
 

 

 

 

 دعوتنامه شركت در مناقصه

را از طریق  شهرستان بافق عمرانی محوطه سازی میدان معلمعملیات بدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام 

 . واگذار نمایدپیمانكار واجد شرایط مناقصه به 

میدان امام  –بافق  –شهرداري بافق به آدرس یزد به  90/90/00ورخ م شنبهدوثر تا روز کحداشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه  (1

 . مراجعه نمایند شهرداري بافق –حسین 

روز و کلیه پیشنهادات در  می باشد 09/90/00شنبه مورخ سه به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  قیمت اتحداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد (2

 ( 90205059599: تلفن تماس امور قراردادها.) داري بافق مفتوح می شوددر شهر 11/40/99شنبه مورخ چهار

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

بانك تجارت  2420492244بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاري  که می می باشد ریال 04404440444مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (4

 .باشدیا اوراق مشارکت نامه بانكی  به بافق به نام شهرداري بافق و یا به صورت ضمانتمرکزي شع

 . 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

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

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

  :پاکت ب شامل -2

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

موضوع اساسنامه ضرورتا بایستی با موضوع مناقصه . رونوشت شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت، دعوتنامه و قرارداد تیپ امضاء شده شهرداري بافق

  .اشته باشدمطابقت د

 (ابنیه  0حداقل رتبه )رونوشت گواهینامه صالحیت پیمانكاري ( ب

 .تفكیك قیمت می باشد زآنالیپاکت ج شامل مبلغ پیشنهادي و  -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  -0

 .شده تحویل دبیر خانه گردد

 . و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداري  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

 .قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد بدون هیچ تشریفات 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 :2تبصره

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

 .و قراردادي برعهده پیمانكار می باشدپرداخت کلیه کسورات قانونی  (9

 .ماه شمسی می باشد سهمدت قرارداد  (11

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (11

 



 

 

 

 

 عمراني محوطه سازي میدان معلم انجام عملیاتشرايط خصوصي 

اندارها ، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با اجراي موضوع پیمان شامل مجموعه مقررات ملی ساختمان ، آیین نامه طراحی یت کلیه استرعا -1

و سازمان مدیریت  00نشریه ) ، مشخصات فنی کارهاي ساختمانی ( آبا)، آیین نامه بتن ایران ( ویرایش چهارم  -2044استاندارد ) ساختمانها در برابر زلزله 

 .، الزامی می باشد( برنامه ریزي 

 به دستگاه نظارت وسرپرست کارگاه ن واواجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت را به عن شخصپیمانكار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی،  -2

ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعیت  204440444سرپرست کارگاه به ازاي هر روز یا عدم حضور کارفرما معرفی نماید و در صورت عدم معرفی 

 . کسرخواهد شد

 .شرایط عمومی پیمان این قرارداد فسخ خواهد شد 04روز مطابق ماده  10در صورت عدم معرفی بیش از : تبصره

عملیات نزد یكی از  بوط به اجرايقرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالی مرپیمانكار بایستی در هنگام عقد  -3

چنانچه به علت تشریفات یا هر علت دیگر این امر میسر نشود حداکثر یك ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسلیم بیمه نامه . بیمه نمایدشرکتهاي بیمه، 

ادثه یا مشكلی پیش آید که به تجهیزات و عملیات انجام هرگاه پیمانكار به ترتیب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجراي عملیات ح. مربوط خواهد بود 

 .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

ب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود امده باشد را برطرف نماید به صورتیكه محل انجام کارها پیمانكار متعهد است هرگونه آلودگی و تخری -0

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

 .نباشد.... نخاله و 

 برنامه ریزي مشمول تعدیل می باشد سازمان مدیریت و 10/9/1302مورخ  173473/14نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره  -0

 .برعهده و هزینه پیمانكار می باشد و مواردکنترلی در صورت لزوم انجام عملیات پیاده سازي و نقشه برداري -4

 .پیمانكار هیچگونه تاخیر اعم از مجاز و غیرمجاز جهت تمدید قرارداد پذیرفته نمی شودنشود طبیعی است در صورت کم کاري در این امر از سوي 

