
 

 

 

 .گرددمراجعه  سامانه ستادندارد و جهت دريافت اصل اسناد به  ناقصهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در  

 مناقصه  الصهخ

پیمانكار واجد را از طریق مناقصه به  سطح شهربافق عمرانیبدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام عملیات 

 . واگذار نماید (شخص حقوقی ) شرایط 

 . مراجعه نمایند( www.setadiran.ir)ولت جهت دریافت اوراق مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی د شرکت کنندگان می بایست (1

شنبه پنج روز  41ساعت شهرداری تا پایان  ( www.setadiran.ir)سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  درپیشنهادات قیمت  بارگذاریحداکثر مهلت  (2

گردد و کلیه پیشنهادها  –میدان امام حسین  -بافق–یزد : پاکت تضمین همزمان بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه به آدرس باشد و می  90/92/0099مورخ 

 ( 90202029299: تلفن تماس امور قراردادها.) در شهرداری بافق مفتوح می گردد 44/00/4100روز شنبه مورخ  00/00در ساعت 

 .در رشته ابنیه باشند چهارارای حداقل رتبه شرکت کنندگان بایستس د (3

 مهر ایرانبانك   88014488100081 بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  می باشدکه می ریال 8.000.000.000مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (4

 .باشدیا اوراق مشارکت نامه بانکی  شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد می خطهرگونه  (5

 .باشد شهرداری در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار می (6

 :ج به شرح ذیل ارائه گرددو الف ، ب  قسمت سهبایست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در  کلیه اسناد مناقصه می (7

 ت در مناقصه نامه شرک رونوشت و اصل ضمانت: شامل (الف

 : شامل (ب

، رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و تغییرات و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور:4-ب

حداقل )ینامه صالحیت پیمانکاری رونوشت گواهو  رونوشت شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت، دعوتنامه و قرارداد تیپ امضاء شده شهرداری بافق

  .اشته باشدموضوع اساسنامه ضرورتا بایستی با موضوع مناقصه مطابقت د. (ابنیه چهاررتبه 

 صورت های مالی حسابرسی شده : 0-ب

 گواهی صالحیت ایمنی: 3-ب

 .تفکیك قیمت می باشد آنالیزشامل مبلغ پیشنهادی و  (ج

 . برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شودتضمین   گشودن پیشنهادهای قیمت،از  پس (8

 قراردادروز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد  8باید حداکثر تا  مناقصهبرنده : 4تبصره

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

 .و قراردادی برعهده پیمانکار می باشدپرداخت کلیه کسورات قانونی  (9

 .ماه شمسی می باشد 40مدت قرارداد  (11

درصد مبلغ پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانکار تضمین بانکی یا اسناد  40هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (11

 .داردافت میخزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی دری

 .هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد (12

 

 

http://www.setadiran.ir/
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 .گرددمراجعه  سامانه ستادندارد و جهت دريافت اصل اسناد به  ناقصهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در  

 سطح شهر بافق عمرانيشرايط خصوصي انجام عمليات 

ل پیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت بامدرك تحصیلی حداقل مهندس عمران و سه سا -0

و در صورت غیبت . یط عمومی پیمان عمل نمایدسابقه کار را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرا

 . ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعیت کسرخواهد شد 000/000/3سرپرست کارگاه به ازای هر روز 

اکیپ آن منحصرا  دو کهدر سطح شهر مشغول فعالیت باشد  و دو اکیپ سنگ جدولکار اکیپ موزاییك فرش پنجپیمانکار می بایست همواره با حداقل  -2

ریال بصورت جریمه از صوت  999/999/2 انه مبلغهر اکیپ روز مبودبایستی جهت لکه گیری و کارهای پراکنده در سطح شهر اختصاص یابد و در صورت ک

س دستور دستگاه نظارت، جریمه فوق لحاظ بدیهی است در صورت لزوم به کاهش تعداد اکیپ پیش بینی شده براسا .وضعیت پیمانکار کسر می گردد

