
  سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه گردداين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به 

 (0000112501111100: كد نياز در سامانه ستاد)استعالم بها خالصه
 

نهادی لذا قيمت پيش. به شرح جدول پيوست اقدام نمایدسطح شهر وسط بلوار  تهيه،ساخت و نصب نرده رفوژشهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد کميسيون  در سامانه ستاد بارگذاری گردد 00/33/99مورخ  شنبهروز  00/31ساعت خود را در ردیف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پایان 

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوست سطح شهربلوار وسط  تهيه، ساخت و نصب نرده رفوژانجام عمليات 
 

 :شرايط استعالم

ه بر این پيمان اگر شرایط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرایط عمومي ابالغ شده از سوی سازمان برنامه و بودج -3

 .حاکم است

 . ماه شمسي مي باشد دو مدت زمان قرارداد -2

 مطـابق طـرح مـورد نظـر مي باشد نردهپيمانکار موظف به ساخت و نصب و  فرما تهيه شده استتوسط کار نردهطرح  -1

 و آکس های محورها ، نقشه برداری کرده و شرایط ميـداني را با نقشه ها انطباق دهد نرده پيمانکار موظف است از محل نصب :3تبصره 

 به عهده پيمانکار مي باشد  )محل کارخانه و یا کارگاه بلونهای ساخت در شا(  تهيه نقشه های چون ساخت: 2تبصره 

و در صورت ابعامي در نقشه های اجرایي برای انجام عمليات اجرایي مي بایست پيمانکار با اخذ دستورکار از سوی  بایستي طبق مشخصات فني باشد نردهابعاد  -0

 . دستگاه نظارت نسبت به انجام عمليات اجرایي اقدام کند

 دقت الزم را در اتصـاالت و تـراز بـودن کـار وهمچنـين ضـوابط فنـي بـا نظـردستگاه نظارت داشته باشد  نردهظف است در هنگام مونتاژ پيمانکار مو -5

 باشد ACIو بتن ریزی ها بایستي مطابق مشخصـات فنـي موسسـه اسـتاندارد ایـران و آئـين نامـه ي عمليات خاک،پي کني کليه عمليات شامل -6

 باشد ST37عات فلزی از نوع کليه قط -7

 اخذ مجوز حفاری از ادارات و پيگيری آن بعهده پيمانکار است -3

ه محل انجام کارها پيمانکار متعهد است هرگونه آلودگي و تخریب که بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نماید به صورتيک -8

 .و پس ازانجام عمليات ، نظافت محل به تائيد ناظر درآید عاری از هرگونه مصالح اضافي باشد

 35بند فوق ، با اولين اعالم ناظر به پيمانکار ، کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه  در صورت خودداری پيمانکار از اجرای: تبصره

 .درصد جریمه به حساب بدهي پيمانکار منظور مي نماید و در صورت تکرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود

 ل وزن آهن االت کارخانه مورد تایيد دستگاه نظارت مي باشد وزن آهن االت و پروفيل بر حسب جدول اشتال و جداو -9

لحاظ نماید خود  یدر قيمت پيشنهادبایستي پيمانکار بوده و و هز ینه بر عهده  يعمليات اجرایو نصب  ،تخليه مصالح ،بارگيری ،جرثقيل ،هزینه حمل و نقل -30

    .بر عهده نداردبه پيمانکار کارفرما هيچ گونه مسئوليتي مبني بر پرداخت اضافي  و

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشمول تعدیل مي باشد 35/9/3182مورخه 371071/30نرخ این پيمان طبق بخشنامه شماره   -33

 پرداخت کليه کسورات قانوني بعهده پيمانکار خواهد بود  -32

اموال اشخاص ثالث چه در حين ساعات کاری و چه در ساعات پيمانکار ضامن هر گونه نقص و عيبي است که به تجهيزات و تاسيسات شهری، به اشخاص و   -31

ید به گونه ای عمل غيرکاری ناشي از قصور پيمانکار، به عهده وی مباشد و کارفرما هيچ گونه مسئوليتي در این خصوص نخواهد داشت و پيمانکار در این مورد با

 .دنماید که درگيری یا پيامد مالي و حقوقي برای کارفرما بوجود نيای

را به عنوان  پيمانکار موظف است قبل از آغاز عمليات اجرایي، شخص واجد شرایط و مورد تایيد دستگاه نظارت بامدرك تحصيلي حداقل مهندس عمران    -30

به ازای هر روز رئيس کارگاه معرفي کند و رئيس کارگاه ميبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومي پيمان عمل نماید و در صورت غيبت سرپرست کارگاه 

 . ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعيت کسرخواهد شد 200000000

منطقه ای و ضریب پيشنهادی پيمانکار و بر اساس صورت وضعيت پيشرفت  70/1باالسری و  3/1و اعمال ضرایب  99مبلغ قرارداد براساس فهرست بهای ابنيه  -35

       .کليه جرایم و کسورات قانوني قابل پرداخت مي باشدکار و طبق تایيد کارفرما و یا دستگاه نظارت و کسر 

 01512021003: فاکس  - 01512020200: تلفن - 8973956777:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -یزد: آدرس

 
 
 



فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل دوم. عمليات خاكي با دست

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای كلمقداربهای واحدواحدشرح

۲۲۴,۰۰۰۰.۰۰۰متر مکعبكندن زمين در زمينهای خاكي و ریختن خاک های كنده شده به كنار محل های مربوطه۲۰۱۰۲ف۱

۲۰۴۰۱ف۳
بارگيری مواد حاصل از عمليات خاكي .غير لجني و حمل با هر نوع وسيله دستي تا 20 

