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 بسمه تعالی

 به همراه ارزیابی فنی بازرگانی ایمرحله  یکنامه شرکت در مناقصه عمومی دعوت

 موضوع مناقصه: -1

 احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار شیراز(

 محل اجرای کار: -2

 )بلوار شیراز ( کرمان، شهرستان سیرجاناستان 

 مبلغ برآورد کار:

سیراحداث  عملیات اجرایی برآورد سازی م سطح دفاع مقدس تا  زیبا سیرجان از تقاطع غیر هم شیراز(میدان ورودی   )بلوار 

شته  ست بهاء ر ساس فهر سات برقیبرا سی سات مکانیکی ابنیه، تا سی ضرایب به مبلغ 1401سال  و تا  یالر302،308،280،279  با اعمال 

 ( ریال سیصد و دو میلیارد و سیصد و هشت میلیون و دویست و هشتاد هزار و دویست و هفتاد و نه )

 مدت اجرای کار: -3

 ماه شمسی 6  

 کارفرما: -4

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 دستگاه نظارت: -5

سناد و قرارداد این مفاد طبق بر پیمانکار که تعهداتی در اجرای نظارت ست مدارک و ا ست نموده تقبل آن پیو  طرف کارفرما از ا

شرکت توسعه ، عمران و مدیریت منطقه گل گهر مدیر برعهده  نامیده نظارت پیمان دستگاه این در که مشاوری شرکت و عمرانی 

  شود، می

 :مناقصه گزاردستگاه   -6

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 اعتبار طرح : -7

 .عمرانی می باشدغیر اعتبار طرح از محل طرح های       

 تضمین شرکت در مناقصه: -8

صه باید مبلغ )به عدد( ضمانتنامه  الیر 15،115،414،014   شرکت کننده درمناق صورت  شرکت در فرایند ارجاع کار ب سپرده  به عنوان 

و مطابق فرم ضمانتنامه شماره  02/02/94هـــ مور   50659 ت/123402بانکی براساس آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 

روز از تاریخی که برای گشودن  90های مجاز ایرانی صادر و امضا و تأیید شده و برای مدت ضمیمه اسناد مناقصه که توسط یکی از بانك 1

ست کت سید بدون نیاز به درخوا سرر شته و در هر  صه تعیین گردیده اعتبار دا شنهادات مناق شد پی سه ماه قابل تمدید با بی اداره کل بمدت 

 همراه پیشنهاد خود تسلیم نمایدتهیه و به



 

 اسناد مناقصه
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 باشد. یمورد قبول کارفرما نم یاوراق جز  ضمانت نامه بانک ریتوجه: چك و سفته  و سا

 

 وجه(  زی)جهت وار 100220280101112350801001شبا:  شماره

 14004856874شرکت :  یشناسه مل     

 411478576577شرکت : یه اقتصادشمار     

 7817817938شرکت  یکد پست      

  حداقل رتبه -9

 می باشند می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.تاسیسات  4 بهحداقل رت و صالحیت ابنیه   3رتبه  لحداق که دارای  کلیه شرکتها

 معرفی نامه دریافت اسناد مناقصه: -10

 اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. 

 بررسی موضوع و اسناد مناقصه:  -11

مناقصه گر باید، قبل از تسلیم پیشنهاد مناقصه، اسناد مناقصه را به دقت بررسی کرده و تمام اطالعات الزم، مانند حمل و  -16-1

ضع راههای دسترسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالی آن، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری آن، نقل، و

 به دست آورد. مناقصه گر، پس از تسلیم پیشنهاد، نمی تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند. 

ابهام یا سوالی داشته باشد، می تواند بصورت کتبی تا هر یك از مناقصه گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه،  -16-2

مناقصه گزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. اگر به نظر مناقصه گر قسمتی از مفاد اسناد مناقصه 

را قبل از تسلیم اشتباه یا اشکالی از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، مناقصه گر باید این اشتباه و اشکال 

ستهای اولیه  صه گزار به درخوا صالحی خود را ارائه نماید. مناق شنهاد ا ضاء پی صورت اقت شنهاد، تا منعکس کند و در  پی

توضیح یا اصالح اسناد مناقصه، که در مهلت مقرر دریافت کند، کتباً پاسخ خواهد داد. پاسخ مناقصه گزار و شرح پرسش 

کنندگان در مناقصـه که اسـناد مناقصـه را دریافت نموده و اعالم انصـراف نکرده اند، بطور یا اشـکالها، برای تمام شـرکت 

سناد مناقصه، از نظر وی تلقی  یکسان ارسال خواهد شد. عدم اظهارنظر مناقصه گر، به منزله بدون اشکال و واضح بودن ا

 .خواهد شد

 تجدیدنظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه: -12

صه گزار، می تواند تا هفت ) -17-1 ضیحات 7مناق سخ به تو شنهادها، در پا سلیم پی شده برای ت ( روز پیش از آخرین روز تعیین 

صدور الحاقیه هایی،  صالحدید خود، با  صه، یا به هر دلیل دیگر و یا به  شرکت کنندگان در مناق سوی  شده از  ست  درخوا

 عد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد. در اسناد مناقصه تجدید نظر به عمل آورده و یا مو

شرکت  -17-2 شد، باید مراتب طی الحاقیه ای به  صه با ضوع مناق ستلزم تغییر کارهای مو صه م سناد مناق هر گاه تجدید نظر در ا

ر کنندگان در مناقصــه اعالم گردد و فرصــت کافی برای اعمال اصــالح و تغییر، به ایشــان داده شــود. شــرکت کنندگان د

سوی آنها  شده در آن، از  شد که اطالعات درج  صول الحاقیه را اعالم کنند و چنین فرض خواهد  صه باید بی درنگ و مناق

 مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 الحاقیه ها، اجزای جدانشدنی اسناد مناقصه محسوب می گردند.  -17-3



 

 اسناد مناقصه
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 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: -13

 1401/  10/   18  مور 13:30آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، ساعت 

 شماره تماس ها جهت پاسخگویی:

 آقای شامحمدی)هماهنگی های جهت تحویل پاکت (09132457402

 آقای بلوردی سواالت حقوقی -09131420642

 بازدید از پروژه هماهنگی  جهت سواالت فنی  و آقای مهندس امیر تیموری 09380739572

 10ساعت  1401/  10/  14الی   1401/  10/  11تاریخ بازدید از پروژه :

 

 توجه:

هر گونه اصالح ،تغییر ،انصراف پس از تحویل پاکت ها امکان پذیر نمی باشد و منجر به ضبط ضمانت نامه بانکی می 

 شود.(

 پاکت های فاقد الک و مهر تحویل آن ها امکان پذیر نمی باشد.

