق مناقصه به  تكمیل و ساخت رستوران پارك آبشارعملیات بدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام 

 . واگذار نمایدپیمانكار واجد شرایط 

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

 . مراجعه نمایند شهرداري بافق–حسین 

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

 ( 70201417177: تلفن تماس امور قراردادها.) وح می شوددر شهرداري بافق مفت 32/70/89شنبه مورخ سه 

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

بانك تجارت  3732783377بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  که می می باشد ریال 27707770777مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (4

 .باشدیا اوراق مشارکت نامه بانكی  م شهرداري بافق و یا به صورت ضمانتمرکزي شعبه بافق به نا

 :کت الف ، ب ، ج و د به شرح ذیل ارائه گرددبایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در چهار پا کلیه اسناد مناقصه می (5

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

  :پاکت ب شامل -3

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

  .اشته باشدمطابقت د

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

 .می باشدتفكیك قیمت  آنالیزپاکت ج شامل مبلغ پیشنهادي و  -2

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

 . مناقصه گران بازگردانده می شود تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري و تضمین سایر  گشودن پیشنهادهاي قیمت،از  پس (6

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

 .کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع 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 :3تبصره

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

 .و قراردادي برعهده پیمانكار می باشدپرداخت کلیه کسورات قانونی  (7

 .ماه شمسی می باشد 8ت قرارداد مد (8

درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی یا اسناد  17هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (9

 .داردخزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی دریافت می

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (11

 



 

 

 

 

 تكمیل و ساخت رستوران پارك آبشار انجام عملیاتشرايط خصوصي 

محوطه کارگاه و ر د گونه حادثهنصب عالئم ایمنی و هشدار دهنده در پروژه از طرف پیمانكار الزامی است و مسئولیت وقوع هر  رعایت موارد ایمنی و تهیه و -1

را به عنوان مسئول ایمنی  HSEبا مدرک  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 یك نفر با شرایط فوق اهمسئول ایمنی کارگ و عدم حضور صورت عدم معرفی کارگاه به کارفرما معرفی نماید بدیهی است در

درصد باالسري از حساب پیمانكار کسر می گردد و همچنین در صورت عدم حضور مسئول ایمنی کارگاه روزانه مبلغ 15الذکر اقدام نموده و هزینه هاي مرتبط با 

 .ریال به عنوان جریمه از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد 107770777

مان بوجود امده باشد را برطرف نماید به صورتیكه محل انجام کارها عاري از پیمانكار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پی -3

 .نباشد.... همچنین فضاي محوطه کارگاه هر روز پایان کاري باید تمیز و مصالح اضافی و نخاله و  .هرگونه مصالح اضافی و یا عملیاتی گردیده و به حالت اولیه درآید

درصد جریمه به حساب بدهی وي  15اجراي بند فوق کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه در صورت خودداري پیمانكار از  :تبصره

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

 برنامه ریزي مشمول تعدیل می باشد سازمان مدیریت و 15/8/1293مورخ  102702/17نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره  -2

 .برعهده و هزینه پیمانكار می باشد و مواردکنترلی در صورت لزوم انجام عملیات پیاده سازي و نقشه برداري -2

کارکرد براي پیمانكار الزامی است و در صورت عدم ارسال گزارش کلیه جرایم شامل تاخیرات و خسارات برعهده و هفتگی و ماهیانه ارسال گزارش روزانه  -5

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

 .رداد تعلق نمی گیردهیچگونه پیش پرداختی به این قرا -6

  : به میزان و ترتیب زیر از پیمانكار وصول می شود( ناشی از قصور پیمانكار ) خیر غیر مجاز پیمان خسارت تا -0

 .در صورت عدم تجهیز کارگاه مطابق با شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد: تأخیر در تجهیز کارگاه ( الف

ریال از کارکرد یا مطالبات یا ضمانت نامه بانكی  507770777دول زمان بندي پیوست مبلغ به ازاي هر روز تاخیر غیرمجاز مطابق با ج: تأخیر در اجراي عملیات ( ب

 پیمانكار به عنوان جریمه  برداشت می گردد

موظف است نسبت به  درصورتی که کیفیت اجرایی هر بخش از عملیات مطابق با شرایط قرارداد نباشد و کارکرد پیمانكار به تائید ناظر و کارفرما نرسد پیمانكار – 9

صالحدید کارفرما برآن باشد که تخریب صورت نگیرد هزینه عملیات مذکور درصورت حساب هردلیلی  تخریب و اصالح آن اقدام نماید و درصورتی که بنا به

 . حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت پیمانكار لحاظ نمی گردد و پیمانكار در این خصوص 

رکلیه آزمایشات که براي مرحله اول فاقد نتیجه مورد تائید هزینه کلیه آزمایشات که براي مرحله اول درخواست میشود بعهده کارفرما می باشد و هزینه تكرا -8

