
 

 

 

 دعوتنامه شركت در مناقصه عمومي

احداث پارك بانوان شهرستان بافق را با فهرست بهاء ابنیه بدینوسیله به اطالع مي رساند شهرداری بافق در نظر دارد پروژه 

و برطبق شرایط عمومي پیمان و نقشه و مشخصات و نظرات واحد عمران از طریق مناقصه عمومي با شرایط زیر به 49

 .شركت كنندگان در مناقصه بایستي موارد ذیل را رعایت نمایند. واگذار نمایدجد شرایط پیمانكار وا
 . دنرتبه پنج در رشته ابنيه باش حداقل دارايشركت كنندگان بايستي  (1

راجعه شركت كنندگان مي بايست جهت دريافت اوراق مناقصه به واحد مالي شهرداري به آدرس بافق، ميدان امام حسين ، شهرداري بافق م (2

 چهارشنبه حداكثر مهلت تسليم پيشنهاد به دبيرخانه شهرداري تا پايان وقت اداري روز . مراجعه نمايند www.bafgh.irيا به آدرس اينترنتي 

 مي باشد 12/50/49مورخ 

و اوراق مناقصه  شعبه بافق بنام شهرداري بافق بابت خريدبانك تجارت مركزي  1519541552ريال به حساب جاري  0550555واريز مبلغ  (3

 .ش پرداختي به هنگام دريافت اسناد الزامي است ارائه في

در صورتيکه دريافت اسناد از طريق سايت شهرداري بافق صورت گيرد، شركت كنندگان موظف مي باشند اصل رسيد مربوط به دريافت : تبصره

 .ه همراه اسناد ديگر، در پاكت الف قرار دهندرا ب( ريال 055،555مبلغ )اسناد 

بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاري  مبلغ سپرده شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ پيشنهادي مي باشدكه مي (4

 .نامه بانکي باشد به نام شهرداري بافق و يا به صورت ضمانت بانك مهر اقتصاد شعبه بافق 711555554144099528

 .مي باشد 52/52/49ماه شمسي از تاريخ  0جراي قرارداد، مدت زمان ا (5

 . گردد خوردگي، شرط، ابهام و يا نقص باعث ابطال پيشنهاد مي هرگونه خط (6

 .در وقت مقرر به منزله انصراف از شركت در مناقصه محسوب مي شودپيشنهاد عدم ارائه   (7

 .باشد شهرداري در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار مي (8

 :بايست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و در چهار پاكت الف ، ب ، ج و د به شرح ذيل ارائه گردد مناقصه مي كليه اسناد (9

 و رسيد مربوط به دريافت اسناد نامه شركت در مناقصه ضمانت محتويپاكت الف  -2

اساسنامه شركت وآخرين تغييرات ت كننده، محتوي نقشه، مشخصات كار، مدارك آگهي، مدارك و سوابق و مشخصات كامل شركپاكت ب  -1

 .شهرداري بافق كه بايد به مهر و امضاء شركت كننده برسدروزنامه رسمي، دعوتنامه و قرارداد تيپ 

داوطلب انجام كار كه بايد طبق نمونه دريافتي از شهرداري با عدد خوانا و بدون خط خوردگي  مبلغ پيشنهادي پيمانکار محتويپاكت ج  -5

 .و به مهر و امضاء پيمانکار رسيده باشد نوشته

باشد كه بايد بر روي آن نوع مناقصه و مشخصات پيمانکار به همراه آدرس و شماره تلفن سربسته والك شامل پاكت الف و ب و ج ميپاكت د  -9

 .و مهر شده تحويل دبير خانه گردد

 . اقصه گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه گران بازگردانده مي شودتضمين برنده اول و دوم، نزد من  گشودن پيشنهادهاي قيمت،از  پس (11

روز پس از ابالغ كارفرما به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود، به  8بايد حداكثر تا  مناقصهبرنده : 2تبصره

بدون هيچ تشريفات قضائي به نفع كارفرما ضبط مي شود و حق  مناقصهدر غير اينصورت تضمين شركت او در . مبادرت نمايد قراردادانعقاد 

 .هيچگونه اعتراضي ندارد

7491 71/70/49 

http://www.bafgh.ir/


 

 

 

 



 

 

 

 احداث پارك بانوان شهرستان بافقبرگ پیشنهاد قیمت 

 
 به عنوان نماينده تام االختيار شركت............................... .....................به شماره ملي ................................... فرزند  .......................................... اينجانب

پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد  .........................................به كد اقتصادي شماره ................................................. 