دبیرخانه این شرکت گرددپاکت های حتما باید حضوری و توسط نماینده تحویل   

 

 نشانی محل تسلیم پیشنهادها:  -14

 شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر -گهره شیراز مجتمع معدنی و صنعتی گل جاد 50سیرجان کیلومتر 

 امضاء اسناد:  -15

شنهاد قیمت  سد و همراه با پی شنهاد دهنده بر ضای مجاز تعهدآور پی صه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و ام سناد مناق تمام ا

 تسلیم شود. 

 تاریخ گشایش پیشنهادها:  -16

شانی مندرج در ماده  صه به ن سیون مناق صله در کمی شنهادهای وا شایش پاکات پی م خواهد این دعوتنامه متعاقباً اعال 19تاریخ گ

 شد. حضور یك نفر نماینده از طرف هر یك از پیشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است. 

 اختیار در رد یا قبول پیشنهادها:  -17

ــاس قانون برگزاری  ــه بر اس ــت. برندگان اول و دوم مناقص ــنهادها مختار اس ــه گزار در رد یا قبول هر یك از پیش ــتگاه مناقص دس

 و دیگر مقررات تعیین می شوند.  17/11/83مور   130890اره مناقصات به شم

 ییاجرا یدسـتگاهها و مبارزه با رشـوه در یریشـگینامه پ نیی( آ1ماده ) یاعمال مندرج دربندها از یکیشـرکت مرتکب  چنانچه

ــ مور 30374ت/73377نامه شماره بیموضوع تصو  یشنهادهایآن شود، سازمان در رد پ یبعد یها هیو اصالح 22/12/1383هـ

 مرتبط مختار است.
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 نحوه انجام مناقصه:  -18

 مرحله ای با ارزیابی فنی بازرگانی برگزار می شود.  یكمناقصه بصورت 

 یمت های تراز شده طبق فرمول زیر محاسبه و تعیین می گردد:   ق

L =
100 ×  𝐶

100 − [𝑖 × (100 − 𝑡)]
 

Lقیمت تراز شده = 

Cپاکت ج( = قیمت پیشنهادی( 

i  (3/0= ضریب تأثیر امتیاز فنی )برابر 

t  امتیاز( 100تا  70= امتیاز ارزیابی فنی )بین 

 مناقصه گری که کمترین قیمت تراز شده را پیشنهاد کرده باشد به عنوان پیمانکار منتخب برگزیده می شود.

 

مورد  13/7/94مور  158764/94قیمتهای پیشنهادی بر اساس دستور العمل تعیین دامنه قیمت متناسب پیشنهادی به شماره 

 بررسی قرار خواهند گرفت.

 ارائه پیشنهادات: -19

به شرطی مورد بررسی قرار می گیرند که  )برگ پیشنهاد قیمت در برگه پیشنهاد قیمت ارائه میشود( ارائه شده کلیه پیشنهادهای

مورخه  76574/100و جداول پیوست بخشنامه شماره  31/03/1396مور   1232579/96جداول تکمیل شده بخشنامه شماره 

صه گران  19/8/1387 سوی مناق شنهاد قیمت از  ستورالعمل نحوه ارائه پی شته   با عنوان د ست بهاء را دا صلهای فهر به تفکیك ف

«  ج»مناً کلیه پیشــنهاددهندگان می بایســت جدول های تکمیل شــده فوق را به همراه برگ پیشــنهاد قیمت در پاکت باشــد. ضــ

 مناقصه ارائه نمایند. 

شنهادها باید تا  ست  3پی سه ماه دیگر به درخوا شد و برای  شته با شنهادها اعتبار دا سلیم پی سه ( ماه پس از آخرین موعد ت  (

 اشد.قابل تمدید ب مناقصه گزار

 ظرفیت ارجاع کار:  -20

ـــده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به  در صـــورتی که مبلغ کار مورد مناقصـــه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده ش

ــتگاه ــما تجاوز می نماید. مراتب را کتباً به دس ــده، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز ش ــازمان برنامه و بودجه اعالم نش  س

صه گران  سازندگان و مناق صه گزار و دفتر امور  شورمناق صه  سازمان برنامه و بودجه ک شما در این مناق شارکت  اطالع دهید. م

موکول به تایید دفتر مزبور می باشد. در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید، پیشنهاد شما 

برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای بار دوم تا شش ماه در صورت تکرار تا یك سال از فهرست از درجه اعتبار ساقط است و 

 حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید.  سازمان برنامه و بودجه کشورهای 

 نوع، نحوه و میزان اخذ تضمین:  -21

ساس نوع، نحوه و میزان اخذ تضمین و پرداخت پیش پرداخت و حسن انجام کار ب مور    ه50659ت /123402مصوبه شماره ر ا

 می باشد.  هیأت وزیران 22/09/1394
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 یل آحاد بهاء: تعد -22

سازمان برنامه و بودجه کشور و با شاخص مبنای یك دوره سه  15/09/82مور   173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره 

 گردد.ماهه قبل از پیشنهاد قیمت پیمانکار محاسبه و پرداخت می 

 
 

 عوارض و مالیات ها:  -23

پروژه تابع ضوابط و مقررات حاکم بر طرحهای غیر عمرانی می باشد. کسور قانونی براساس ضوابط مربوطه از صورت وضعیت های 

 کارکرد کسر خواهد شد.

