
 

 

 

 

 مناقصه  الصهخ

را از طریق مناقصه  سطح شهر دستی معابرآسفالت  و زیرسازیبدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام عملیات 

 . واگذار نماید (شخص حقوقی ) پیمانكار واجد شرایط به 

 شهرداري بافقواحد قراردادهاي  –میدان امام حسین  –بافق  –فق به آدرس یزد شهرداري باشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه به  (1

 . مراجعه نمایند

و کلیه پیشنهادات در روز  می باشد 51/70/99مورخ  شنبهسه به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز  قیمت اتحداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد (2

 ( 70105457577: تلفن تماس امور قراردادها.) مفتوح می شوددر شهرداري بافق  61/70/99مورخ  شنبهچهار

 . باشند یا ابنیه  و باند راهدر رشته  پنجشرکت کنندگان بایستی داراي حداقل رتبه  (3

به شع مهر ایرانبانك  01776660759067حساب بایست یا به صورت واریز نقد به  می باشدکه می ریال 15707770777مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (4

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

 . 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 -6

  :پاکت ب شامل -0

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

 (یا ابنیه  راه و باند 5حداقل رتبه )رونوشت گواهینامه صالحیت پیمانكاري ( ب

 حیت ایمنیرونوشت گواهینامه صال( ج

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

مهر شده 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  -7

 .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 (8

 قراردادروز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود، به انعقاد  0باید حداکثر تا  مناقصهبرنده : 6تبصره

 .بدون هیچ تشریفات قضائی به نفع کارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد مناقصهینصورت تضمین شرکت او در در غیر ا. مبادرت نماید

 .ماه شمسی می باشد 60مدت قرارداد  (9

درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی یا اسناد خزانه  67هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (11

 .داردطعی دریافت میبه عنوان سپرده تا زمان تحویل ق

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (11

 



 

 

 

 

 سطح شهر دستيآسفالت  و انجام عملیات زيرسازيشرايط خصوصي 

در محوطه تهیه و نصب عالئم ایمنی و هشدار دهنده در پروژه از طرف پیمانكار الزامی است و مسئولیت وقوع هر گونه حادثه اي رعایت موارد ایمنی و   -6

ت غیر اداري به عهده پیمانكار است ضمنا پیمانكار می بایست فردي را به عنوان مسئول ایمنی کارگاه به پیرامونی پروژه چه در ساعات اداري و چه در ساعا

نی کارگاه جریمه روزانه معادل مسئول ایم حضوردرصورت عدم و ( اکیپ پخش قابل قبول نمی باشد  معرفی رئیس کارگاه یا سرپرست.) کارفرما معرفی نماید

 .ریال از حساب پیمانكار کسر می گردد   777/777/0

قرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالی مربوط به اجراي عملیات نزد یكی از پیمانكار بایستی در هنگام عقد  -0

ر به ترتیب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجراي عملیات حادثه یا مشكلی پیش آید که به تجهیزات و عملیات هرگاه پیمانكا. بیمه نماید، شرکتهاي بیمه 

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

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

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

درصد جریمه به حساب  65در صورت خودداري پیمانكار از اجراي بند فوق کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه  :تبصره

 .میمات مقتضی اتخاذ خواهد نمودبدهی وي منظور می نماید و در صورت تكرار، تص

 .تن آسفالت در هر روز کاري را داشته باشد67پیمانكار بایستی توانایی تهیه و اجراي حداقل  -7

  .برنامه ریزي مشمول تعدیل می باشدسازمان مدیریت و 65/9/6360مورخ  603703/67نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره  -5

و در صورت نیاز به  (دن قرضه گود زباله سد باطله سنگ آهن یا مع.) محل تهیه مخلوط جهت زیرسازي فقط از طرف کارفرما پیشنهاد می گردد: 6تبصره

 .مجوزهاي الزم، پیمانكار موظف است نسبت به اخذ مجوزهاي الزم اقدام نماید

 .ندارد .... ( از قبیل تهیه آب زیرسازي و) کارفرما هیچگونه تعهدي نسبت به تهیه آب پروژه : 0تبصره