  .نمی گردد

سب مبنای زمانبندی و کنترل پیشرفت پروژه مقادیر سنگ جدول و موزاییك فرش پیش بینی شده در برآورد اولیه پیمان می باشد که می بایست متنا -0

 با زمان پروژه کارکرد نیز انجام شود

 .انجام عملیات نقشه برداری الزم برعهده و هزینه پیمانکار می باشد -0

خواست میشود بعهده کارفرما می باشد و هزینه تکرارکلیه آزمایشات که برای مرحله اول فاقد نتیجه مورد هزینه کلیه آزمایشات که برای مرحله اول در -2

 .تائید باشد به عهده پیمانکار می باشد

هیچه یك بار برای بتن ما)بتن  یریتا نمونه گ دیکتبا مراتب را با ناظر مربوطه هماهنگ نما ریطول مس 000حداقل هر  یموظف است برا مانکاریپ -6

شود و درصورت  یداده م میتعم ریمتر از طول مس 000به  شیآزما جیاست نتا یهیبد دیبه عمل آ(  سنگ جدول و یك بار برای بتن زیر موزائیك فرش

را  یمیتصم، کارفرما مختار است در خصوص اعمال جرائم هرگونه  مامتر صورت گرفته باشد بسته به نظر کارفر 000از  شیصل بابا فو شاتیآزما نکهیا

 دیلحاظ نما

ساعت بعد  18سانتیمتر با خالطه یا بتونیر تولید و اجرا گردد و حداقل  40بتن مگر زیر سنگ جدول می بایست قبل از اجرای سنگ جدول به ضخامت  -7

ء بتن مگر محسوب نمی مالت موردنیاز جهت نصب سنگ جدول جز) از اجرای بتن مگر،  نصب سنگ جدول برروی آن با مالت ماسه سیمان اجرا گردد 

 (شود و هزینه مالت مطابق با فهرست بها در بهای واحد تهیه و نصب سنگ جدول منظور شده است 

 كیبودن بتن تا  یسازه ا ریبا توجه به غ ماهیچه سنگ جدول یا بتن کفسازی مقاومت براساس مشخصه و دستورکار را نداشته باشدکه بتن  یدر صورت -8

 . شود یپرداخت نم یزیبابت بتن ر ییبها چگونهیبا مقاومت کمتر ه یبتنها یگردد و برا یآن اعمال م یو کسر بها دیتائ تر بتن مورد نییرده پا

 شهربافق به شرح ذیل اقدام نماید پیمانکار مکلف است نسبت به تامین دفتر کار در محل -0

دفتر کار پیمانکار می بایست در مجاورت خیابان های شهر باشد و درصورتی که در کوچه یاسایر معابراصلی میباشد امکان دسترسی به آسان و  (الف 

 .پارکینگ در مجاورت معبر به تائید ناظر پروژه برسد

به همراه تجهیزات )دفتر ناظر پروژه  –دفتر فنی  – دفتر رئیس کارگاه) محلهای مجزا بابت ت شامل دفتر کار پیمانکار در محل شهربافق می بایس(  ب

سیسات سرمایش و مورد نیاز شامل کامپیوتر، پرینتر ،لوازم التحریز ، دوعدد میز، صندلی به تعداد نیاز، یخچال، چایی ساز ولوازم آبدارخانه همراه با تا

 .باشد( گرمایش 

ینه که پیمانکار دفتر ناظر پروژه با شرایط فوق را تامین ننماید ناظر پروژه مجاز است نسبت به تامین دفتر توسط پیمانکار دیگر اقدام و هزدرصورتی ( ج

آورد پیمانکار این هزینه های میتواند از موارد پیش بینی شده در قرارداد یا بر. )درصد باال سری از حساب پیمانکار کسر نماید  40های مربوطه را اعمال 

 (بیشتر باشد و پیمانکار هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت



 

 

 

 .گرددمراجعه  سامانه ستادندارد و جهت دريافت اصل اسناد به  ناقصهماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در  