 ..باشد به عهده پیمانكار می باشد

ظر جهت بازرسی و نظارت بر عملكرد به باال و کولردار بدون راننده در اختیار نا 85یا پراید مدل  275پیمانكار می بایست درابتداي شروع کار، یك دستگاه پژو  -17

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

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

 اظ نموده باشدممكن است از مبالغ پیش بینی شده در تجهیز کارگاه بیشتر باشد که پیمانكار می بایست پیش بینی آن را در سایر ردیفهاي پیشنهاد قیمت لح

 داخت نمی گردد و پیمانكار بایستی در قیمت پیشنهادي خود لحاظ نمایدهیچگونه هزینه اي بابت تجهیز کارگاه به پیمانكار پر -11

 .هیچگونه هزینه اي بابت مصالح پاي کار به پیمانكار پرداخت نمی گردد -13



 

 

 

 

 

مقدارواحدشرح عملیاترديف
مبلغ پیشنهادی  واحد 

)ريال(

مبلغ پیشنهادی کل 

)ريال(
توضیحات

1
سوراخ کردن سقف یا دیوار بتنی و بتن مسلح به سطح مقطع 0.05 تا 0.15 متر مربع به انضمام 

بریدن میلگردها
1.752,500,0004,375,000متر طول

601,000,00060,000,000متر مکعببنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان 1:5 در دیوارها و محل هایی که باالتر از پی قرار دارد2

3
بنایی بصورت نما چینی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان 1:5 در دیوارها و محل هاییکه باالتر 

از پی قرار دارد )عرض دیوار به منظور نما کاری 30 سانتیمتر می باشد(
50700,00035,000,000متر مربع

65700,00045,500,000متر مربعبنایی فرش کف با سنگ الشه به ضخامت متوسط 3 تا 5  سانتیمتر با مالت ماسه و سیمان41:5

79.22,000,000158,400,000متر مکعبتهیه واجرای بتن سبک با پوکه معدنی و 150 کیلو سیمان در متر مکعب5

6
تهیه و ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی با تمام عملیات برشکاری جوشکاری و 

اتصال های مربوطه
39580,00031,600,000کیلوگرم

4.972,800,00013,916,000متر مکعبآجرکاری با اجر فشاری به ضخامت یک ونیم آجره و بیشتر و مالت ماسه و سیمان7

77700,00053,900,000متر مربعآجرکاری با اجر فشاری به ضخامت یک آجره و بیشتر و مالت ماسه و سیمان8

48500,00024,000,000متر مربعآجرکاری با اجره فشاری به ضخامت نیم آجر و بیشتر و مالت ماسه و سیمان9

41.865,200,000217,672,000متر مربعنما چینی با آجرپالک دوغابی 5 سانتی به صورت هره با دراوردن جای آجر روی هبلکس10

15.6500,0007,800,000متر مربعطاق زنی بین تیر آهن با اجر فشاری یاماشینی سوراخدار11

256750,000192,000,000مترمربعتهیه و اجرای اجر فرش با آجر قزاقی به ابعاد 20*20*4 سانتیمتر12

13
عایقکاری رطوبتی با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پالستیکی الیاف پلی استر و تیشو 

به ضخامت 3.5 تا 4 میلیمتر برای سایر سطوح )ایزوگام(
16430,0004,920,000متر مربع

14
تهیه ساخت و نصب حفاظ،نرده و نردبان وقاب سازی فلزی از نبشی سپری ناودانی با جاسازی 

و نصب یراق آالت
1500140,000210,000,000کیلوگرم

15
تهیه و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای به صورت افقی یا قایم از سپری یا 

 ناودانی یا نبشی یا میلگرد
500180,00090,000,000کیلوگرم

16,500,0006,500,000متر مربعتهیه ساخت و نصب پنجره upvc با یراق آالت مربوطه16

12.84,500,00057,600,000متر مربعتهیه ساخت و نصب درب upvc با یراق آالت مربوطه17

400300,000120,000,000مترمربعسفید کاری روی سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته18

300350,000105,000,000مترمربعسفید کاری روی سقفها و پرداخت آن با گچ کشته19

12050,0006,000,000مترطولدرآوردن چفت در سطوح گچ کاری20

22
اندود سیمانی به ضخامت یک سانتیمتربروی سطوح قایم با مالت ماسه و سیمان همراه با کرم 

گیری و شمشه گیری الزم درصورت لزوم
80200,00016,000,000مترمربع

23
اندود سیمانی به ضخامت یک سانتیمتربروی سطوح افقی با مالت ماسه و سیمان همراه با کرم 

گیری و شمشه گیری الزم در صورت لزوم
300170,00051,000,000مترمربع

350250,00087,500,000مترمربعبند کشی توپر نمای سنگی با مالت ماسه سیمان24

460700,000322,000,000مترمربعتهیه واجرای سیم گل نمای بیرونی25

300200,00060,000,000مترمربعاجرای هبلکس به ابعاد 40*20*20 سانتیمتر26

27
تهیه نصب جهار چوب در از چوب نراد خارجی به ابعاد 12*6 سانتیمتر یا مقطع معادل آن 