 .نقشه برداري الزم برعهده و هزینه پیمانكار می باشد سازي و انجام عملیات پیاده -1

س کارگاه پیمانكار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئی -0

ریال جریمه محاسبه  007770777و در صورت عدم معرفی سرپرست کارگاه به ازاي هر روز . میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید

 . و از صورت وضعیت کسرخواهد شد

 .هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد -6

هزینه تكرارکلیه آزمایشات که براي مرحله اول فاقد نتیجه مورد است میشود بعهده کارفرما می باشد و براي مرحله اول درخو هزینه کلیه آزمایشات که -9

 .تائید باشد به عهده پیمانكار می باشد

مترمربع  07میباشد و مساحتهاي باالي (  657673طبق برآورد  پیمان ردیف ) مترمربع و کمتر  07حداکثر مساحت قابل پرداخت بابت لكه گیري  -67

 .روکش آسفالت محاسبه میگردد 

به باال و کولردار بدون راننده در اختیار ناظر جهت بازرسی و نظارت بر  95یا پراید مدل  775پیمانكار می بایست درابتداي شروع کار، یك دستگاه پژو  -66

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

باالسري از پیمانكار کسر %  65صورت عدم تامین خودرو توسط پیمانكار ، کارفرما مجاز است خودرو مذکور را از طریق آژانس تامین و هزینه مربوطه را با 



 

 

 

 

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

 لحاظ نموده باشد

و یا عبور ترافیك و غیره زیرسازي انجام شده از حالت استاندارد خارج شود پیمانكار موظف می باشد با ... ( بارندگی و ) چنانچه بعلت شرایط جوي  -60

 .زینه خود نسبت به اصالح آن اقدام نماید و هیچگونه وجهی از این بابت پرداخت نخواهد شده

 .انجام عملیات بصورت یكجا نمی باشد و شهرداري به میزان نیاز خود در هر زمان می تواند از پیمانكار تقاضاي انجام کار داشته باشد -63

ن مقدار امولسیون مصرفی وجود ندارد مقادیر قیر یا امولسیون زیر کار به شرح جدول ذیل قابل با توجه به اینكه انجام تست سینی جهت مشخص شد -67

 .محاسبه و پرداخت خواهد بود و میزان آن توسط ناظر پروژه در محل تعیین میگردد

 لكه گیري روي سطوح آسفالتی روي زیرسازي نوع عملیات 

 گرم 677حداکثر تا  گرم 377حداکثر تا  رمگ 677حداکثر تا  مقدار قابل محاسبه بر حسب گرم 

 

 :، مخلوط به شرح جدول ذیل می باشد(خاک باطله ) حداکثر فاصله حمل براي قیر،امولسیون، آسفالت ، نخاله  -65
 

 مخلوط نخاله آب مصالح سنگی آسفالت آسفالت امولسیون قیر شرح

 65 67 0 7 05 607 757 (کیلومتر)  قابل پرداخت فاصله حملحداکثر 

   

فوق  با توجه به پراکندگی عملیات اجرایی پروژه در صورتی که محل تامین هریك از موارد فوق توسط پیمانكار در فاصله اي بیش از آنچه در جدول: 6تبصره

 .پیش بینی شده، تعیین گردد هیچگونه اضافه پرداختی بابت فاصله حمل اضافه پرداخت نمی گردد

 .کلیه نقاط شهر به طور میانگین و یكسان در نظر گرفته شده است فاصله حمل جهت : 0تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهای کلمقداربهاي واحد )ريال(واحدشرح رديفرديف فهرست

010405
برش آسفالت با کاتر به عمق تا  7 سانتيمتر )اندازه گيري بر حسب طول هر خط 

برش(.
16,700100016,700,000مترطول

010406
اضافه بها نسبت به رديـف 010405، به ازاي هر سانتيمتر اضافه عمق مازاد بر  7 

سانتيمتر )اندازه گيري بر حسب طول هر خط برش(.
2,13030006,390,000مترطول

31,40097230,520,800مترمربعتخريب کلی هر نوع آسفالت و اساس قيری به ضخامت تا 5 سانتی متر010407

010408
اضافه بها به رديف 010407 به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر 5 

سانتی متر ) کسر سانتی متر به تناسب محاسبه ميشود (
6,410486031,152,600مترمربع

010409
تخريب آسفالت بين دو خط برش )با فاصله حداكثر 1/5 متر( با وسايل مکانيکي مانند 