 تسهیالت و امکانات ویژه: -24

 تیار مناقصه گر قرار خواهد داد.کارفرما فقط امکانات و تسهیالت پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان را در اخ

 سایر شرایط: -25

 سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران و شرایط مناقصه، عمومی و خصوصی پیمان می باشد. 

 مهر و امضای مجاز مناقصه گر   امضای دستگاه مناقصه گزار

 :     /     /تاریخ                                                                                     :     /     /تاریخ                  
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 مناقصه شرایط
 

 شرایط مناقصه-1-2

 تعهد نامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی -2-2

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد ومدارک عمومی مناقصه و پیمان   -3-2

 برگ پیشنهاد قیمت   -4-2

 فرم خود اظهاری ) ظرفیت آماده به کار ( -5-2

 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
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 موضوع مناقصه: 

 سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار شیراز( احداث زیباسازی مسیرورودی

شروح زیر نیز مورد عمل قرار  واردیعالوه بر م شرایط م ست  شده ا صه ذکر  شرکت در این مناق شرایط عمومی  صه و  که در مشخصات مناق

 خواهد گرفت.

شنهاددهنده -1 ست پی ستندات و مدارک میبای صه در شرکت جهت نیاز مورد م ستورالعمل بند همین مفاد با مطابق را مناق  در که از د

 .دهد قرار گردند مشخص می "ج"و "ب" ، " الف" حروف با که ییپاکتها در شد خواهد اشاره آن به ادامه

 اصل یا نقدی رسید سپرده قبض اصل حاوی باشد می مناقصه در شرکت ضمانتنامه به مربوط که پاکت این:  "الف" پاکت -1-1

صه در شرکت ضمانتنامه ضمین" ماده در شده تعیین مبلغ و شرح به مناق صه در شرکت ت ستورالعمل این " مناق  خواهد د

 .بود

 میبایست شرح ذیل به مستندات و مدارک و بوده "پیشنهاددهنده  ارزیابی فنی بازرگانی " به مربوط پاکت این:  "ب" پاکت -1-2

ضاء و مهر از پس صل ام شنهاددهنده تعهدآور مجاز ا سخه یك در پی صل کاغذی ن سکن یك و ا سخه ا سخه شدهن صل ن  بر ا

 :گردند گزارمناقصه تسلیم و شده داده قرار مذکور پاکت در CD روی

 .نقصان و کمبود هیچگونه بدون مناقصه اسناد .1-2-1

 گواهینامه تائید صالحیت صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  .1-2-2

 کد اقتصادی .1-2-3

نهاد دهنده برای اسناد شدر مورد دارندگان امضای مجازپی آخرین آگهی تغییرات رونوشت مصدق اساسنامه و .1-2-4

 مالی وتعهد آور

نامه ها،تعهدنامه فرمها، .1-2-5 ـــ ـــش ـــده تکمیل زمانبندی برنامه و هاپرس بازرگانی ارزیابی" به مربوط ش  فنی 

 .نیاز مورد همراه ضمائم به " پیشنهاددهنده

 .کارفرما توسط شده صادر های الحاقیه .1-2-6

 . یمنیا تینوشت برابر با اصل صالحرو .1-2-7

 اصل امضاء و از مهر پس میبایست ذیل شرح به مستندات و مدارک و بوده مالی پیشنهاد به مربوط پاکت این:  "ج" پاکت -1-3

 :گردند گزارتسلیم مناقصه و شده داده قرار مذکور پاکت در پیشنهاددهنده تعهدآور مجاز

 .شده تکمیل قیمت پیشنهاد فرم .1-3-1

برگ های تجزیه بها که میبایســت مطابق فرمهای  همراه به شــده تکمیل قیمتهای و مقادیر فهرســت جداول .1-3-2

 دستور العمل نحوه ارائه تجزیه بها  تکمیل گردد.

تحویل  دیگری شده مهر و الک یا پاکت یك لفاف در و جمعاً شده مهر و الک جداگانه باید "ج" و "ب" ، "الف" پاکت سه از یك هر -2

صه گزار شانی و نام آنها لفاف و مذکور هایپاکت از یك هر گردند. روی مناق شنهاددهنده، ن ضوع و شماره پی صه مو ضوح به مناق  و

 .گردند اصل امضاء و مهر پیشنهاددهنده توسط میبایست آنها لفاف و پاکتها از یك هر. باشد شده نوشته

شنهاد هیچگونه شود دقت -3 شدن صورت رعایت در. شود گذارده نباید " ب" و "الف" های پاکت در قیمتی پی ضوع این ن سط مو  تو

 .شد حذف خواهد مناقصه از پیشنهاددهنده و بوده مردود مذکور پیشنهاد پیشنهاددهنده،

شیدگی یا و خوردگی قلم پیشنهادها متن در صورتیکه در -4 شد باید ارقام و عبارات در تغییر یا شدگی پاک یا ترا  و مهر به آن محل با

 .شد خواهد تلقی و مردود ناقص پیشنهاد صورت این غیر در. باشد رسیده پیشنهاددهنده تعهدآور و اصل امضاء
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سناد از قسمت چند یا یك که صورتی در -5  قبول منزله به تسلیم پیشنهاد باشد، نرسیده پیشنهاددهنده امضاء به مناقصه مدارک و ا

 .شد خواهد تلقی پیشنهاددهنده طرف از مناقصه مدارک و اسناد مشخصات و شرایط تمام

 نحوه گشایش پیشنهادها -6

شود. در صورتی که محتوای های بعد آن( گشوده مینامه و الحاقیه)ضمانت "الف"پیشنهادها ابتدا پاکت گشایش  در تاریخ  -6-1

 "ب"پاکت کامل نباشد پیشنهاد مردود تلقی شده و  "تضمین شرکت در مناقصه"شده در بند به ترتیب تعیین "الف"پاکت 

