
 

 

 

 

 دعوتنامه شركت در مناقصه 

 پیاده روسازی بلوار شهید قنبری زاده و محوطه بهشت حسینبدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد انجام عملیات 

 . واگذار نماید (شخص حقوقی ) پیمانكار واجد شرایط را از طریق مناقصه به 

و حداكثر مهلت بارگذاری پیشنهادات قیمت در سامانه  40/00/4104روز سه شنبه مورخ  00/41ساعت  حداكثر مهلت دريافت اسناد از سامانه ستاد تا (1

می باشد و پاكت تضمین همزمان بصورت  14/00/4104روز شنبه مورخ  41شهرداری تا پايان ساعت ( www.setadiran.ir)تداركات الکترونیکی دولت 

در  11/00/4104روز يکشنبه مورخ  00/00گردد و كلیه پیشنهادها در ساعت  –میدان امام حسین  -بافق–يزد : یزيکی تحويل دبیرخانه به آدرس ف

 ( 00201110100: تلفن تماس امور قراردادها.) شهرداری بافق مفتوح می گردد

 .باشند تيا مرم در رشته ابنیه پنجشركت كنندگان بايستس دارای حداقل رتبه  (2

 مهر ايرانبانك   08014400124101 بايست يا به صورت واريز نقد به حساب  می باشدكه می ريال 4502050005000مبلغ سپرده شركت در مناقصه  (3

 .باشديا اوراق مشاركت نامه بانکی  شعبه بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت

 . گردد عث ابطال پیشنهاد میخوردگی، شرط، ابهام و يا نقص با هرگونه خط (4

 .باشد شهرداری در رد يا قبول هر پیشنهاد مختار می (5

 :ج به شرح ذيل ارائه گردد وپاكت الف ، ب  سهبايست مهمور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده و در  كلیه اسناد مناقصه می (6

 نامه شركت در مناقصه  رونوشت و اصل ضمانت: پاكت الف شامل -4

  :لپاكت ب شام -1

، رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و تغییرات و آخرين آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور( الف

ا موضوع مناقصه موضوع اساسنامه ضرورتا بايستی ب. رونوشت شناسنامه و كارت ملی مدير عامل شركت، دعوتنامه و قرارداد تیپ امضاء شده شهرداری بافق

  .اشته باشدمطابقت د

  (يا مرمت ابنیه پنجحداقل رتبه )رونوشت گواهینامه صالحیت پیمانکاری ( ب

قرارداد كه مجموع مبالغ كاركرد آنها بیش از چهل میلیارد ريال باشد همراه با اخذ  1شركت كنندگان می بايست در مدت سه سال گذشته حداقل ( ج

 .كه در غیر اين صورت پاكت پیشنهاد قیمت پیمانکار بازگشايی نمی شود و در سامانه ستاد بارگذاری گردد ب بیمه داشته باشندرضايت نامه يا مفاصاحسا

 .تفکیك قیمت می باشد آنالیزپاكت ج شامل مبلغ پیشنهادی و  -0

 . ساير مناقصه گران بازگردانده می شود تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین  گشودن پیشنهادهای قیمت،از  پس (7

 قراردادروز پس از ابالغ كارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد  0بايد حداكثر تا  مناقصهبرنده : 4تبصره

 .ه نفع كارفرما ضبط می شود و حق هیچگونه اعتراضی نداردبدون هیچ تشريفات قضائی ب مناقصهدر غیر اينصورت تضمین شركت او در . مبادرت نمايد

دوم  برندهاو به نفع كارفرما ضبط می شود و  مناقصهحاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شركت در   در مهلت پیش بینی شده،چنانچه برنده اول :1تبصره

 .مناقصه تجديد خواهد شد به نفع كارفرما ضبط ووی  تضمین  و در صورت امتناع نفر دوم،شود  به عنوان برنده مناقصه اعالم می

 .و قراردادی برعهده پیمانکار می باشدپرداخت كلیه كسورات قانونی  (8

 .ماه شمسی می باشد 1مدت قرارداد  (9

 .ی باشدهزينه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه م (11

 

http://www.setadiran.ir/


 

 

 

 