بدون راننده در اختیار ناظر جهت بازرسی و با تایید دستگاه نظارت به باال  01خودرو سواری مدلپیمانکار می بایست درابتدای شروع کار، یك دستگاه  -09

کار بوده و الزم است پیمانکار هزینه های مربوطه را در قیمت ردیفهای پیشنهادی پیش بینی نظارت بر عملکرد قرار دهد که هزینه های آن برعهده پیمان

باالسری از %  40نماید و در صورت عدم تامین خودرو توسط پیمانکار ، کارفرما مجاز است خودرو مذکور را از طریق آژانس تامین و هزینه مربوطه را با 

ت از مبالغ پیش بینی شده در تجهیز کارگاه بیشتر باشد که پیمانکار می بایست پیش بینی آن را در ضریب پیمانکار کسر نماید این هزینه ممکن اس

 .پیشنهاد قیمت لحاظ نموده باشد

 تهیه و حمل آب موردنیاز به عهده پیمانکار می باشد و هیچگونه پرداخت جداگانه ای بابت تامین آب به پیمانکار پرداخت نمی شود -00

كارخانه برعهده و هزینه پیمانکار می باشد ضمنا موزاییك باید از ... ح، موزاییك، سنگ جدول، ماشین آالت، لوازم کار، نیروی انسانی و تهیه کلیه مصال -02

تهیه گردد که طرح موزائیك قبل از اجرا می بایست به تائید دستگاه نظارت شهرداری بافق برسد همچنین سنگ  یا یزد موزاییك سنگامیك یزد

رد تائید جهت اجرا سنگ جدولهای پرسی می باشد و نمونه  جدول سنگی می بایست قبل از اجرا به تائید دستگاه نظارت و نماینده کارفرما جدول مو

اشد با توجه به طرح پیشنهادی پیمانکار که به تایید دستگاه نظارت رسیده ب) ضمناً تمامی موزاییك های مصرفی رنگی و یا با زمینه سیمان سفید .برسد 

 . می باشد( 

ك پیشنهادی پیمانکار یدر صورتی که به هر دلیل پیمانکار نتواند موزائیك مورد نیاز را از کارخانه سنگامیك تامین نماید درصورت تائید موزای: تبصره 

اضافه بهای رنگی بودن در  جهت مصرف در پروژه کسر بهایی معادل ده درصدقیمتهای پیش بینی شده در ردیفهای مربوط به تهیه و نصب موزائیك و

 .صورت وضعیت پیمانکار لحاظ می گردد

تهیه و اجرا گردد و درصورت دستور ( بتن آماده با میکسر)بتن مورد نیاز جهت بتن ریزی کف پیاده رو حتما می بایست از یکی از کارگاههای تولید بتن  -00

 .دستی استفاده نمود  کار دستگاه نظارت می تواند از بتن ساخته شده با خالطه یا میکسر 

 .سانتیمتر، اجرا گردد 0ساعت قبل از اجرای موزاییك به ضخامت  18بتن زیر موزاییك فرش می بایست : تبصره

 .برنامه ریزی مشمول تعدیل می باشدسازمان مدیریت و 40/0/4380مورخ  483083/40نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره  -00

 .به شرح ذیل اقدام می گرددنشده است  در صورت ابالغ آیتمهای جدید که در برآورد پیش بینی -02

ولی در برآورد منظم به پیمان پیش  پیش بینی شده باشد 4100در صورتی که آیتم جدید ابالغ شده به پیمانکار در ردیفهای فهرست بهای ابنیه ( الف

م مربوطه را براساس قیمت پیش بینی شده در فهرست نیاز به ارائه قیمت جدید از سوی پیمانکار نمی باشد و پیمانکار می بایست آیت بینی نشده باشد 

 .ماده سه قرارداد اجرا نمایدو ضریب پیمان مشخص شده در  4.08و منطقه ای  4.3با اعمال ضرایب باالسری  4100بهای ابنیه 

و  در برآورد منظم به پیمان هم  پیش  پیش بینی نشده باشد 4100در صورتی که آیتم جدید ابالغ شده به پیمانکار در ردیفهای فهرست بهای ابنیه ( ب