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

اقد نتیجه مورد هزینه کلیه آزمایشات که براي مرحله اول درخواست میشود بعهده کارفرما می باشد و هزینه تكرارکلیه آزمایشات که براي مرحله اول ف -0

 ..تائید باشد به عهده پیمانكار می باشد

در صورتیكه به هر علتی نمونه در . ساعت در محدوه کارگاه اقدام نماید 20پیمانكار موظف است نسبت به نگهداري از نمونه هاي بتن اخذ شده تا  -9

 .تگاه نظارت هیچ هزینه اي بابت بتن به پیمانكار پرداخت نمی گرددمحدوده کارگاه معیوب گردد عواقب آن برعهده پیمانكار می باشد و حسب نظر دس

مسئول ایمنی یا عدم حضور می بایست فردي را به عنوان مسئول ایمنی کارگاه به کارفرما معرفی نماید بدیهی است درصورت عدم معرفی پیمانكار  -14

 .ر کسر می گرددپیمانكا صورت وضعیتریال از  444/444/2کارگاه جریمه روزانه معادل 

بوطه در صورت عدم معرفی مسئول ایمنی کارگاه از سوي پیمانكار، کارفرما مجاز است نسبت به بكارگیري مسئول ایمنی اقدام و کلیه هزینه هاي مر: تبصره

 .ه اعتراضی نخواهد داشتبا احتساب هزینه هاي باالسري و جریمه فوق الذکر را از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد و پیمانكار حق هیچگون

 .می باشد پیمانكاربه عهده  مین آب مورد نیاز جهت انجام عملیات این قراردادتا -11



 

 

 

 

 

 

پایه و غیر پایهغیر پایهپایه

%۷۵,۶۵۵,۰۰۰۸۴۰۰۰۰۰۸۴,۰۵۵,۰۰۰۰.۰۰فصل سوم. لوله های پی. وی. سی و پلی پروپیلن

%۷۵,۶۵۵,۰۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰۸۴,۰۵۵,۰۰۰۹.۹۹جمع فصول:

۱.۱۳۰منطقه:

۱.۳باالسری

۱۲۳,۴۷۶,۷۹۵جمع پس از اعمال ضرایب:

پایه و غیر پایهغیر پایهپایه

%۶۸,۹۴۰,۰۰۰۷۹۶۰۰۰۰۰۱۴۸,۵۴۰,۰۰۰۵۳.۵۹فصل چهارم . چراغ های فضای آزاد.

%۸۱,۷۲۸,۰۰۰۰۸۱,۷۲۸,۰۰۰۰.۰۰فصل پنجم . چراغ های مخصوص

%۶۵,۴۰۰,۰۰۰۴۹۴۵۰۰۰۰۱۱۴,۸۵۰,۰۰۰۴۳.۰۶فصل هفتم . كابل های فشار ضعیف .

%۸,۹۱۵,۴۰۰۰۸,۹۱۵,۴۰۰۰.۰۰فصل هشتم . كابلشو ها

%۳۷,۸۹۴,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰۴۳,۸۹۴,۰۰۰۱۳.۶۷فصل چهاردهم . وسایل فشار ضعیف تابلویی .

%۲۱,۳۰۰,۰۰۰۵۷۶۰۰۰۰۰۷۸,۹۰۰,۰۰۰۷۳.۰۰فصل بیستم . وسایل شبكه .

%۱۵,۴۱۶,۰۰۰۰۱۵,۴۱۶,۰۰۰۰.۰۰فصل بیست و هشتم . وسایل متفرقه .