متر
۱۴۸,۵۰۰۰.۰۰۰متر مکعب

۲۰۴۰۲ف۴
اضافه بها به ردیف های 020101 و 020401 به ازای هر 20  متر حمل اضافي با 

وسایل دستي و حداكثر تا ۱۰۰ متر)كسر ۲۰ متر به تناسب محاسبه مي شود(
۶۸,۴۰۰۰.۰۰۰متر مکعب

۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل سوم . عمليات خاكي با ماشين

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای كلمقداربهای واحدواحدشرح

۳۰۷۰۱ف۱
بارگيری مواد حاصل از عمليات خاكي یا خاک های توده شده و حمل آن با كاميون یا 

هرنوع وسيله مکانيکي دیگر تا فاصله 100 متری مركز ثقل برداشت و تخليه آن.
۳۱,۲۰۰0.00۰متر مکعب

۳۰۷۰۲ف۲

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي یا خاک های توده شده, وقتي كه فاصله حمل بيش از 

100 متر تا 500 متر باشد, به ازای هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. كسر 100 متر 

به تناسب محاسبه مي شود.

۱,۲۰۰0.00۰متر مکعب

۳۰۷۰۳ف۳

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي یا خاک های توده شده, وقتي كه فاصله حمل بيش 

از500 متر تا 10 كيلومتر باشد, برای هر كيلومتر مازاد بر 500 متر اول, برای راه های 

آسفالتي )كسر كيلومتر به  نسبت قيمت یک كيلومتر محاسبه مي شود(.

متر مکعب 

كيلومتر
۶,۱۵۰0.00۰

۳۰۷۰۴ف۴

حمل مواد حاصل از عمليات خاكي یا خاک های توده شده, وقتي كه فاصله حمل بيش 

از10كيلومتر تا 30 كيلومتر باشد, برای هر كيلومتر مازاد بر 10كيلومتر اول, برای 

راه های آسفالتي )كسر كيلومتر به  نسبت قيمت یک كيلومتر محاسبه مي شود(.

متر مکعب 

كيلومتر
۵,۰۱۰0.00۰

۰.جمع پایه بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل هفتم . كارهای فوالدی با ميلگرد

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای كلمقداربهای واحدواحدشرح

۷۰۲۰۱ف۱
تهيه, بریدن, خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد آجدار به قطر تا 10 ميلي متر, برای بتن 

مسلح با سيم پيچي الزم .
۷۵,۷۰۰46.50۳,۵۲۰,۰۵۰كيلوگرم

۳,۵۲۰,۰۵۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل هشتم . بتن درجا

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای كلمقداربهای واحدواحدشرح

۸۰۱۰۴ف۲
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعي یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 

16مگاپاسکال.
۲,۰۱۵,۱۰۰21.00۴۲,۳۱۷,۱۰۰متر مکعب

۴۲,۳۱۷,۱۰۰جمع پایه بدون ضرایب:

 جمع غير  پایه بدون ضرایب:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل نهم . كارهای فوالدی سنگين

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای كلمقداربهای واحدواحدشرح

۹۰۷۰۱ف۱
تهيه , ساخت قطعات آهني اتصالي و نصب در داخل كارهای بتني یا بنایي قبل از اجرای 

كارهای یاد شده از نبشي , سپری , ورق , تسمه
۱۲۷,۰۰۰73.50۹,۳۳۴,۵۰۰كيلوگرم

۹,۳۳۴,۵۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل شانزدهم . كارهای فوالدی سبک

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای كلمقداربهای واحدواحدشرح

۱۶۰۱۰۵ف۱
تهيه , ساخت و نصب حفاظ و نرده و نردبان و قاب سازی فوالدی كف پله از لوله سياه و 

پروفيل های تو خالي .....
۱۰۷,۰۰۰9677۱,۰۳۵,۳۸۵,۵۰۰كيلوگرم

۱,۰۳۵,۳۸۵,۵۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال ۱۳۹۹فصل بيست و پنجم . رنگ آميزی

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای كلمقداربهای واحدواحدشرح

272,500480.00۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰مترمربعتهيه مصالح و اجراي رنگ روغني كامل روي كارهاي فلزي250304ف۲

۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰جمع بدون ضرایب:

فهرست بهای پایه رشته 

ابنيه
سال 1399فصل بيست و هشتم . حمل و نقل

*ردیف
شماره 

ردیف
بهای كلمقداربهای واحدواحدشرح

۲۸۰۱۰۱ف۱

حمل سيمان پاكتي, مصالح سنگي, آهن آالت, آجر و بلوک,هرگاه فاصله محل تهيه تا 

محل كارگاه, بيش از ۳۰ كيلومتر وتا ۷۵ كيلومتر باشد, برای تمام طول مسير پس از 

كسر ۳۰ كيلومتر.

۲,۹۷۰2792.31۸,۲۹۳,۱۶۰تن كيلومتر

۲۸۰۱۰۲ف۲

حمل سيمان پاكتي, مصالح سنگي, آهن آالت, آجر و بلوک,هرگاه فاصله محل تهيه تا 

محل كارگاه, بيش از ۳۰ كيلومتر وتا ۱۵۰ كيلومتر باشد, برای تمام طول مسير پس از 

كسر ۳۰كيلومتر.

۲,۰۵۰5274.36۱۰,۸۱۲,۴۴۴تن كيلومتر

۱۹,۱۰۵,۶۰۵جمع بدون ضرایب:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