 گر باز گردانده خواهد شد.عیناً به صورت ناگشوده به مناقصه "ج"و 

سی اولیه مدارک تحویل کمیته  مربوط به ارزیابی فنی بازرگانی "ب"در مرحله بعد پاکت  6-2 شوده و پس از برر شنهاددهنده گ پی

 "ج"زیابی فنی بازرگانی تکمیل نگردد پاکتشده در اسناد ارفنی بازرگانی خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب تعیین

شود به پیشنهاد شود. پس از اعالم امتیازات کسب شده مناقصه گران توسط کمیته دهنده برگشت داده می بدون که گشوده 

سب "ج"فنی و بازرگانی پاکت  صه در مورد منا سیون مناق شد و کمی شنهاد با تاثیر امتیاز فنی بازرگانی باز خواهد  و بر ترین پی

 تصمیم خواهد گرفت. متناسب های قیمت دامنه تعیین اساس دستورالعمل

سه روز پس از دریافت  -7 شند باید حداکثر تا  شته با صه ابهامی دا سناد و مدارک مناق سبت به مفهوم ا شدگان که ن هر یك از دعوت 

 ی توضیح کتبی نماید.اسناد و مدارک مناقصه، مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده و تقاضا

ستگاه  -8 سوی د سلیم آنها، کتباً از  صه و نحوه تغییر و ت سناد و مدارک مناق ضافه نمودن ا ضیح یا تجدید نظر یا حذف و ا هر گونه تو

 مناقصه گزار اعالم و جزو اسناد و مدارک قرارداد منظور خواهد شد.

سناد و مشخصات -9 را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می  مناقصه گزار حق تغییر، اصالح یا تغییر نظر در ا

شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابالغ می

جدید نظر یا اصــالح در اســناد و شــده باشــد، پیشــنهاد دهنده حق دارد تقاضــای اســترداد آن را بنماید. از آنجا که ممکن اســت ت

مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با 

را داشته  اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنها فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود

 باشند.

شود. برای تعیین  -10 شته  شنهاد نو شرح خدمات مرتبط، به عدد و حروف در برگ پی شنهاد قیمت باید برای کل کار، مطابق با  رقم پی

شد، مردود  شته با شده مالک عمل خواهد بود. و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را ندا صه ارقامی که به حروف نوشته  برنده مناق

 است.

شنهادی خود، برنده منا -11 ساس قیمت پی ضمین اجرای تعهدات برا سپردن ت صه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به او، با  ق

ضبط  ضایی به نفع کارفرما  شریفات ق صه، بدون هیچ ت شرکت او در مناق ضمین  صورت ت به انعقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر این 

ضی ندار شود، نفر می شود و حق هیچ گونه اعترا ضر به انعقاد قرارداد ن د. در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده، حا

ضمین  شود، ت ضر به انعقاد قرارداد ن شده باال، حا شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد  صه اعالم می  دوم به عنوان برنده مناق

 اهد شد.شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط می شود مناقصه تجدید خو

 مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی، بالفاصله مسترد می شود.پس از تعیین نفرات اول و دوم  -12

شود ابالغ  -13 شانی مذکور ارسال  ست که در پشت پاکت مناقصه ذکر شده و هر گونه مکاتبه ای که به ن شانی پیشنهاد دهنده همان ا ن

 ی در نشانی قبالً و به صورت کتبی به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده شده باشد.شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هر گونه تغییر

 سایر اطالعات و شرایط مناقصه در اسناد مندرج است. -14
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 پیشنهاد دهنده باید در کلیه مکاتبات خود به موضوع مناقصه اشاره نماید. -15

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز                        نام و امضای دستگاه مناقصه گزار              

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                                                                                                                  

 تاریخ:         /        /                                                :          /      /                         تاریخ                            
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 بسمه تعالی

 دولتی تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت

 22/10/1337مورخ 

 مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار شیراز(احداث زیباسازی  مربوط به مناقصه:

داخله کارمندان ـــع مــون منــذکور در قانــاین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می نماید که مشمول ممنوعیت م

صوب دی ماه  شد و چنانچه خالف  1337دولت در معامالت دولتی م صه گزار حق دارد که نمیبا سد، کارفرما یا مناق ضوع به اثبات بر این مو

 پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .

ـهمچنین قب ـول و تـ ـأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمـ  انکار پیمانـ

ارات فوق در خالل مدت پیمان ) تا تحویل موقت ( باثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ــــــالف اظهــــــمربوط را امضاء نماید و خ

وعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد ــــــممن

شت که قرار سخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او دا ضبط و خسارات وارده در اثر ف ضمانتنامه انجام تعهدات پیمانکار را  سخ و  داد را ف

شود چنانچه در حین اجرای پیمان  شنهاد دهنده متعهد می  شد . این پی شخیص کارفرما می با سارات وارده به ت اخذ نماید. تعیین میزان خ

ـا انتصبه دلیل تغییرات و ی ـابات در دستگاه دولت مشمـ ول قانون مزبور گردد و مراتب را بالفاصله به اطالع کارفرما نرساند نه تنها کارفرما ـ

ارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز ــوط را ضبط نماید، بلکه خسـحق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مرب

ـبن ـا به تشخیـ ـخود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود . مضافاً این پیشنه صـ ـاد دهنـ ده اعالم میدارد که بر مجازاتهای ـ

 مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

 نام پیشنهاد دهنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . .           تاریخ :     /    /                                     

 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده : .
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 بسمه تعالی

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه  و پیمان
 

شیراز(  مربوط به مناقصـه : سطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار  سیرجان از تقاطع غیر هم سیرورودی  سازی م  -الفاحداث زیبا

ل ــده اطالع کامــان دهنــنش ،رین اوراقــده در آخــاد دهنــاز این پیشنهــاء مجــر و امضــنماید که مهی ــأیید مــوسیله تــبدین

وبات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده ــوانین، مصــــن قــده از متــاد دهنــن پیشنهــای

 شده در بند ج ذیل میباشد .

ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن « ج»همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع بند  -ب

سئولیتهای الزم و  شنهاد دهنده بوده، تمامی م صه و پیمان، مورد قبول این پی شده در آنها در ارتباط با این مناق نیز و مفاد و ترتیبات مقرر 

 مل آنها بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود .اجرای کا

 مطابق جدول پیوست بوده است. فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -ج

 

    نام پیشنهاد دهنده :

 تاریخ:      /     / 

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

 

ـاتب مشروح در این فــرم اط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ناشی از پیمان و مناقصه ، مورد تأیید و قبول ــرم در ارتبـ

 این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد .

 نام و امضای کارفرما ) در پیمان (                              نام و امضای مناقصه گزار ) در مناقصه (    

 

 



 

 اسناد مناقصه

  

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   15صفحه

v1.20 

 ردیف
ـــمـاره  ش

 نشریه
 عنوان ضابطه

شماره و تاریخ بخشنامه 

 مربوط

حل مهر و  م

 امضا

 شرایط عمومی پیمانها 4311 1
842-54/1088-102 

3/3/1378 
✓  

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 3418 2
2460-54/842-105 

29/4/1379 
 

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی 3419 3

2753-54/1670-

105 

24/5/1379 

 

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح ـ 4
201-54/735-105 

28/1/1380 
 

 ـ 5
دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی 

 استفاده شده است.که در برآورد پیمان از آنها 

 

 ـ
✓  

  ✓ ـ جوشکاری در ساختمانهای فوالدی 20 6

  ✓ ـ تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری 21 7

  ✓ ـ پذیری فوالد ساختمانیجوش 22 8

  ✓ ـ بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فوالدی 23 9

  ✓ ـ ایمنی در جوشکاری 24 10

  ـ جوشکاری در درجات حرارت پایین 26 11

 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی )تجدید نظر اول( 55 12

3897-56-5/1178-

102 

28/3/1373 

✓  

  ✓ ـ برداریشرح خدمات نقشه 79 13

 های تیرچه و بلوکراهنمای اجرای سقف 82 14
2061-56/18080-1 

12/11/1371 
 

  ـ متر 8های همسان پلها و آبروها تا دهانه نقشه 83 15

 فنی تأسیسات برق بیمارستانمشخصات  89 16
333-56/4539-1 

27/3/1370 
 

 دیوارهای سنگی 90 17
380-56/4450-1 

11/4/1363 
✓  

 برداریمشخصات فنی نقشه 95 18
1448-56/13850-1 

7/9/1369 
✓  

 تجدید نظر دوم -مشخصات فنی عمومی راه  101 19
41203/92 

13/5/1392 
✓  

  ✓ ـ متر 20پلها تا دهانه های همسان عرشه مجموعه نقشه 102 20

  ـ های آبیاری و زهکشیهای همسان شبکهنقشه 107 21

  ـ های آبیاری و زهکشیمشخصات فنی عمومی شبکه 108 22



 

 اسناد مناقصه

  

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   16صفحه

v1.20 

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی 110 23
28-54/100-105 

8/1/1380 
✓  

  ✓ ـ اول(محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش  111 24

 محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش دوم( 112 25
2178-56/19047-1 

26/11/1371 
✓  

 مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری 117 26
2177-56/19045-1 

3/11/1371 
 

 برداری )چهار جلد(های همسان نقشهدستورالعمل 119 27
2009-56/17549-1 

3/11/1371 
✓  

 بتن ایران )تجدیدنظر اول(نامه آیین 120 28

4855-54/6437-

105 

29/9/1379 

✓  

 های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداریمجموعه نقشه 122 29
786-56/7424-1 

31/4/1371 
 

 مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی 124 30

18217-56-

5/19661-1 

15/10/1372 

 

 زمینیهای همسان اجرایی مخازن آب مجموعه نقشه 125 31

23237-56-

5/23097-102 

25/12/1372 

 

 مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمانها )دوجلد( 128 32
964-54/1093-102 

9/3/1377 
✓  

 موازین فنی ورزشگاههای کشور )چهارجلد( 132 33

15671-56-5/5198-

102 

7/12/1373 

 

 نامه بارگذاری پلها )تجدیدنظر اول(آیین 139 34
2203-54/162-105 

7/4/1379 
✓  

 های همسان کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی )سه جلد(نقشه 140 35
 

 ـ
 

  ـ راهنمای طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی 141 36

 ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهیهای گرم آبی 142 37

1338-56/6324-

102 

25/11/1374 

 

  ـ طراحی هتلریزی و برنامه 143 38

  ـ روی )سه جلد(تسهیالت پیاده 144 39

 های همسطح شهری )سه جلد(تقاطع 145 40
895-54/1410/102 

19/3/1376 
 



 

 اسناد مناقصه

  

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   17صفحه

v1.20 

 ضوابط طراحی ساختمانهای پرورش گاو شیری 147 41
560-56/2042-102 

20/4/1375 
 

  ـ های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیرینقشه 151 42

  ✓ ـ اجرای بتن در مناطق گرمسیری راهنمای 152 43

 نامه طرح هندسی راههاآیین 415 44
65466/100  

10/08/1391 
✓  

 مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانی 167 45

6325-54/6840-

102 

15/11/1376 

 

 ضوابط طراحی ساختمانهای اداری 178 46

1917-54/2206-

102 

4/5/1377 

 

  ـ مبانی طراحی کلینیکها و آزمایشگاههای دامپزشکی 183 47

 بتن در مناطق گرمسیر 184 48

5093-54/6019-

102 

27/9/1378 

✓  

 بر زیرزمینی بتنیای مجاری آبضوابط طراحی سازه 185 49

4312-54/4854-

102 

10/8/1378 

✓  

 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری 195 50
995-54/1311-102 

11/3/1379 
✓  

 نامه طرح هندسی راه روستاییآیین 196 51
5455-54/651-102 

15/10/1378 
 

 زمینی فرودگاههانامه طراحی محوطهآیین 197 52

5454-54/6509-

102 

15/10/1378 

 