 موافقت نامه نمونه

به همراه شرايط عمومی و ديگر مدارک الحاقی آن كه يك ................. مورخ ............ میسیون معامالت به شماره اين موافقت نامه به استناد صورتجلسه ك     

شهردار بافق كه در اين  آقای مهندس سیدعلی نوروززادهمجموعه غیرقابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود ، فی مابین شهرداری بافق به نمايندگی 

كد اقتصادی و............................... شناسه ملی و .................... به شماره ثبت .......................................... نامیده می شود، از يك سو و شركت  پیمان كارفرما

كه در اين موافقت نامه، پیمانکار نامیده می شود، از سوی ديگر، طبق ................................. .به شماره ملی ................................. به نمايندگی آقای ......................... 

 .مقررات و شرايطی كه در اسناد و مدارک اين پیمان درج شده است، منعقد می گردد

 موضوع :  1ماده 

 شرح جدول پیوست قرارداد  به انجام عملیات پیاده روسازی بلوار شهید قنبری زاده و محوطه بهشت حسین

 اسناد و مدارک:  2ماده 

 :اين پیمان ، شامل اسناد و مدارک زير است

 موافقت نامه حاضر( الف

 شرايط عمومی( ب

 شرايط خصوصی( ج 

 آئین نامه مالی شهرداريها( د

ا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک اسناد تکمیلی كه حین اجرای انجام كار و بمنظور اجرای پیمان به پیمانکار ابالغ می شود ي(  ه

اين اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه، دستور كار و . اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. پیمان به شمار آيد

 .صورتمجلس باشد

به شماره اين موافقتنامه، آيین نامه مالی شهرداريها و شرايط عمومی پیمان  در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، به ترتیب

جزء الينفك قرارداد  همراه اسناد و مدارک پیمان نباشدبر ديگر اسناد و مدارک پیمان اولويت دارد و در صورتی كه  00/00/00مورخ  011/400021/401

انگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولويت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های مذكور می باشد و بر اين قرارداد حاكم است و هرگاه دوگ

 .اجرايی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای كار باشد، فهرست بهاء بر ديگر اسناد و مدارک پیمان اولويت دارد

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:  3ماده 

می ( يالر..................................... بحروف )ريال ..................................... موضوع قرارداد و مندرجات و ضمائم آن مبلغ به عدد  مبلغ قرارداد بابت خدمات -1-1

صورت مطابق با و  ....................  منطقه ای و ضريب پیشنهادی پیمانکار 70/1باالسری و  11/1و اعمال ضرايب  4104براساس فهرست بهای ابنیه كه باشد 

ورات قانونی قابل پرداخت می باشد و به شماره و طبق تايید كارفرما و يا دستگاه نظارت و كسر كلیه جرايم و كس منظم به صورتجلسات كاركردوضعیت 

 .داعالمی از سوی پیمانکار واريز خواهد ش.......... شعبه ............ بانك ............... حساب 

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه يا كسر نمايد، بدون آنکه در % 12كارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطالع كتبی به پیمانکار تا میزان : 4تبصره

 .واحد بهاء و شرايط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد

 اریخ شروع كارتاریخ تنفیذ، مدت، ت:  1ماده 

 .اين پیمان از تاريخ مبادله آن نافذ است( الف

 .شرايط عمومی پیمان است 00اين مدت، تابع تغییرات موضوع ماده . ماه شمسی است 1مدت پیمان ( ب



 

 

 

 

 .است كه پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود (تحويل زمین) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستین صورتمجلس تحويل كارگاه( ج

 .ام نمايدپیمانکار متعهد است از تاريخ تعیین شده برای شروع كار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز كارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقد (د

 تضمین تعهدات و حسن انجام كار: 5ماده

درصد مبلغ كل قرارداد بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات تحويل 40و به مبلغ  ........ ...........مورخ .................................... ضمانت نامه بانکی به شماره  -2-4

و درخواست  و اجرای دقیق، كامل، بدون عیب و نقص و بدون تاخیر تمامی مفاد و تعهدات قرارداد ، انجام كار صورتجلسه تنظیم از پس امورمالی گرديد كه

   .باشد می كارفرما به شده ياد سپرده تحويل به قرارداد منوط ابالغ است یبديه. گردد می مسترد پیمانکار پیمانکار به