باتمام مشتیهای پیش بینی شده و زهوار الزم برای کتیبه
1101,500,000165,000,000مترطول

206,000,000120,000,000لنگهتهیه ونصب در چوبی و یراق کوبی آن28

29

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب نراد خارجی شامل کش،لنگ )کالفهای 

تحتانی و فوقانی (الپه )پرلین(شاخه تو حلقی رکاب کالف روی دیوار ،چوب دار و سایر 

اعضای مشابه به استثنای تخته کوبی ها بر حسب حجم چوب نصب شده

2242,000,000924,000,000مترمکعب
برحسب متر مکعب چوب 

به کار رفته در سازه

30
تهیه و اجرای تیر ریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع چهار تراش نراد خارجی به ابعاد 10*20 

سانتی متر باتمام لوازم و متعلقات
100700,00070,000,000مترطول

31
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی درجه یک روی سطوح قایم با سطح مقطع تا 16 دسی متر 

مربع
88680,00059,840,000متر مربع

32
تهیه و نصب کاشی های سرامیکی درجه یک روی سطوح افقی با سطح مقطع تا 16 دسی متر 

مربع
25650,00016,250,000متر مربع

2501,350,000337,500,000متر مربعتهیه ونصب سنگ پالک مرمریت گندمک در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتر33

34
تهیه و نصب سنگ گرانیت مشکی نطنز در سطوح افقی به ضخامت 1.5 تا 2 سانتیمتروارتفاع 15 

سانتیمتر
201,750,00035,000,000متر مربع

فرم پیشنهاد قیمت )ج( اجرای عملیات تکمیلی رستوران آبشار  تکمیل و در پاکت پیشنهاد قیمت قرارداده شود



 

 

 

 

 

35
تهیه و نصب سنگ کف پله گرانیتی به ابعاد 150*30*4سانتیمتروپیشانی پله به ابعاد150*15*2 

سانتیمتر
281,600,00044,800,000عدد

10550,0005,500,000متر مربعتهیه و نصب شیشه4 میلیمتر ساده با چسب سیلکون36

37
اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دو جداره تهیه و مصرف شود بر 

حسب محیط شیشه
25250,0006,250,000متر طول

3050,0001,500,000متر مربعآماده سازی و زنگ زدایی اسکلت های فوالدی با سمباده یا برس سیمی38

30300,0009,000,000مترمربعتهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی39

51,500,0007,500,000عددتهیه و نصب فالش تانک )ایران( همراه با متعلقات آن40

52,500,00012,500,000عددتهیه و نصب شیرآالت )وزرا سنگی( همراه با متعلقات آن41

54,500,00022,500,000عددتهیه و نصب روشویی پایه دار همراه با متعلقات آن و شیراالت آن42

60300,00018,000,000مترطولتهیه و نصب لوله کشی اب 3/4 تا1 اینچ همراه با اتصاالت آن43

24450,00010,800,000مترطولتهیه و نصب لوله کشی فاضالب 110 همراه با اتصاالت آن44

4700,0002,800,000عددتهیه و نصب هواکش45

200050,000100,000,000متر طولتهیه واجرای لوله کشی برق46

80050,00040,000,000متر طولتهیه و اجرای سیم کشی نمره 474

120040,00048,000,000متر طولتهیه و اجرای سیم کشی نمره 482.5

200100,00020,000,000عددتهیه و نصب کلید و پریز49

502,000,000100,000,000عددتهیه و نصب المپ پنلی led  18 وات50

51led 20*20  501,200,00060,000,000عددتهیه و نصب مهتابی

52)HOOK 24000  10100,000,0001,000,000,000عددتهیه و اجرای اسپیلت ) مدل

300150,00045,000,000متر طولتهیه و نصب کابل 4*532.5

جمع کل قیمت پیشنهادی پیمانكار

تهیه کاشي و سرامیک روشويي و سنگ توالت از نوع درجه يک و با انتخاب دستگاه نظارت میباشد

تهیه کلیه مصالح به غیر از هبلكس ، چسب ، آجر فشاری و سنگ الشه به عهده و هزينه پیمانكار مي باشد

کل سنگ فرش کف و قرنیز ديوار و سنگ پله به عهده  و هزينه پیمانكار مي باشد

هیچ گونه اضافه بهايي بابت هره چیني پرداخت نمي شود

حمل کلیه مصالح از محل کارگاه يا تهیه شده توسط پیمانكار تا باالی کوه و پايكار به عهده و هزينه پیمانكار مي باشد

5,262,423,000جمع کل برآورد

ضريب پیمان =
جمع کل قیمت پیشنهادی پیمانكار

5,262,423,000