 ای بندهای انحرافضوابط طراحی سازه 198 53

7110-54/8403-

102 

18/12/1378 

 

 شهریضوابط طراحی فضاهای سبز  203 54
203-54/736-105 

28/1/1380 
 

  ✓ ـ دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قیری در راهسازی 207 55

 هاراهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره 214 56

5898-54/8053-

105 

11/11/1379 

 

  ـ خاکچالهای زباله شهری 217 57

  ✓ ـ بر زیرزمینی بتنیهای همسان مجاری آبنقشه 218 58



 

 اسناد مناقصه

  

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   18صفحه

v1.20 

59 227 
ست ستورالعمل ارزیابی زی سی رودخانه )مراحل د محیطی طرحهای مهند

 شناسایی، توجیهی و تفصیلی(

1665/54-4416/105 

18/4/1380 
✓  

  ✓ ـ نامه جوشکاری ساختمانی ایرانآیین 228 60

 ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستانها ـ 61

20581-56-

5/21361-102 

18/11/1372 

 

62 - 
صات  شنهادی در مناق سب پی ستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متنا د

  یك مرحله ای و دومرحله ای ویرایش سوم

158764/94      

13/07/1394 
✓  

 محاسبه کسر بهای عملیات راهسازی  63
19597/11 

27/10/84 
✓  

 سال 5افزایش دوره تضمین پروژه ها به   64
132423 

23/4/86 
✓  

 تحویل موقت راههادستور العمل   65
19981/11 

01/10/82 
✓  

66  
دستور العمل نحوه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیك فصلهای 

 فهرست بها

76574/100 

19/8/1387 
✓  

 دستور العمل ارزیابی مقاومت و پذیرش بتن وزارت راه و شهرسازی  67
6043/11 

31/3/83 
✓  

68  
ـــتورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها  ـــط دس ـــنهاد قیمت توس همراه با پیش

 پیمانکاران

1232579/96 

31/03/1396 
✓  

  تجدید نظر اول -آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران  234 69
88497/101 

11/04/1390 
✓  

 متر 10نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه  292-1 70
121750/94 

16/06/1394 
✓  

 آیین نامه تضمین معامالت دولتی  71
 ه50659/ت123402

22/09/1394 
✓  

  ✓  1401سال  هگاودفر باندو  هنراه، راه آ شتهر پایه حدوا یبهافهرست   72

  ✓  1401 ابنیه سال شتهر پایه حدوا یبهافهرست   73

  ✓  1401تاسیسات برقی سال  شتهر پایه حدوا یبهافهرست   74

  ✓  1401تاسیسات مکانیکی سال  شتهر پایه حدوا یبهافهرست   75

76  
آیین نامه های ایمنی و دستورالعملهای تشویق و جرائم پیمانکاران منطقه 

 گل گهر
 ✓  

 

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

  

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   19صفحه

v1.20 

 بسمه تعالی

 برگ پیشنهاد قیمت 

 

ـامضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و من ـدرجات دعـ وتنامه شرکت در ـ

ای ــادیر و قیمتهـرست مقـرائی، فهـی اجــخصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی نقشه های کلی و تفصیلرایط ــمناقصه، ش

ومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان ـبرآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عم

سناد مناقصه  احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع در معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و ا

شیراز(  شرمقدس تا میدان )بلوار  ایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد و پس از بازدید از محل کار و با اطالع کامل از جمیع 

 مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

  به مبلغمان پیمناقصه ودارک ـاد و مـرایط و مشخصات مندرج در اسنــاس شـاس رــوق را بــاقصه فـوع منـوضـات مــعملی -1

 
 )به حروف(

 .ریال انجام دهم
 )به عدد(

ـــود تعهــد می نمــایم کــه :  چنــانچــه -2 ــــه انتخــاب ش ــده منــاقص ـــنهــاد مورد قبول قرارگیرد و بعنوان برن  این پیش

ام ــمین انجــراه تضــوده و همـدارک مناقصه امضاء نمــاد و مـدرج در اسنــراتب منـراساس مــان را بــاد و مدارک پیمــالف ـ اسن 

 بعنوان برنده مناقصه ) باستثنای روزهای تعطیل ( تسلیم نمایم . خ ابالغــداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریــتعهدات ح

شروع بکار نمایم و کلیه کارهای  ساخته و  ستقر  شین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار م ــــ ظرف مدت مقرر در پیمان، ما ب ـ

 قصه باتمام برسانم .را در مدت مندرج در اسناد و مدارک منا از جمله جابجایی تاسیسات و رفع معارض موضوع پیمان

 ائم اسناد و مدارک مناقصه جزو الینفك این پیشنهاد محسوب می شود .ـایم که کلیه ضمــأیید می نمــت -3

 ندارد . اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یك از پیشنهادها -4

ان و تسلیم تضمین اجرای ــــه پیمـادلــاء و مبــد به امضــور تعهــــبه منظه و ــاقصــرکت در منـش رــوان ضمیــت عنـتح -5

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام . 10تعهد، تضمین موضوع بند 

 

 تاریخ :       /   /                                                     نام پیشنهاد دهنده :

 خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده . نام و نام

 



 

v1.20 

 

  

 ظرفیت آماده بکار و فرم خود اظهاری اعالم کارهای دردست اجرا -2پیوست شماره 

ضاء کننده زیر متعهد میگردد در تاریخ              18مطابق ماده    صه         آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیتهای اجرایی، ام شارکت در مناق سیرجان از برای م سیرورودی  سازی م احداث زیبا

شیراز( سطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار  ست اجرا و تقاطع غیر هم شرح زیر در د ست به   شده ا شد و یا کارهایی که اخیرا برنده  شته مربوط از با آگاهی از ظرفیتهای اجرایی پایه و می با  نظر مبلغ و ر

 می باشم. ظرفیت آمـاده به کار الزم برای شرکت در مناقصه وعقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده د ارا دسـت اجرا، در مجاز کار تعداد