%۲۹۹,۵۹۳,۴۰۰۱۹۲,۶۵۰,۰۰۰۴۹۲,۲۴۳,۴۰۰۳۹.۱۴جمع فصول:

۱.۱۳۰منطقه:

۱.۳باالسری

۷۲۳,۱۰۵,۵۵۵جمع پس از اعمال ضرایب:

پایه و غیر پایهغیر پایهپایه

%۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰.۰۰دستورالعمل تجهیزوبرچیدن كارگاه

%۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰.۰۰جمع فصول:

خالصه مالی فهرست بهای رشته : تجهیزوبرچیدن كارگاه 99

عنوان فصل
جمع

درصد غیر پایه به كل

خالصه مالی فهرست بهای رشته : تأسیسات مكانیكی 99

عنوان فصل
جمع

درصد غیر پایه به كل

خالصه مالی فهرست بهای رشته : تأسیسات برقی 99

عنوان فصل
جمع

درصد غیر پایه به كل



 

 

 

 

 

 

 

پایه و غیر پایهغیر پایهپایه

%۲۳۱,۸۰۷,۳۹۱۰۲۳۱,۸۰۷,۳۹۱۰.۰۰فصل دوم . عملیات خاكی با دست

%۴۱,۶۵۷,۸۰۰۰۴۱,۶۵۷,۸۰۰۰.۰۰فصل سوم . عملیات خاكی با ماشین

%۱۷۰,۰۳۸,۹۸۴۰۱۷۰,۰۳۸,۹۸۴۰.۰۰فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ

%۵۳,۹۷۶,۵۵۵۰۵۳,۹۷۶,۵۵۵۰.۰۰فصل ششم : قالب بندی فلزی

%۲۴,۹۶۳,۴۹۲۰۲۴,۹۶۳,۴۹۲۰.۰۰فصل هفتم . كارهای فوالدی با میلگرد

%۵۵۷,۵۳۲,۰۵۲۶۰۵۴۹۰۰۰۰۱,۱۶۳,۰۲۲,۰۵۲۱۲.۴۷فصل هشتم . بتن درجا

%۱۹,۹۳۹,۰۰۰۰۱۹,۹۳۹,۰۰۰۰.۰۰فصل نهم : كارهای فوالدی سنگین

%۶۳۳,۱۱۳,۴۹۰۰۶۳۳,۱۱۳,۴۹۰۰.۰۰فصل یازدهم . آجركاری و شفته ریزی

%۳۹۳,۹۸۸,۱۴۰۰۳۹۳,۹۸۸,۱۴۰۰.۰۰فصل دوازدهم . بتن پیش ساخته و بلوك چینی

%۲۳,۷۷۹,۵۰۰۰۲۳,۷۷۹,۵۰۰۰.۰۰فصل شانزدهم : كارهای فوالدی سبک

%۷۰,۸۹۸,۳۰۵۰۷۰,۸۹۸,۳۰۵۰.۰۰فصل هجدهم : اندود كاری و بند كشی

%۸۰۷,۳۰۷,۹۰۳۰۸۰۷,۳۰۷,۹۰۳۰.۰۰فصل بیست و یكم  موزاییک فرش و كفپوش بتنی

%۱۶۲,۴۷۵,۹۴۴۰۱۶۲,۴۷۵,۹۴۴۰.۰۰فصل بیست ودوم . كارهای سنگی با سنگ پالك

%۱,۰۳۳,۴۷۱,۱۸۰۰۱,۰۳۳,۴۷۱,۱۸۰۰.۰۰فصل بیست و سوم. كارهای پالستیكی و پلیمری

%۱,۸۱۴,۸۵۰۰۱,۸۱۴,۸۵۰۰.۰۰فصل بیست و پنجم : رنگ آمیزی

%۲۴,۸۸۹,۰۰۲۰۲۴,۸۸۹,۰۰۲۰.۰۰فصل بیست و هشتم . حمل و نقل

%۴,۲۵۱,۶۵۳,۵۸۸۶۰۵,۴۹۰,۰۰۰۴,۸۵۷,۱۴۳,۵۸۸۱۲.۴۷جمع فصول:

۱.۰۷۰منطقه:

۱.۳باالسری

۶,۷۵۶,۲۸۶,۷۳۱جمع پس از اعمال ضرایب:

عنوان فصل
جمع

درصد غیر پایه به كل

خالصه مالی فهرست بهای رشته : ابنیه 99