الت مبررسی توسط دستگاه نظارت و کمیسیون معاپیمانکار مکلف است قبل از اجرای کار نسبت به ارائه قیمت جدید اقدام و پس از بینی نشده باشد  

ای کار قبل از تائید کمیسیون معامالت شهرداری نسبت انجام کار اقدام نماید و درصورت اجر شهرداری و ابالغ قیمت نهایی تائید شده توسط کارفرما

 .مسئولیت عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما دراین خصوص مسئولیتی نخواهد داشت

 پس از% 0/8پس از تحویل زمین و%  8درصد پس از اخذ ضمانت نامه به پیمانکار پرداخت می شود که  41.0در این قرارداد پیش پرداخت به میزان  -06

 .تجهیز کارگاه و صورتجلسه تجهیز کارگاه  به حساب پیمانکار واریز می گردد% 80انجام 
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شرح فصل
جمع برآورد فهرست 

بها )ریال(

جمع برآورد ستاره 

دار )ریال(
جمع كل )ریال(

درصد ستاره دار  

به كل

4,449,847,15004,449,847,1500فصل اول: عملیات تخریب و برچیدن

11,970,380,000011,970,380,0000فصل دوم: عملیات خاکی با دست

3,491,342,37003,491,342,3700فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین

4,177,921,00004,177,921,0000فصل چهارم: عملیات بنایی با سنگ

0000فصل پنجم: قالب بندی غیر فوالدی

808,488,0000808,488,0000فصل ششم: قالب بندی فوالدی

266,152,0000266,152,0000فصل هفتم: کارهای فوالدی با میلگرد

16,714,831,400525,000,00017,239,831,4001فصل هشتم: بتن درجا

29,510,000029,510,0000فصل نهم: کارهای فوالدی سنگین

0000فصل دهم: سقف تیرچه و بلوك

8,408,399,00046,143,7508,454,542,7500فصل یازدهم: آجرکاری و شفته ریزی

9,860,993,900417,920,00010,278,913,9000فصل دوازدهم: بتن پیش ساخته و بلوك چینی

48,425,000048,425,0000فصل سیزدهم: عایق کاری رطوبتی

0000فصل چهاردهم: عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش

0000فصل پانزدهم

6,215,954,00006,215,954,0000فصل شانزدهم: کارهای فوالدی سبك

0000فصل هفدهم: کارهای آلومینیومی

387,984,160220,800,000608,784,1600فصل هجدهم: اندودکاری و بندکشی

0000فصل نوزدهم: کارهای چوبی

1,892,946,00001,892,946,0000فصل بیستم: کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

22,270,338,800022,270,338,8000فصل بیست و یکم: فرش موزاییك و کفپوش بتنی

3,843,324,30003,843,324,3000فصل بیست و دوم: کارهای سنگی با سنگ پالك

5,918,944,000693,000,0006,611,944,0001فصل بیست و سوم: کارهای پالستیکی و پلیمری

0000فصل بیست و چهارم: شیشه و نصب آن

1,477,474,00001,477,474,0000فصل بیست و پنجم: رنگ آمیزی

67,500,000067,500,0000فصل بیست و ششم: زیراساس و اساس

835,489,0000835,489,0000فصل بیست و هفتم: آسفالت

1,962,536,35001,962,536,3500فصل بیست و هشتم: حمل و نقل

02,784,150,0002,784,150,0003فصل بیست و نهم: کارهای دستمزدی

105,098,780,4304,687,013,750109,785,794,1804جمع کل فهرست بهای ابنیه

جمع کل با اعمال ضرایب )کارهای فهرست بهایی 1.3 باالسری و 

1.07 منطقه ای - کارهای ستاره دار 1.3 باالسری(
146,192,403,5786,093,117,875152,285,521,453

6,091,420,000

خالصه برآورد عملیات عمرانی سطح شهر بافق براساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه - سال 1400

تجهیز کارگاه