درصد از هر صورت وضعیت پیمانکار بعنوان حسن انجام كار كسر تا در صورت ايجاد خسارت يا عدم اجرای مفاد قرارداد ، خسارت وارده از  40معادل  -2-1

باقی % 20اين مبلغ درصورت تنظیم صورتجلسه تحويل موقت و پس از ارايه مفاصاحساب آزاد و % 20 "ضمنا. آن محل جبران و به نفع كارفرما ضبط گردد

 مانده پس از گذراندن دوره يك ساله ضمانت اجرايی و تنظیم صورتجلسه تحويل قطعی آزاد خواهد شد

 .دبديهی است هرگونه مانده مطالبات كارفرما از محل سپرده های مذكور قابل وصول می باش: 4تبصره

 دوره تضمین :  6ماده 

ماه از سوی   41شرايط عمومی تعیین  می شود، برای مدت  04حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگری كه طبق ماده 

 .شرايط عمومی عمل می شود 11پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 

 نظارت بر اجرای كار:  0ماده 

 01وجه به مواد نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف كارفرما به عهده واحد عمران شهرداری بافق واگذار شده است كه با ت

 .شرايط عمومی انجام می شود 00و 

 نشانی طرفین: 8ماده 

 00201110014: فاكس     00201111111: شهرداری بافق       تلفن  -میدان امام حسین -بافق: نشانی كارفرما

 :  ..........................................................نشانی پیمانکار

 نسخ قرارداد:  9ماده 

ین جمهوری نسخه كه كلیه نسخ حکم واحد را دارند، با آگاهی كامل بین طرفین امضاء و مبادله شد و از هر جهت تابع قوانشش ماده و  4اين قرارداد در 

  .اسالمی ايران است

 

 كارفرما     پیمانكار                                                                                                                                

 سیدعلی نوروززاده                                                        ........                                                 شركت                

 شهردار بافق.......                                                                                                                  آقای               

 

 

 

 



 

 

 

 

 اده روسازي بلوار شهید قنبري زاده و محوطه بهشت حسینانجام عملیات پیشرايط خصوصي 

 .ه و بودجه بر اين پیمان حاكم است، شرايط عمومی ابالغ شده از سوی سازمان برنامخصوصی ذيل پیش بینی نشده باشد شرايط در هرگونه موردی كه -1

پیمان شامل مجموعه مقررات ملی ساختمان ، آئین نامه طراحی مرتبط با اجرای موضوع رعايت كلیه استانداردها ، آيین نامه ها و دستورالعمل های  -2

سازمان  22نشريه )،مشخصات فنی كارهای عمومی ساختمان ( آبا)،آئین نامه بتن ايران ( ويرايش چهارم – 1000استاندارد )ساختمانها در برابر زلزله 

 .مديريت و برنامه ريزی ، الزامی می باشد

 .اكندگی و ساير شرايط خاص پروژه را در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ نموده استپیمانکار صعوبت اجرای كار، پر -3

كسورات پرداخت كلیه كسورات قانونی بعهده پیمانکار خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و كسر  -1

( صورت وضعیتها)دارد مالیات، عوارض و بیمه و ساير كسورات قانونی متعلقه را از مطالبات  قانونی مزبور از قیمت كل پیشنهادی می باشد و كارفرما حق

 .پیمانکار كسر و به حساب مراجع مربوطه واريز نمايد

یکه محل انجام پیمانکار متعهد است هرگونه آلودگی و تخريب كه بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نمايد به صورت -5

 .عاری از هرگونه مصالح اضافی باشد و پس ازانجام عملیات ، نظافت محل به تائید ناظر درآيد در پايان هر روز كارها

اقدام  نسبت به نظافت محل بدون هرگونه اخطار ، كارفرما درصورت اتمام ساعت كار روزانه پیمانکار در صورت خودداری پیمانکار از اجرای بند فوق ، : تبصره

 .درصد جريمه به حساب بدهی پیمانکار منظور می نمايد و در صورت تکرار، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود 42نموده و هزينه مربوطه را به اضافه 

ن و سه سال پیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرايی، شخص واجد شرايط و مورد تايید دستگاه نظارت بامدرک تحصیلی حداقل مهندس عمرا -6