دعوتنامه شركت در مناقصه، شرايط قرارداد، عدم مشمول بر اليحه قانوني راجع به منع مداخله كارمندان دولت و معامالت مطالب و مندرجات 

آمادگي اين شركت  ،دولتي و پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ كارهاي مورد مناقصه

 به حروف)ريال  ...................................................... مشخصات ذكر شده را به مبلغ س شرايط وبراسا مناقصهجهت انجام 

 5اعالم مي نمايم (  ريال............................................................................. 

 :برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان

بالغ اسناد و مدارك قرارداد را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات، حداكثر از تاريخ ا .2

 .بعنوان برنده مناقصه تسليم نمايم

 .مناقصه جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود تأئيد مي نمايم كه كليه ضمائم و اسناد و مدارك. 1

م و بدينوسيله موافقت و تأئيد مي نمايم كه هرگاه اين پيشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گيرد تا موقعي كه قرارداد مربوطه تنظي. 5

 .يشنهاددهنده تلقي گرددمبادله نشده است، اين پيشنهاد و ابالغ قبولي به عنوان يك تعهد الزم االجراء براي پ

 
 
 
 

 :آدرس دقيق

 :شماره حساب                                  :شماره تلفن همراه:                                              شماره تلفن

 :تاریخ         :                                       نام، نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 احداث پارك بانوان شهرستان بافققرارداد 

 :طرفين قرارداد  .7ماده

اين قرارداد به همراه شرايط و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك ............... مورخ .......... با استناد به صورتجلسه كميسيون معامالت به شماره 

سيد علي نوروززاده به عنوان سرپرست فيمابين شهرداري بافق به نمايندگي آقاي  ده مي شودمجموعه غير قابل تفکيك است و قرارداد نامي

به نمايندگي آقاي  ............................كد اقتصادي شماره به  ......................كه در اين قرارداد كارفرما نام دارد از يك طرف و شركت  شهرداري بافق

كه از اين پس پيمانکار ناميده مي گردد ازطرف ديگر بشرح ذيل منعقد به عنوان مدير عامل شركت  ........................به شماره ملي  ......................

 گرديد 

 موضوع قرارداد .2ماده

شه و مشخصات و شرايط عمومي پيمان و نق ،49 برطبق فهرست بهاء ابنيهاحداث پارك بانوان شهرستان بافق موضوع قرارداد عبارت است از 

  نظرات واحد عمران

 مدت قرارداد .3ماده

 . مي باشد 52/22/2549تا تاريخ  52/52/2549از تاريخ و باشد  مي( سال شمسي ) ماه  0به مدتقرارداد  مدت

اد در صورت تاخير شهرداري بافق در ارائه تحويل زمين كه سبب توقف عمليات اجرايي قرارداد شود ، زمان توقف به مدت اجراي قرارد -3-7

 .افزوده خواهد شد 

 .خواهد بود موافقت كارفرماتمديد مدت قرارداد منوط به  -3-2

 مبلغ قرارداد .9ماده

بحروف )ريال ................................. مبلغ قرارداد بابت خدمات موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مقطوعاً مبلغ به عدد  -9-7

جرايم و كه بر اساس صورت وضعيت پيشرفت كار و طبق تاييد كارفرما و يا دستگاه نظارت و كسر كليه مي باشد ( ريال.............................. 

 .كسورات قانوني قابل پرداخت مي باشد

 اسناد و مدارك قرارداد .0ماده

 .اين قرارداد شامل مدارك زير مي باشد

 قرارداد حاضر( الف

 شرايط عمومي ( ب

 شرايط خصوصي ( ج

 برنامه زماني كلي ( د

 فهرست بها و مقادير كار  (ه

 ، دستورالعمل ها  و استاندارد هاي فني ( مشخصات فني عمومي ، مشخصات فني خصوصي ) مشخصات فني ( و



 

 

 

 نقشه ها ( ز

و  اداسناد تکميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ، به پيمانکار ابالغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسن

اين اسناد ، ممکن است به صورت مشخصات . اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود . مدارك پيمان به شمار مي آيد 

 . فني ، نقشه ، دستور كار ، و صورت مجلس باشد 

هر گاه دوگانگي مربوط . پيمان اولويت دارد موافقت نامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك  در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان ،

به مشخصات فني باشد ، اولويت به ترتيب  با مشخصات فني خصوصي ، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي  

 . مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد 

 نحوه محاسبه و پرداخت .6ماده

و اعمال  49و تاسيسات برقي  49و مکانيك  49براساس فهارس بها ابنيه لغ قرارداد به صورت ماهيانه با ارائه صورت وضعيت كاركرد مب -6-7

س از و پ )...........(( و تاسيسات برقي )........... ( و تاسيسات مکانيکي ).........( ابنيه ) ضرايب به دست آمده براساس قيمتهاي پيشنهادي پيمانکار 

پرداخت  قابل كسورات از طريق امور مالي شهرداري بافقكليه جرايم و و طي مراحل قانوني و كسر  دستگاه نظارت و كارفرمابررسي و تأئيد 

 .واريز مي گردد .....................به نام ........... شعبه ............... بانك ................... بود و به شماره حساب خواهد 

تمامي امکاناتي كه مطابق قرارداد، در تعهد كارفرما نبوده )كليه هزينه هاي ناشي از استفاده پيمانکار از امکانات و تسهيالت كارفرما : تبصره

 .، راساً توسط كارفرما محاسبه و از صورتحساب پيمانکار كسر خواهد گرديد(است

 تغيير مقادير كار .1ماده

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه يا كسر نمايد، بدون % 10د با اطالع كتبي به پيمانکار تا ميزان كارفرما مي تواند در طول مدت قراردا

 .آنکه در واحد بهاء و شرايط قرارداد تغييري حاصل شود و پيمانکار ملزم به قبول آن مي باشد

 تضمين تعهدات و حسن انجام كار .8ماده

 به مبلغ  درصد مبلغ كل قرارداد 25معادل ............. شعبه  .............بانك  ...................مورخ  .................به شماره  ضمانت نامه بانکي -8-7

و اجراي  انجام كار صورتجلسه تنظيم از پس بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات تحويل امورمالي گرديد كه( ريال  .....................) ريال  .................. 

 است بديهي. گردد مي مسترد پيمانکار و درخواست پيمانکار به كامل، بدون عيب و نقص و بدون تاخير تمامي مفاد و تعهدات قرارداد ، دقيق،

   .باشد مي كارفرما به شده ياد سپرده تحويل به قرارداد منوط ابالغ

صورت ايجاد خسارت يا عدم اجراي مفاد قرارداد ، درصد از هر صورت وضعيت پيمانکار بعنوان حسن انجام كار كسر تا در  25معادل  -8-2

اين مبلغ درصورت تنظيم صورتجلسه تحويل موقت و پس از ارايه % 05 "ضمنا. خسارت وارده از آن محل جبران و به نفع كارفرما ضبط گردد

ه ضمانت اجرايي و تنظيم صورتجلسه تحويل باقي مانده پس از گذراندن دوره يك سال% 05مفاصا حساب ازادارات دارايي و تامين اجتماعي آزاد و 

 قطعي آزاد خواهد شد

 .بديهي است هرگونه مانده مطالبات كارفرما از محل سپرده هاي مذكور قابل وصول مي باشد: 2تبصره



 

 

 

 تعهدات كارفرما .4ماده

گونه تعهد ديگري در قبال پيمانکار كارفرما در اين قرارداد به جز پرداخت مبلغ كار كه پس از اتمام عمليات و تاييد قابل پرداخت است، هيچ

 . ندارد و كليه مسئوليتها تا تحويل كار تماماً بعهده پيمانکار مي باشد

 تعهدات پيمانكار .77ماده

 ؛هاي ابالغي در چارچوب قرارداد از طرف كارفرما و صورتجلسات در طول اجراي پروژهدستورات و الحاقيهكليه تعهدات اين قرارداد،اجراي -77-7

 اري كل قرارداد به غير ؛نداشتن حق واگذ -77-2

 .تعلق نخواهد گرفت  مذكورهيچ گونه تعديل يا اضافه بها به قرارداد  -77-3

 .نموده و توانايي خود را جهت انجام موضوع قرارداد تعهد مي نمايد بازديدو نوع و كيفيت كار را  پيمانکار محل كار -77-9

 .مي باشد پيمانکارهزينه آب، برق مصرفي پيمانکار به عهده . -77-0

ه پيمانکار نسبت به شروع كار در موعد مقرر اقدام ننمايد سپرده پيمانکار به نفع كارفرما ضبط و قرارداد في مابين بدون نياز به چنانچ -77-6

 .شده تلقي مي گردد هيچگونه تشريفات لغو

از دستگاه هاي قضايي و  چنانچه پيمانکار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما مي تواند بدون نياز به تامين دليل -77-1