 مبالغ به میلیون ریا ل

 مانده ظرفیت
یه در  پا یت  ظرف

 رشته
 ردیف پروژهنام  رشته کا ر نام دستگاه اجرایی طرف قرداد مبلغ قرارداد مبلغ کارکرد قرارداد

        

        

        

ضوابط  مطابق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی ازعدم رعایت بوده است و مسولیت تاخیردراجرای پروژه بعهده پیمانکار ننمایید، تایید را ظرفیت آماده بکار مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور چنانچه

 ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 تاریخ 

 امضاء مجازوتعهد آور  

مورد بررسی  قبل از افتتاح پیشنهاد بباید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد وپس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده، در پاکت  این برگ جزءالینفك اسناد مناقصه بوده و

 ارسال گردد برنامه و بودجهن نیاز به سازما قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدارک مورد



 

v1.20 

 

 

 موافقتنامه
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   22صفحه

v1.20 

 موافقتنامه

 

 

 عنوان طرح :  

 شماره طرح :  

 احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار شیراز( عنوان پروژه : 

 منطقه گل گهر تیریعمران و مدشرکت توسعه  عنوان دستگاه اجرایی: 

 نام واحد خدمات مشاوره برای نظارت : 

 نام پیمانکار:

 سایر منابع               درآمد عمومی                         غیرعمرانی               نوع اعتبار :

 تاریخ پیمان :                        شماره پیمان:

 سیرجانشهرستان :                کرماناستان محل اجرا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   23صفحه

v1.20 

 

ایـن موافقتنـامه بـه همـراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن یك مجموعه غیر قابل تفکیك است و پیمان نامیده می شـود، 

و شرکت که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یك سو  شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهربین  ...........................در تاریخ 

............. و کد اقتصـــادی ...................................  با ................................................. به شـــماره ثبت ....................................... و شـــناســـه ملی  .........

شود  ............................................. به آدرس ...........................که از این پس که در این پیمان پیمانکار خواندهنمایندگی  سوی دیگر طبق می  ، از

 مقررات وشرایطی که دراسناد ومدارک این پیمان درج شده است، منعقدمی گردد.

 . موضوع 1ماده

احداث زیباسازی مسیرورودی  ساخت و تحویل همچنین جابجایی تاسیسات و رفع معارض،عملیات : ز موضوع پیمان، عبارتست ا

بر اساس مدارک، مشخصات فنی و نقشه های منظم به این سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار شیراز( 

ساخت"پیمان که دارای مهر با نقش  صویب برای  سط کارفرما بوده و "ت شاور و پیمانکار نیز  تو ضای مهندس م کالٌ به رویت، مهر و ام

 رسیده است و جزء الینفك آن تلقی می شود.

 . اسناد و مدارک                                                         2ماده

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است :

 الف( موافقتنامه.

 ب( شرایط عمومی.

 خصوصی.ج( شرایط 

ریال رسته تاسیسات  04/1با ضریب منطقه ای  1401سال  ابنیهرشته  هیواحد پا یبها ر بر اساس فهارسفهرست بها و مقادیرکا د(

  باالسری 41/1ضریب  و،  13/1با ضریب منطقه ای  1401برقی و مکانیکی 

 دومتجدید نظر  - کارهای ساختمانی عمومی مشخصات فنیخصوصی(،  فنی عمومی، مشخصات فنی ه( مشخصات فنی )مشخصات

 23/4/1380مور   105-4617-1753/54که پیوست بخشنامه شماره  دستورالعملها و  استانداردهای فنی(، 55) نشریه شماره 

 درج گردیده و به امضاء پیمانکار رسیده است.

 ی اجرایی.نقشه هاو( 

 دول فواصل حمل.ز(  برگ پیشنهاد مناقصه، جداول فهرست مقایر و قیمت ها، ج

ــمان مبادله میگردد نیز جز  ــن طرفین پیـ ــنادتکمیلی که حین اجرای کاروبه منظوراجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ می شودیابیـ اسـ

ـمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت   ـدارک پی ـناد و م ـارچوب اس اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید درچ

 خصات  فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.مش

سناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه  دوگانگی  سناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر ا صورت وجود دوگانگی بین ا در 

صات فنی  شخ شه های اجرایی و م صی، نق صو صات فنی خ شخ شد، اولویت به ترتیب با م صات فنی با شخ ست و اگر مربوط به م عمومی ا

  دوگـانگی مربـوط به بهـای کار باشـد، فهرست بها بـر دیگر اسناد و مـدارک پیمان اولویت دارد.



 

 اسناد مناقصه

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   24صفحه
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 . مبلغ 3ماده

ریال اســـت. مبلغ .................................................. و   ) به عدد ( ............................ ................................................مبلغ پیمان )به حروف (  -3-1

  پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر میکند.

 ......................برابر است با برای بخش عملیات اجرایی  ضریب پیمان -3-2

 .................................................. ریال است. مقطوعاً کل عملیات موضوع پیمان، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه -3-3

دوره سه  كیسازمان برنامه و بودجه کشور و با شاخص مبنای  15/09/82مور   173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره  -3-4

 محاسبه و پرداخت می گردد. مانکاریپ متیق شنهادیماهه قبل از پ

 مدت، تاریخ شروع کار. تاریخ تنفیذ ،  4ماده

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن ) ابالغ از سوی کارفرما( نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30است. این مـدت، تابع تغیـیرات مـوضوع مـاده ماه(  شششمسی ) ماه 6 ب( مدت پیمان

ــستین صورتمجلس تحویل ــاریخ نخـ است که شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود (  28) که طبق ماده کارگاه ج( تاریخ شروع کار، تـ

 پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. 

ـت از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت  ـعهد اس ـروع  روز )پانزده روز( 15 پیمانکار مت ـور ش نسبت به تجهیز کارگاه به منظ

 عمـلیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 ره تضمین. دو 5ماده

ــت یا تاریخ دیگری که طبق ماده  ــلیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقـ ــجام عمـ  شود، برایشرایط عمومی تعیین می 39حسن انـ

سال  سال یك ابنیه سات برقی و مکانیکی دو  سی ضمین میو تا سوی پیمانکار، ت شرایط عمومی عمل  42گردد و طی آن به ترتیب ماده از 

 می شود.