و در صورت غیبت . سابقه كار را به عنوان رئیس كارگاه معرفی كند و رئیس كارگاه میبايست به وظايف خود مطابق شرايط عمومی پیمان عمل نمايد

 . ريال جريمه محاسبه و از صورت وضعیت كسرخواهد شد 000/000/2سرپرست كارگاه به ازای هر روز 

انجام كارها و پرداخت حقوق و مزايا و غیره، غذا و اياب و ذهاب و بیمه كارگران، ايجاد وسايل ايمنی به منظور جلوگیری تامین نیروی انسانی ماهر برای  -0

ين رابطه نخواهد از حوادث و خطرات ناشی از انجام كار، خسارت جانی و مالی ناشیه بعهده و هزينه پیمانکار خواهد بود و كارفرما هیچ گونه مسئولیتی در ا

ضمنا پیمانکار متعهد میگردد حتی المقدور بخشی از نیروی انسانی خود را از افراد بومی شهرستان تامین . و پیمانکار مسئول و جوابگو خواهد بود داشت

 .نمايد 

پ آن منحصرا اكی دو كهدر سطح شهر مشغول فعالیت باشد  و دو اكیپ سنگ جدولکار اكیپ موزايیك فرش پنجپیمانکار می بايست همواره با حداقل  -8

ريال بصورت جريمه از صوت  777/777/17 هر اكیپ روزانه مبلغ مبودبايستی جهت لکه گیری و كارهای پراكنده در سطح شهر اختصاص يابد و در صورت ك

 حاظ نمی گرددبديهی است در صورت لزوم كاهش اكیپ پیش بینی شده براساس دستور كار ناظر پروژه جريمه فوق ل .وضعیت پیمانکار كسر می گردد

كارگاه و رعايت موارد ايمنی و تهیه و نصب عالئم ايمنی و هشدار دهنده در پروژه از طرف پیمانکار الزامی است و مسئولیت وقوع هر گونه حادثه در  -9

دی را به عنوان مسئول ايمنی محوطه پیرامونی پروژه چه در ساعات اداری و چه در ساعات غیر اداری به عهده پیمانکار است ضمنا پیمانکار می بايست فر

ريال از حساب پیمانکار 777/777/3مسئول ايمنی كارگاه جريمه روزانه معادل و حضور كارگاه به كارفرما معرفی نمايد بديهی است درصورت عدم معرفی 

 .كسر می گردد  

نسب به بدون هرگونه اخطار كارفرما ( زمان تعطیلی كارگاه  چه در زمان فعالیت كارگاه چه  در)در صورت عدم رعايت ايمنی در محیط كارگاه ، : تبصره 

 .درصد باالسری از صورتحساب پیمانکار كسر می نمايد 42تامین ايمنی و نصب تابلو وعالئم به نحوه مقتضی اقدام و هزينه های مربوطه را با 

 .ی از سوی پیمانکار و تايید دستگاه نظارت و كارفرما می باشدمنوط به ارائه داليل و مستندات كاف( تمديد پیمان ) هرگونه تغییرات مدت پیمان  -17

طبق نظر كارفرما تعیین می گردد و در صورت ضرورت و فوريت كار  عصر می باشد و در صورت لزوم، هرگونه تغییر 2صبح تا  0از  ساعت كار پیمانکار -11



 

 

 

 

 .پیمانکار موظف است تا زمانی كه كارفرما اعالم نمايد حضور داشته و نسبت به اتمام كار اقدام نمايد

 :  به میزان و ترتیب زير از پیمانکار وصول می شود( ناشی از قصور پیمانکار ) خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان  -12

 .در صورت عدم تجهیز كارگاه مطابق با شرايط عمومی پیمان اعمال خواهد شد: تأخیر در تجهیز كارگاه ( فال

 777/777/2روز تاخیر غیرمجاز مبلغ به ازای هر:   يا دستوركارها و ابالغها پروژه های جزء براساس برنامه زمانبندی تفضیلی یر در اجرای عملیاتتأخ( 4 - ب

جرائم اعمال شده براساس اين بند درصورت وضعیت های ) .مطالبات يا ضمانت نامه بانکی پیمانکار به عنوان جريمه  برداشت می گرددريال از كاركرد يا 