مراجع ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه كاركرد كه به تاييد دستگاه نظارت رسيده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانکار نمايد و 

 .پيمانکار ملزم به پرداخت خسارات وارده به شهرداري خواهد بود

باشد و  نمي 11/25/2558وعيت قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممن پيمانکار متعهد مي -77-8

تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان پيمانکار رخ  چنانچه در طول مدت اين قرارداد درصورتيکه خالف آن براي كارفرما ثابت شود، يا

 د؛شو دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ مي

مي باشد بديهي است  در مقابل هر گونه حوادثي پيمانکار ملزم به بيمه كاركنان و ماشين آالت و سيستمهاي مورد استفاده خود -77-4

هرگونه حوادث احتمالي خواهد بود و در اين مورد هيچگونه مسئوليتي متوجه كارفرما نمي  و ضامن درصورت قصور در اين امر پيمانکار پاسخگو

مسئوليت آن بعهده  اين امر درصورت تخلف از و حق به كار گيري اتباع بيگانه را ندارد جهت انجام عمليات موضوع قرارداد پيمانکار .باشد

 .پيمانکار مي باشد

 تامين نيروي انساني ماهر براي انجام كارها و پرداخت حقوق و مزايا و غيره، غذا و اياب و ذهاب و بيمه كارگران، ايجاد وسايل ايمني به -77-77

پيمانکار خواهد بود و كارفرما هيچ گونه و هزينه نظور جلوگيري از حوادث و خطرات ناشي از انجام كار، خسارت جاني و مالي ناشيه بعهده م

 . مسئوليتي در اين رابطه نخواهد داشت و پيمانکار مسئول و جوابگو خواهد بود

قطعات يدكي و مصرفي  ،ين االت و همچنين تهيه و تامين سوخت، روغنوسايل و ابزار كار، مکانيزم ها، ماشمصالح، تهيه و تدارك كليه  -77-77

بديهي است كارفرما . و غيره جهت اجراي پروژه كالً به عهده و هزينه پيمانکار مي باشد و از اين بابت مابه التفاوتي به وي تعلق نمي گيرد

 .هيچگونه تعهدي در خصوص تهيه و تدارك موارد مذكور نخواهد داشت

 .ح پاي كار با نظر دستگاه نظارت قابل انبار كردن مي باشد و هيچگونه پرداختي بابت مصالح پاي كار داده نمي شودمصال -77-72



 

 

 

( پروژه ) از محل تحويل تا انبار كارگاه ( اعم از ساخته شده و ساخته نشده ) بارگيري، حمل و باراندازي مصالح هاي هزينه كليه  -77-73

ضمناٌ . كر است احجام خاكبرداري و خاكريزي بايستي توسط واحد نقشه برداري عمراني محاسبه و اعالم گرددالزم بذ. برعهده پيمانکار مي باشد

و مبناي پرداخت فاصله . انتقال خاك هاي حاصل از پي كني و خاكهاي مازاد مي بايست در نقاطي كه كارفرما تعيين مي نمايد تخليه گردد

كليه هزينه هاي بند    ... ( شامل خاكبرداري، بيس، مخلوط ريزي، شن و ماسه و . ) نمي باشد، برآورد مالك عمل مکان حمل شده مي باشد

 .قرارداد مذكور برعهده پيمانکار مي باشد 25-29

طبق نظر دستگاه ) پيمانکار موظف است تسهيالت الزم جهت كنترل كيفيت مصالح و قطعات ساخته شده را حين اجرا يا قبل از آن  -77-79

 .ينه خود تامين نمايدبه هز( نظارت 

 .مسئوليت حفظ و حراست از مصالح و لوازم و ماشين آالت برعهده پيمانکار مي باشد -77-70

ساعت كار پيمانکار طبق نظر كارفرما تعيين مي گردد و در صورت ضرورت و فوريت كار پيمانکار موظف است تا زماني كه كارفرما  -77-76

 .اعالم نمايد حضور داشته و نسبت به اتمام كار اقدام نمايد

 به كارفرما و باشد مي پيمانکار زينهه و عهده به كارگاه در خطر ايجاد محلهاي در دهنده هشدار تابلوهاي نصب و ايمني موارد رعايت -77-71

 .مينمايد واگذار پيمانکار به را كار از ناشي ، خود مسئوليتهاي كليه اين قرارداد موجب

 .كليه رفتار كاركنان و همکاران خود از حيث اخالقي و فني مي باشد و ضامن پيمانکار پاسخگو -77-78