کمپرسور يا بيل مکانيکي، به ضخامت تا 7 سانتيمتر و برداشتن آن.
8,3502001,670,000مترمربع

010410
اضافه بها به رديف 010409 به ازاي هر سانتي متر اضافه ضخامت مازاد بر  7 

سانتي متر )کسر سانتي متر به تناسب محاسبه مي شود(.
3,2106001,926,000مترمربع

بهای کلمقداربهاي واحد )ريال(واحدشرح رديفرديف فهرست

020101
خاکبرداري، پي كني و كانال كني در زمين هاي غير سنگي تا عمق 2 متر و ريختن 

خاك هاي كنده شده، به كنار محل هاي مربوط.
192,50045387,202,500مترمکعب

020503
آب پاشي و كوبيدن خاكهاي پخـش شده در قشرهاي حداكثر 15 سانتيمتر با تراكم 90 

درصد به روش آشتوي اصالحي در هرعمق.
134,00045060,300,000مترمکعب

بهای کلمقداربهاي واحد )ريال(واحدشرح رديفرديف فهرست

034401
 خاکبرداري در زمين نوع I و حمل مواد حاصله از آن تا 50 متر از مرکز ثقل 

برداشـت و توده کردن .
29,900225367,364,700مترمكعب

31,700225371,420,100مترمكعببارگيري مواد حاصل از عمليات خاکي )خاک، سنگ و لجن و نظاير آن( و تخليه034901

035101
خاکبرداري از قرضه در هر نوع زمين جهت مصرف در خاکريزي ) خاکي و سنگي 

(  بارگيري، حمل تا يک کيلومتر و باراندازي.
87,0001800156,600,000مترمكعب 

035201
تسطيح، آب پاشي و کوبيدن بستر خاکريزها يا کف ترانشه ها و مانند آنها با تراکم 

کمتر از95 درصد به  هر روش، تا عمق 15 سانتي متر.
2,470843020,822,100مترمربع

035302
پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله کردن، رگالژ و کوبيدن قشرهاي خاکريزي،  با 

تراکم 95 تا 100درصد  به  هر ضخامت مطابق با مشخصات.
41,300180074,340,000مترمكعب

بهای کلمقداربهاي واحد )ريال(واحدشرح رديفرديف فهرست

150103
تهيه مصالح و اجراي اندود با قير امولسيون  کاتيونيک CRS  با حداقل قير باقيمانده 

60درصد در آزمايش تقطير.
32,40026760867,024,000كيلوگرم

150604

تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح رودخانه ای و قير مناسب از رده 

عملکردی ) PG ( ، براي قشر آستر ) بيندر(، هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا 19 

ميليمتر باشد، به ازاي هر سانتيمتر ضخامت آسفالت.

51,4009000462,600,000مترمربع

150605

تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح رودخانه ای و قير مناسب از رده 

عملکردی ) PG ( ، براي قشر رويه ) توپکا (، هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا 19 

ميليمتر باشد، به ازاي هر سانتيمتر ضخامت آسفالت.

55,000210001,155,000,000مترمربع

150606

تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح رودخانه ای و قير مناسب از رده 

عملکردی ) PG ( ، براي قشر رويه  ) توپکا (، هرگاه دانه بندي مصالح صفر تا 

12/5 ميليمتر باشد، به ازاي هر سانتيمتر ضخامت آسفالت.

55,3001038005,740,140,000مترمربع

150702
اضافه بها به رديف هاي 150501، 150502 و 150601 تا 150606، هرگاه از 

مصالح سنگ كوهي به جاي مصالح رودخانه اي استفاده شود.
1,100133800147,180,000مترمربع

150802

كسربها به رديف هاي 150501، 150502 و 150601 تا 150606،و150608 و 

150612، بابت كسر هر 0/1 كيلوگرم قير مصرفي در هر مترمربع آسفالت، به ازاي 

هر سانتيمتر ضخامت. )كسر 0.1 كيلوگرم به تناسب محاسبه مي شود(.