باز ن نمايد قابل موقت و دوره ای و يا تعديهای پیمانکار لحاظ می گردد و درصورتی كه پیمانکار تاخیر به وجود آمده را در ساير پروژه های جزئی نیز جبرا

 (گشت نمی باشد

ريال از كاركرد يا مطالبات  777/777/17روز تاخیر غیرمجاز مبلغ به ازای هر :( ماهه  1در مدت زمانه كل عملیات قرارداد )یر در اجرای قرارداد تأخ( 1 - ب

شرايط خصوصی جريمه شده  41ماده  4 –بند ب حتی در صورتی كه پیمانکار براساس . ) يا ضمانت نامه بانکی پیمانکار به عنوان جريمه  برداشت می گردد

س اين بند نیز باشد و نتواند تاخیرات به وجود آمده را در طول مدت قرارداد جبران نمايد و عالوه بر جريمه تعیین شده در بند قبلی مشمول جريمه براسا

 (می باشد

هفت طی و توسط ناظر پروژه يا كارفرما اخطار كتبی  يكد نباشد ، پس از عدم شروع فعالیت مشروط به اينکه جبهه كاری از جانب كارفرما مسدو: تبصره

قیمتهای پیشنهادی توسط پیمانکار ) منجر به اخذ خسارت يا خلع آن فعالیت و واگذاری آن به پیمانکار ديگری خواهد شد ،  زمان از تاريخ ابالغ اولیه روز 

اين مورد نیز شامل منظور نمودن هزينه ها و  پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت  مالک محاسبه صورت وضعیت پیمانکار جديد می باشدديگر 

لذا پیمانکار می بايستی با علم به اين موضوع ، هزينه های ناشی از سرعت كار را به نحوی كه عملیات ( درصد اضافی خواهد بود 42بحساب پیمانکار و اخذ 

 . پیمان انجام شود در قیمت پیشنهادی خود منظور نمايد موضوع پیمان در مدت پیش بینی شده در

رنامه پیمانکار الزم است مطابق با شرايط عمومی پیمان قبل از انجام عملیات اجرايی برنامه زمان بندی خود را به دستگاه نظارت ارائه نمايد ب -13

و عالوه بر آن مقدار مصالح الزم جهت اجرای عملیات مشخص باشد و توان تفضیلی بايد شامل نیروی انسانی، ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز پروژه بوده 

 .روز از تاريخ مبادله پیمان است 42آخرين مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی اجرا كار  .با پیشرفت فیزيکی كار قابل بررسی باشد

پیش بینی شده در برآورد اولیه پیمان می باشد كه می  و كفپوش وزايیك فرشمبنای زمانبندی و كنترل پیشرفت پروژه مقادير سنگ جدول و م -11

 بايست متناسب با زمان پروژه كاركرد نیز انجام شود

 روز نسبت به تجهیز كارگاه و شروع عملیات اجرايی اقدام نمايد 42حداكثر ظرف مدت پیمانکار موظف است  -15

و اخذ تائیديه مربوطه از ناظر پروژه برای پیمانکار الزامی است و با توجه به اينکه پذيرش میزان  ارسال گزارشهای روزانه و هفتگی و ماهیانه كاركرد -16

وكلیه  تاخیرات مجاز بر مبنای گزارشات مذكور می باشد در صورت عدم ارسال گزارشات مذكور پذيرش میزان تاخیرات مجاز بسته به نظر كارفرما بوده

 ارات برعهده پیمانکار می باشدجرايم شامل تاخیرات غیر مجاز و خس

 .انجام عملیات نقشه برداری الزم برعهده و هزينه پیمانکار می باشد -10

به عهده  یسطح آبهای تيهدا جهت نییتع لحاظ از رینقشه برداری مس و یكنترل كدهای ارتفاع ،شده های مشخص ریقبل از اجرای كار در مس -18

 .باشدی م مانکاریپ

ای مرحله اول درخواست میشود بعهده كارفرما می باشد و هزينه تکراركلیه آزمايشات كه برای مرحله اول فاقد نتیجه هزينه كلیه آزمايشات كه بر -19

 .مورد تائید باشد به عهده پیمانکار می باشد



 