پيمانکار حق هيچگونه تغييري در ساختار ، اسلوب  و كارفرما مي باشدهاي  پيمانکار موظف به رعايت كليه موارد انضباطي وخط مشي -77-74

 .و محل قرارداد را ندارد

پيمانکار متعهد است هرگونه آلودگي و تخريب كه بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را برطرف نمايد به صورتيکه  -77-27

 .ياتي گرديده و به حالت اوليه درآيدمحل انجام كارها عاري از هرگونه مصالح اضافي و يا عمل

درصد جريمه  20در صورت خودداري پيمانکار از اجراي بند فوق كارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزينه مربوطه را به اضافه  :تبصره

 .به حساب بدهي وي منظور مي نمايد و در صورت تکرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود

ات و قوانين كار و مسئوليت حوادث از آن و پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي و ماليات كاركنان مرتبط باموضوع رقررعايت كليه م  -77-27

درصورت عدم انجام اين تعهدات ، مسئوليت . قرارداد و همچنين بيمه هاي مسئوليت مدني،آتش سوزي موضوع قرارداد بر عهده پيمانکار است 

 .ور ، صرف نظر از تقصير يا عدم تقصير به عهده پيمانکار مي باشدهرگونه خسارت ناشي از حوادث مذك

چه در حين ساعات ، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث تاسيسات شهريپيمانکار ضامن هر گونه نقص و عيبي است كه به تجهيزات و  -77-22

سئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت و ه مكارفرما هيچ گونو كاري و چه در ساعات غيركاري ناشي از قصور پيمانکار، به عهده وي مباشد 

 .پيمانکار در اين مورد بايد به گونه اي عمل نمايد كه درگيري يا پيامد مالي و حقوقي براي كارفرما بوجود نيايد

ئم پرداخت هرگونه جريمه هاي احتمالي درنظرگرفته از سوي مراجع ذيصالح كه ناشي از تخلف پيمانکار و پرسنل تحت امر اعم از جرا -77-23

 .راهنمايي و رانندگي و غيره و رفع آن بعهده پيمانکار مي باشد



 

 

 

بالفاصله جهت  آن راچنانچه پيمانکار درحين اجراي عمليات موضوع قرارداد به موارد پيش بيني نشده اي برخورد نمود مي بايست  -77-29

 .اخذ تصميم به كارفرما منعکس نمايد

يك از آيتم هاي موضوع عمليات قرارداد به صورت جداگانه و قبل از شروع  پيمانکار موظف است با توجه به پيشرفت فيزيکي هر -77-20

 .عمليات بعدي صورتجلسه آن را تهيه نموده و پس از تاييد دستگاه نظارت اقدام به عمليات بعدي نمايد

را روي ( روع و خاتمه پروژه شامل نام پروژه، كارفرما، مجري، تاريخ ش) پيمانکار ملزم است به هزينه خود، مشخصات و شناسنامه پروژه  -77-26

 .تابلو زرد رنگ با نوشتار مشکي تهيه و در محل اجراي آن نصب نمايد

درصورت هرگونه تغيير در نوع عمليات اجرايي ، مابه التفاوت براساس فهرست بها و ضريب پيمان به دست آمده محاسبه و در صورت  -77-21

 .وضعيت پيمانکار لحاظ خواهد شد 

چه به هر دليلي الزم شود مطابق آيتم هاي موجود قرارداد مي باشد و چنان( براي ساخت ) اي نقشه هاي ابالغي پيمانکار موظف به اجر -77-28

، نحوه اجرا و جزئيات آن با هماهنگي عملياتي اجرا گردد كه در نقشه هاي ابالغي و مشخصات فني منظور نگرديده، الزم است قبل از اجرا

 .ا مشخص شدن بار مالي گردددستگاه نظارت مستند به دستور كار ب

 .اسقاط كافه خيارات به هردرجه اي كه باشد از پيمانکار به عمل آمد  -77-24

پيمانکار تصريح و تاكيد نموده كه در جريان انعقاد قرارداد حاضر هيچ واسطه اي مداخله نداشته و هيچ وجهي تحت هر عنوان به  -77-37

در صورت كشف خالف مفاد اين ماده عالوه بر فسخ قرارداد به ترتيب مقررات . د نمودمنظور انعقاد قرارداد به هيچکس پرداخت ننموده و نخواه

 .جاري و مفاد قرارداد فيمابين با پيمانکار برخورد قانوني خواهد شود

در صورت تخلف پيمانکار در ارتباط با مفاد قرارداد شهرداري مجاز ، مختار و محق خواهد بود ضمن برداشت نمودن كليه ديون  -77-37