899,136,000-3,360267600-مترمربع

150803
اضافه بها به رديف های 150601 تا 150606 و 150612 بابت اجراي آسفالت در 

لکه گيريها  چنانچه مساحت لکه 20 مترمربع و کمتر باشد.
5,97066900399,393,000مترمربع

فصل 15 : آسفالت

7,872,201,000

فصل 3 : عمليات خاکی با ماشين

فصل 1 : عمليات تخريب

بر اساس فهرست بهای رشته : راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 99

88,359,400جمع کل بدون ضرايب

فصل 2 : عمليات خاکی با دست

بر اساس فهرست بهای رشته : راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 99

147,502,500جمع کل بدون ضرايب

جمع کل بدون ضرايب

بر اساس فهرست بهای رشته : راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 99

بر اساس فهرست بهای رشته : راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 99

390,546,900جمع کل بدون ضرايب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهای کلمقداربهاي واحد )ريال(واحدشرح رديفرديف فهرست

4,99027000134,730,000مترمکعب - کيلومترحمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکريزي هاي معمولي مازاد بريک کيلومتر200503

4,99022530112,424,700مترمکعب - کيلومترحمل به دپو مصالح نامناسب يا مازاد ) خاکی سنگی و لجنی (200506

200508
حمل آب براي استفاده در عمليات خاکريزی، زيراساس، اساس و تثبيت مازاد بر يک 

کيلومتر
9,8902574.1825,458,640مترمکعب - کيلومتر

4,990350017,465,000مترمکعب - کيلومترحمل اساس کوهی مازاد بر يک کيلومتر .200514

200516
حمل مصالح سنگي ) کوهی ( آسفالت از محل معدن تا محل توليد آسفالت، مازاد بر يک 

کيلومتر
4,990535226,706,480مترمکعب - کيلومتر

5,99032112192,350,880مترمکعب - کيلومترحمل آسفالت از محل توليد آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر يک کيلومتر200517

3,15071847226,318,050تن - کيلومترحمل قير خالص با تانکر دوجداره مازاد بر 30 کيلومتر200606

3,4603211.211,110,752تن - کيلومترحمل قير محلول يا امولسيونی مازاد بر 30 کيلومتر200608

غيرپايهپايه
9,245,174,3020

9,245,174,3020

غير پايهپايه

88,359,4000فصل 1 : عمليات تخريب1

147,502,5000فصل 2 : عمليات خاکی با دست2

390,546,9000فصل 3 : عمليات خاکی با ماشين3

7,872,201,0000فصل 15 : آسفالت4

746,564,5020فصل 20: حمل و نقل5

9,245,174,302

12,980,224,720

جمع

فصل 20: حمل و نقل
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پايه وغير پايه
عنوان رشته

جمع

عنوان فصل

9,245,174,302راه ، باند فرودگاه و زيرسازی راه آهن 1399

88,359,400
پايه وغير پايه

هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه مقطوع

9,245,174,302

12,980,224,720

519,200,000

13,499,424,720مبلغ برآورد هزينه اجرای کار

مبلغ برآورد هزينه اجرای کار با 30 درصد باالسری و 8 درصد ضريب منطقه ای

جمع کل رشته ها

ل 3-  در صورت مشاهده بروز هرگونه تناقص بين اين فهرست و فهرست پايه اصل ، فهرست پايه اصل مالک عمل خواهد بود

746,564,502جمع کل بدون ضرايب

746,564,502

تذکر
ل 1-  اين برآورد شامل کليه رديفهای فهرست پايه نمی باشد ولی امضا آن توسط پيمانکار به معنی قبول کليه رديفهای فهرست پايه مرتبط با موضوع پيمان منتشر شده توسط سازمان مديريت و 

برنامه ريزی ) فهرست بها راه ، باند فرودگاه و زيرسازی راه آهن سال 99 ( است

ل2-  برای شرح کامل رديفها به اصل فهرست پايه سازمان مديريت و برنامه ريزی رجوع شود

7,872,201,000

147,502,500

9,245,174,302جمع فصول

ضريب پيشنهاد قيمت پيمانکار بابت کارهای 

فهرست بها راه و راه آهن ، باند فرودگاه 99 =

390,546,900

خالصه مالی فهرست بهای رشته : راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 99

رديف

پيشنهاد قيمت
خالصه مالی کل