 

 

 

ی بتن ماهیچه سنگ برا)بتن  یریتا نمونه گ ديكتبا مراتب را با ناظر مربوطه هماهنگ نما ریطول مس 120حداقل هر  یموظف است برا مانکاریپ -27

متر  120از  شیصل بابا فو شاتيآزما نکهيشود و درصورت ا یداده م میتعم ریمتر از طول مس 120به  شيآزما جياست نتا یهيبد ديبه عمل آ(  جدول

 ديرا لحاظ نما یمی، كارفرما مختار است در خصوص اعمال جرائم هرگونه تصم ماصورت گرفته باشد بسته به نظر كارفر

ساعت بعد از اجرای بتن  10سانتیمتر تولید و اجرا گردد و حداقل  40گر زير سنگ جدول می بايست قبل از اجرای سنگ جدول به ضخامت بتن م -21

مالت موردنیاز جهت نصب سنگ جدول جزء بتن مگر محسوب نمی شود و هزينه ) مگر،  نصب سنگ جدول برروی آن با مالت ماسه سیمان اجرا گردد 

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

بودن بتن تا  یسازه ا ریبا توجه به غ ماهیچه سنگ جدول يا بتن كفسازی مقاومت براساس مشخصه و دستوركار را نداشته باشدكه بتن  یدر صورت -22

 . شود یپرداخت نم یزيبابت بتن ر يیبها چگونهیبا مقاومت كمتر ه یهابتن یگردد و برا یآن اعمال م یو كسر بها دیتر بتن مورد تائ نيیرده پا كي

موظف است  درصورتی كه كیفیت اجرايی هر بخش از عملیات مطابق با شرايط قرارداد نباشد و كاركرد پیمانکار به تائید ناظر و كارفرما نرسد پیمانکار -23

ب صورت نگیرد هزينه عملیات مذكور هردلیلی صالحديد كارفرما برآن باشد كه تخرينسبت به تخريب و اصالح آن اقدام نمايد و درصورتی كه بنا به 

 .درصورت حساب پیمانکار لحاظ نمی گردد و پیمانکار در اين خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت 

 اقدام نمايد تامین دفتر كار در محل شهربافق پیمانکار مکلف است نسبت به -21

دون راننده با تائید دستگاه نظارت و بسالم و دارای كولر و بخاری به باال  41ماشین سواری مدل ای شروع كار، يك دستگاه پیمانکار می بايست درابتد -25

پیش بینی نمايد  در اختیار ناظر قرار دهد كه هزينه های آن برعهده پیمانکار بوده و الزم است پیمانکار هزينه های مربوطه را در قیمت رديفهای پیشنهادی

باالسری از پیمانکار %  42در صورت عدم تامین خودرو توسط پیمانکار ، كارفرما مجاز است خودرو مذكور را از طريق آژانس تامین و هزينه مربوطه را با  و. 

ضريب پیشنهاد قیمت كسر نمايد اين هزينه ممکن است از مبالغ پیش بینی شده در تجهیز كارگاه بیشتر باشد كه پیمانکار می بايست پیش بینی آن را در 

 .لحاظ نموده باشد

برعهده و هزينه پیمانکار می باشد ضمنا موزايیك بايد از ... تهیه كلیه مصالح، موزايیك، سنگ جدول، ماشین آالت، لوازم كار، نیروی انسانی و  -26

دستگاه نظارت شهرداری بافق برسد همچنین تهیه گردد كه طرح موزائیك قبل از اجرا می بايست به تائید  یا یزد موزائیك كارخانه سنگامیك یزد

كارفرما  سنگ جدول مورد تائید جهت اجرا سنگ جدولهای پرسی می باشد و نمونه  جدول سنگی می بايست قبل از اجرا به تائید دستگاه نظارت و نماينده

( یشنهادی پیمانکار كه به تايید دستگاه نظارت رسیده باشد با توجه به طرح پ) ضمناً تمامی موزايیك های مصرفی رنگی و يا با زمینه سیمان سفید .برسد 

 . می باشد

توسط  ك پیشنهادی پیمانکاریدر صورتی كه به هر دلیل پیمانکار نتواند موزائیك مورد نیاز را از كارخانه سنگامیك تامین نمايد درصورت تائید موزاي: تبصره 