شنده ،مطالبات و خسارات خود را از محل تضمين اين قرارداد ، هرگونه مطالبات احتمالي پيمانکار و يا به هر طريق مقتضي ديگر مطالبه فرو

 .وصول نمايد 

درت به نمايد با علم و آگاهي كامل كليه مفاد اين قرارداد را مطالعه و هيچ گونه نکته مبهم در آن رويت ننموده و مباپيمانکار اقرار مي -77-32

 امضاء نموده است و هيچ گونه ادعا و اعتراض در خصوص مفاد اين قرارداد مسموع نمي باشد

 .باشد  يپيمان جزء الينفك اين قرارداد م يعموم شرايط -77-33

 9رشته عمران و   كارشناسيپيمانکار موظف است قبل از آغاز عمليات اجرايي، شخص واجد شرايطي را كه داراي حداقل تحصيالت  -77-39

مفيد در رشته فوق مي باشد را به عنوان رئيس كارگاه به دستگاه نظارت معرفي كند و رئيس كارگاه ميبايست به وظايف خود  ابقه كاريسسال 

و از صورت  جريمه محاسبهريال  105550555و در صورت عدم معرفي سرپرست كارگاه به ازاي هر روز  .مطابق شرايط عمومي پيمان عمل نمايد

 . شد وضعيت كسرخواهد

روز قبل به اطالع كارفرما برساند و موظف است كليه  25پيمانکار بايد كليه عملياتي را كه در نقشه و قرارداد ذكر نشده است حداقل  -77-30

ارد موص نقشه هاي اجراي كار را مطالعه نموده و قبل از اجرا با ذكر دليل فني و ارائه راه حل مناسب تاييد كارفرما يا دستگاه نظارت را در خصو



 

 

 

بديهي است هيچگونه ايرادي در هنگام عمليات اجرايي متوجه كارفرما نيست و پيمانکار خود بايد خسارات . و ناهمخواني جلب نمايدتناقض 

 .احتمالي را بپردازد

ما و شهروندان وارد چنانچه در اثر سهل انگاري پيمانکار و يا عدم اجراي تدابير حفاظتي، زياني به ابنيه، تجهيزات و يا ساير اموال كارفر -77-36

آيد مسئوليت رفع آن طبق نظر دستگاه نظارت به عهده و هزينه پيمانکار بوده و در صورت قصور پيمانکار جهت رفع خسارت هاي احتمالي 

 .نمايد از مطالبات پيمانکار و يا سپرده هاي وي كسر% 20وارده، كارفرما مي تواند خود نسبت به رفع آن اقدام و هزينه آن را به اضافه 

ساير موارديکه در اين قرارداد ذكر نشده باشد پيمانکار موظف است آن ها را طبق نقشه ها و اسناد پيوست با دستور كار دستگاه نظارت  -77-31

 .پروژه به انجام رساند

 دستگاه نظارت .77ماده

يا هر ه واحد عمران شهرداري بافق نظارت بر اجراي تعهداتي كه پيمانکار بر طبق اين قرارداد تقبل نموده است، از طرف كارفرما بر عهد -77-7

در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده مي شود، واگذار گرديده است و پيمانکار شخص وشركت مشاوري كه كتبا از سوي كارفرما اعالم گردد 

ع مسئوليت هاي پيمانکار بديهي است نظارت دستگاه ياد شده راف. مکلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذكور اجرا نمايد

 .نمي باشد

 پيمانکاردر چارچوب اين قرارداد را برعهده دارد و  پيمانکاردستگاه نظارت وظيفه نظارت فني، فرهنگي، مديريتي و مالي بر عملکرد  -77-2

 .موظف به همکاري كامل با دستگاه نظارت بوده و بايد پيشرفت كليه مراحل پروژه را به تاييد دستگاه نظارت برساند

 .بررسي كليه پيشنهادات فني و راهبردي برعهده دستگاه نظارت است -77-3

تشکيل جلسات منظم به منظور ارائه گزارش عملکرد طرفين در نحوه انجام تعهدات، گزارش پيشرفت كار، بررسي مشکالت احتمالي در  -77-9

و درصورت لزوم مي تواند جلسات مذكور بنا به  .استحل براي رفع موانع احتمالي بر عهده دستگاه نظارت  مسير اجراي كيفي طرح و ارائه راه

 .درخواست پيمانکار نير تشکيل گردد 

 .به عهده دستگاه نظارت مي باشد رسيدگي به مغايرتهاي احتمالي در تعامالت و اعالم نظر طي مدت مشخص بررسي و -77-0

 جرايم و خسارات .72ماده

 .ديهدات اين قرارداد اقدام نمااز عدم انجام تع يپيمانکار موظف است نسبت به جبران خسارات ناش -72-7

ريال به عنوان جريمه از صورت وضعيت كسر و به حساب  555/555/25به ازاي هر بار عدم رعايت مفاد مندرج در قرارداد مبلغ   -72-2

 . شهرداري واريز خواهد شد و در صورت سه بار تکرار قرارداد فسخ و خسارت مربوطه از پيمانکار اخذ خواهد شد 

ريال به عنوان وجه التزام و خسارت از حساب پيمانکار كسر و بحساب شهرداري  555/555/25ز تاخير در تحويل كار مبلغ به ازاي هررو  -72-3

 .واريز خواهد شد 

 مي باشد دستگاه نظارتتشخيص و احراز تخلف از تعهدات فوق الذكر  عامل -72-9

 كسورات قانونی .73ماده

 .ر استكليه كسورات قانوني شامل بيمه و ماليات بر عهده پيمانکا -73-7



 

 

 

در صورت تغيير قوانين و مقررات مالياتي، عوارض، حق بيمه و يا قوانيني كه در زمان عقد قرارداد از آنها اطالعي نيست، بر اساس   -73-2

 .شود نظر نماينده كارفرما و يا دستگاه نظارت اقدام مي درخواست پيمانکار و بررسي و اعالم

 غير مترقبهحوادث  .79ماده

اي با  ادث غيرمترقبه كه انجام قرارداد حاضر يا بخشهايي از آن براي هر يك از طرفين غير ممکن شود، طي جلسهدر موارد فورس ماژور و يا حو

 .شود گيري مي االختيار پيمانکار نسبت به نحوه ادامه كار تصميم حضور نماينده كارفرما و يا دستگاه نظارت و نماينده تام

 نحوه حل اختالف .70ماده

ر يا تعبير در اجراي هر يك از موارد قرارداد موارد از طريق شوراي اسالمي شهر بافق رسيدگي و بررسي خواهد در صورت بروز اختالف در تفسي

 . شد و در صورت عدم حصول نتيجه مراتب از طريق مراجع ذيصالح قانوني رسيدگي و پيگيري خواهد شد

 فسخ قرارداد .76ماده

 .اد را فسخ نمايدتواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير، قرارد كارفرما مي

 هاي آن عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد و الحاقيه ها و ابالغيه -76-7

 واگذاري كل قرارداد به شخص ثالث  -76-2

 تأخير و تعلل پيمانکار در شروع و راه اندازي موضوع قرارداد بيش از دو روز از ابالغ قرارداد و يا اجراي ناقص موضوع قرارداد   -76-3

 ه كارفرماتعطيل كردن كار، بدون اجاز  -76-9

 .ورشکستگي پيمانکار يا توقيف اموال پيمانکار از سوي محاكم قضايي، بگونه اي كه موجب توقف يا كندي كار شود  -76-0

 انحالل شركت پيمانکار   -76-6

سطه اه ثابت شود كه پيمانکار براي تحصيل قرارداد يا اجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل، پاداش يا هدايايي داده است، يا با واهرگ  -76-1

 .هايي آنان را در منافع خود سهيم كرده است

 .هرگاه بر كارفرما ثابت شود كه پيمانکار توانايي فني و تخصصي اجراي پروژه را ندارد -76-8

در صورتيکه به علت بروز يك يا چند مورد از حالتهاي فوق، كارفرما قرارداد را مشمول فسخ تشخيص دهد، به پيمانکار با ارائه مستندات و 

اخطار خواهد كرد كه نقائص و معايب كار خود را برطرف سازد و پيمانکار موظف است نقايص و معايب مذكور را ظرف مدت تعيين شده مدارك 

در صورتيکه در پايان مدت مذكور پيمانکار مطابق اخطار عمل نکرده باشد كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و از . مرتفع سازد

 .نمايد شابه، نسبت به محاسبه خسارات وارده اقدام ميطريق مکانيزم م

 خاتمه قرارداد .71ماده

 هر گاه كارفرما بدون آنکه تقصيري متوجه پيمانکار باشد بنا به مصلحت خود يا علل ديگري و يا بروز حوادث قهري تصميم به خاتمه قرارداد