ه درصدقیمتهای پیش بینی شده در رديفهای مربوط به تهیه و نصب موزائیك و اضافه بهای رنگی جهت مصرف در پروژه كسر بهايی معادل د دستگاه نظارت

 .بودن در صورت وضعیت پیمانکار لحاظ می گردد

يکی نزد  پیمانکار بايستی در هنگام عقد قرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهريه و خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات -20

و هزينه مربوطه رادر ضريب پیشنهادی پیمان پیش بینی نموده و هیچگونه هزينه جداگانه ای در اين خصوص به پیمانکار . بیمه نمايد، از شركتهای بیمه 

ات و عملیات انجام پرداخت نمی شود؛ هرگاه پیمانکار به ترتیب فوق عمل ننمايد و در خالل مدت اجرای عملیات حادثه يا مشکلی پیش آيد كه به تجهیز

 .شده آسیب وارد كند پیمانکار مسئول جبران خسارت ناشیه خواهد بود

 .مسئولیت حفظ و حراست از مصالح ، لوازم و ماشین آالت برعهده پیمانکار می باشد -28

رحله ضمن تائید كاركرد دستوركار جهت پیمانکار الزم است قبل از انجام هر عملیات اجرايی دستور كار از ناظر پروژه داشته باشد و پس از انجام آن م -29



 

 

 

 

 (اوردر برای هر مرحله از عملیات اجرايی الزامی می باشد)ادامه عملیات را از ناظر پروژه دريافت نمايد 

ه پیمانکار پیمانکار مکلف است كلیه مراحل كار را بال فاصله صورتجلسه نمايد و كلیه خسارات ناشی از عدم تهیه صورتجلسه در صورت ادامه كار برعهد -37

 .می باشد

نه در صورت تخريب دستی هزينه جمع آوری و بارگیری و حمل مصالح تا محل انباشت موقت در كارگاه و باراندازی در قیمت ها منظور شده و هیچگو -31

 .هزينه اضافه ای بابت آن پرداخت نمی گردد

انجام پروژه برعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار ضامن هر گونه پیگیری و هماهنگی های الزم جهت تعیین موقعیت تاسیسات شهری در مکان های  -32

صور نقص و عیبی است كه به تجهیزات و تاسیسات شهری، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث چه در حین ساعات كاری و چه در ساعات غیركاری ناشی از ق

ص نخواهد داشت و پیمانکار در اين مورد بايد به گونه ای عمل نمايد كه پیمانکار، به عهده وی می باشد و كارفرما هیچ گونه مسئولیتی در اين خصو

 .درگیری يا پیامد مالی و حقوقی برای كارفرما بوجود نیايد

 نداشتن حق واگذاری كل قرارداد به غیر -33

روز از تاريخ عقد قرارداد  نسبت به  42پیمانکار می بايست حداكثر ظرف تامین كارگاه و تاسیسات و تجهیزات موردنیاز به عهده پیمانکار می باشد و  -31

 .كارفرما در اين خصوص هیچگونه تعهدی نداردتامین و تجهیز كارگاه اقدام نمايد و 

 .برنامه ريزی مشمول تعديل می باشدسازمان مديريت و 42/4/4001مورخ  400000/40نرخ اين پیمان طبق بخشنامه شماره  -35

 .به شرح ذيل اقدام می گرددپیش بینی نشده است  در صورت ابالغ آيتمهای جديد كه در برآورد -36

ولی در برآورد منظم به پیمان پیش بینی  پیش بینی شده باشد 4104در صورتی كه آيتم جديد ابالغ شده به پیمانکار در رديفهای فهرست بهای ابنیه ( الف

بايست آيتم مربوطه را براساس قیمت پیش بینی شده در فهرست بهای ابنیه نیاز به ارائه قیمت جديد از سوی پیمانکار نمی باشد و پیمانکار می  نشده باشد 

مطابق با ساير رديفهای پیش بینی شده در ماده سه قرارداد و ضريب پیمان مشخص شده در  4500و منطقه ای 4514 با اعمال ضرايب باالسری 4104