هاي مورد تائيد طرفين با  ند، سپس كارفرما ضمن لحاظ نمودن هزينهك بگيرد، خاتمه قرارداد را با تعيين مهلت مناسب به پيمانکار ابالغ مي

 .نمايد پيمانکار تسويه حساب مي



 

 

 

 قوانين جاری بر قرارداد .78ماده

 .اين قرارداد تابع قوانين جمهوري اسالمي ايران خواهد بود

 آدرس و نشانی طرفين .74ماده

  7482402888 :كدپستي  شهرداري بافق -ميدان امام حسين -بافق: نشاني كارفرما 

 55051915592: فاكس     -55051915155: تلفن    

 ................................... : تلفن همراه      .........................: تلفن   ....................................... :نشاني پيمانکار -74-7

بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابالغ كند و تا وقتي . د تغيير بدهدهر گاه يکي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قراردا: 2تبصره

ه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است كليه نامه ها، اوراق و مکاتبات با پست سفارشي به نشاني فوق الذكر ارسال و تمام آن ابالغ شد

 .تلقي خواهد شد

کاتبات، ابالغ ها و اعالن هاي طرفين با ساير اشخاصي كه بصورت مستقيم با قرارداد مرتبط اند، براي م: درچارچوب اجراي اين قرارداد : 1تبصره 

 .از قبيل دستگاه نظارت، كارشناسان و مانند اينها، صرفاً نشاني هاي فوق الذكر معتبراست

 مواد و نسخ قرارداد .27ماده

امضاء و مبادله شد و از هر جهت تابع قوانين  آگاهي كامل بين طرفين نسخه كه كليه نسخ حکم واحد را دارند، باشش ماده و  15اين قرارداد در 

  .جمهوري اسالمي ايران است

 

  

 كارفرما                                                                          پیمانكار                               

 بافق یشهردار                                                                                           .....................شركت                

                                                                                            ...................آقای               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :ژه احداث پارك بانوانشرایط فني پرو    

 .محدوده عمليات مطابق سايت پالن ارائه شده است -2

و هيچ هزينه  ح كارها مي باشد و هزينه هاي آن برعهده پيمانکار مي باشديپيمانکار موظف به استفاده از نقشه برداري جهت اجراي صح -1

 ..رداخت نخواهد شد پجداگانه اي بابت نقشه برداري 

 .مي باشد 1وع تيپ سيمان مصرفي از نكليه  -5

 .ساخت كارخانه فوالد يزد يا اصفهان مي باشد A2كليه ميل گردهاي مصرفي از نوع  -9

جهت عمل آوري يا ساخت و تراكم بتن، پيمانکاار بايساتي از دساتگاه ويبراتاور و بتاونير اساتفاده       ( بتن ريزي ) اجراي كليه كارهاي بتني  -0

 .نموده و اصول فني و اجرايي را رعايت نمايد

 .توسط پيمانکار انجام مي پذيرد% 45انجام عمليات تسطيح و رگالژ و كوبيدن بستر در صورت نياز با تراكم  -2

 .توسط پيمانکار انجام مي پذيرد% 40در صورت نياز با تراكم انجام عمليات مخلوط ريزي و آبپاشي و كوبيدن  -8

 .توسط پيمانکار انجام مي پذيرد% 255 در صورت نياز با تراكمو آبپاشي و كوبيدن  بيس ريزيانجام عمليات  -7

 سخت با هر وسيله مکانيکي و حمل آن تا محل مورد نظر به تاييد كارفرمااجراي كليه عمليات مربوط به خاكبرداري در زمين هاي  -4

 .انجام گيرداجراي كليه عمليات مربوط به اندود سيمان، بندكشي و ساير موارد بايستي با دستور كار ناظر پروژه توسط پيمانکار  -25

پيمانکار صورت  بايستي طبق نقشه و عيار مشخص با دستور كار ناظر پروژه توسط ياجراي كليه عمليات مربوط به آجرچيني و شفته ريز -22

      .گيرد

 .كيلو گرم بر سانتيمتر مربع باشد 105با مقاومت فشاري  05×05×20سنگ جدول ميبايست از نوع پرسي  -21

يد از نوع كارخانه سنگاميك يزد يا كارخانه الماس ميبد و مورد تايياد  برعهده پيمانکار مي باشد و موزاييك با الزمتامين كليه لوازم و مصالح  -25

 .ناظر پروژه تعيين مي گردد ردستگاه نظارت شهرداري باشد و ضمناً نوع طرح و رنگ موزاييك با توجه به محل نصب و دستور كا

 

 