 .اجرا نمايدبرآورد 

پیش بینی نشده باشد و  در برآورد منظم به پیمان هم  پیش  4104ار در رديفهای فهرست بهای ابنیه در صورتی كه آيتم جديد ابالغ شده به پیمانک( ب

بررسی توسط دستگاه نظارت و كمیسیون معماالت پیمانکار مکلف است قبل از اجرای كار نسبت به ارائه قیمت جديد اقدام و پس از بینی نشده باشد  

نسبت انجام كار اقدام نمايد و درصورت اجرای كار قبل از تائید كمیسیون معامالت شهرداری  ه توسط كارفرماشهرداری و ابالغ قیمت نهايی تائید شد

 .مسئولیت عواقب آن به عهده پیمانکار می باشد و كارفرما دراين خصوص مسئولیتی نخواهد داشت

پس از %  852پس از تحويل زمین و%  0نکار پرداخت می شود كه درصد پس از اخذ ضمانت نامه به پیما 4152در اين قرارداد پیش پرداخت به میزان  -30

 .تجهیز كارگاه و صورتجلسه تجهیز كارگاه  به حساب پیمانکار واريز می گردد% 80انجام 

ن ماه می هما 12ز تا روتوسط اول تا پنجم هر ماه می باشد و مهلت برررسی آن  دستگاه نظارت يا مشاور، ناظر مقیمزمان ارسال صورت وضعیت به  -38

 42با مهلت )مهلت بررسی توسط نماينده كارفرما بوده و پس از تائید نماينده كارفرما جهت پرداخت ( تا پنجم ماه بعد)روز  40و پس از آن به مدت باشد 

ی فاقد دستوركار و ضمنا صورت وضعیتهابه امور مالی شهرداری ارسال می گردد ( "بیستم ماه بعد از ارسال صورت وضعیت توسط پیمانکار "روزه 

 .شود و پیمانکار در اين خصوص هیچگونه اعتراضی ندارد صورتجلسه قابل بررسی نبوده و به پیمانکار عودت داده می

به صورت وضعیتهايی كه پیمانکار راسا به كارفرما ارسال نمايد هیچگونه پرداختی صورت نمی گیرد و كن لم يکن تلقی می گردد و الزم است : تبصره 

 .ت وضعیت صرفا توسط ناظر پروژه و دستگاه نظارت برسی و پس از تائید ، توسط دستگاه نظارت به كارفرما ارسال گرددصور

 . بلوار بهشت حسین از پل راه آهن تا بهشت حسین و محوطه بهشت حسین می باشدمحل اجرای پروژه  -39

.اسقاط كافه خیارات غبن و لو افحش از پیمانکار به عمل آمد  -17



 

 

 

 

شرح فصل
جمع برآورد فهرست 

بها )ریال(

جمع برآورد ستاره 

دار )ریال(
جمع كل )ریال(

درصد ستاره دار  

به كل

526,080,500526,080,5000فصل اول: عملیات تخريب و برچیدن

308,820,000308,820,0000فصل دوم: عملیات خاكی با دست

906,062,840906,062,8400فصل سوم: عملیات خاكی با ماشین

1,726,650,0001,726,650,0000فصل چهارم: عملیات بنايی با سنگ

451,500,000451,500,0000فصل ششم: قالب بندی فوالدی

2,540,986,0002,540,986,0000فصل هشتم: بتن درجا

2,936,725,0002,936,725,0000فصل يازدهم: آجركاری و شفته ريزی

3,510,937,500152,000,0003,662,937,5001فصل دوازدهم: بتن پیش ساخته و بلوک چینی

875,000,0008,476,587,5000-9,351,587,500فصل بیست و يکم: فرش موزايیك و كفپوش بتنی

072,000,00072,000,0000فصل بیست و سوم: كارهای پالستیکی و پلیمری

111,406,400111,406,4000فصل بیست و هشتم: حمل و نقل

651,000,00021,719,755,7400-22,370,755,740جمع كل فهرست بهای ابنیه

جمع كل با اعمال ضرايب )كارهای فهرست بهايی 1.41 باالسری و 

1.07 منطقه ای - كارهای ستاره دار 1.41 باالسری(
33,750,759,185-917,910,00032,832,849,185

1,313,310,000

34,146,159,185
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تجهیز كارگاه

مبلغ كل برآورد )ريال(