 نظارت بر اجرای کار .  6ماده

سناد و قرارداد این مفاد طبق بر پیمانکار که تعهداتی در اجرای نظارت ست مدارک و ا ست نموده تقبل آن پیو  طرف کارفرما از ا

سعه ، عمران و مدیریت منطقه گل گهر مدیر برعهده شرکت تو شاوری شرکت و عمرانی  ستگاه این در که م  می نامیده نظارت پیمان د

ست. پیمانکار گردیده واگذار شود، ست موظف ا صول و قرارداد طبق بر را کارها ا ستورات طبق همچنین بر و فنی ا  که تعلیماتی و د

 .اجراء کند دهد می قرارداد مدارک و اسناد مشخصات حدود در آن نماینده یا نظارت دستگاه

 . نشانی  دو طرف 7 ماده

 شیراز، مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهرجاده  50سیرجان، کیلومتر  نشانی کارفرما :

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

 پیمانکار  نماینده نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 امضاء امضاء
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 نمونه فرم ضمانتنامه ها و   بیمه نامه ها
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 مناقصهاسناد 

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   26صفحه
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 مناقصهاسناد 

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   27صفحه
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 مناقصهاسناد 

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   28صفحه
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 مناقصهاسناد 

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   29صفحه
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 مناقصهاسناد 

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   30صفحه
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 مناقصهاسناد 

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   31صفحه

v1.20 

 بسمه تعالی

 هانمونه فرم بیمه نامه ها، کار

 احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار شیراز(موضوع مناقصه : 

ــاین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که چنانچه بعنوان برن ــده مناقصه فوق انتخاب گردد در مـ وقع ـ

شرایط عمومی پیمان پیش بینی  21وضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوریکه در شرایط مناقصه و ماده ـات مـعقد قرارداد، آن قسمت ازعملی

 ر بیمه نماید .ـول کارفرما بشرح زیـه مورد قبـزدیکی از شرکتهای بیمــشده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات، ن

 هزینه بیمه   مبلغ کل مورد بیمه  حوادث موضوع بیمه  موضوع بیمه عملیات

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ضمناً تأیید می نماید که جدول فوق الذکر با اطالع کامل از نر  بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل ودر پاکت ب تسلیم شده است .

ــهمچنین ت ـأیید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نـ ـامه مربـ ه بعلت تشریفات بیمه یا هر ـتنظیم و تسلیم گردد و چنانچ وطـ

أخیر آنگاه ــورت تــامه مربـوط بوده و در صــعلت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه ن

ستگاه اجرائی مطابق ماده  ساً در این مورد اقدام خ 22د سویی وـــــشرایط عمومی پیمان را اهد نمود و البته چنانچه در این خالل حوادث 

 د .شمسئول خسارات ناشیه می با نمایدکه به عملیات انجام شده آسـیب واردنمایداین پـیـشنهاد دهـنده پیشامد

 نام پیشنهاد دهنده : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            تاریخ :     /   /        

نام خانوادگی و سمت و مهر و امضا پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.نام و 
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 شرایط عمومی پیمان
 3/3/1378مورخ  1088/102-842/54بر اساس بخشنامه شماره           

  

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   33صفحه
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 اسناد مناقصه

 

سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار احداث زیباسازی مسیرورودی 

 شیراز(

 101 از   34صفحه

v1.10 

 

 

 

 

 

 

 شرایط خصوصی پیمان
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   35صفحه
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آنهــــا، به شرایط  مــــوارد در از تکلیف برخی که تعیین شرایط عمومی پیمان است تکمیل مواردی از و شرایط خصــــوصی، درتوضیح این

این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد  از کند.تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقضو هیچگاه نمی خصوصی پیمان موکول شده است

حروف مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و 

 بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

شرایط عمومی ابالغ شده از سوی شد،  سناد و مدارک پیمان نبا سازمان برنامه و بودجه همراه ا شرایط عمومی مصوب  سازمان برنامه و  اگر 

 بر این پیمان حاکم است. 3/3/78 مور  1088/102-842/54بودجه به شماره 

شناس خارجی الف(  -17 ماده ضوع پیمان، تعداد  . . . . . . . . . نفر/ ماه کار ست که برای اجرای مو صهای تعیین با پیمانکار متعهد ا ص تخ

 شده در زیر، به کار گمارد.

های مربوطه به دستگاه نظارت اعالم پیمانکار موظف است در بدو شروع عملیات اجرایی لیست پرسنل فنی الزم را با ذکر سوابق و تخصص

ستگاه نظارت حین اجرای کار  شد و هرگاه د ستگاه نظارت به پیمانکار ابالغ خواهد  صویب د سی و ت ست مزبور پس از برر نماید. لی

شخیص دهد که هر یك از ا سمتی از کارگاه وجود دارد، مراتب را ت سنل در ق شته و یا کمبود پر صالحیت اجرا ندا ست مزبور  فراد لی

 کتباً به پیمانکار ابالغ خواهد نمود و 

ضافه سبت به تعویض فرد مزبور و یا ا ست ظرف یك ماه ن ساخت و پیمانکار موظف ا سنل اقدام بنماید. بطورکلی در کلیه مراحل  نمودن پر

ستف شود، پیمانکار اده از گروهساز ا شخیص داده  ستگاه نظارت ت صورتیکه خالف آن از طرف د ست. و در های کاری مجرب الزامی ا

 های مذکور اقدام نماید.بالفاصله باید نسبت به جایگزینی اکیپ

 حداقل افراد متخصص مستقر در کارگاه به شرح زیر خواهد بود:

 نفر  1                                    سال سابقه کار کارگاهی  15با حداقل یا معماری مدیر پروژه مهندس عمران  -5-1

 نفر  1                 سال سابقه کار کارگاهی 10رئیس کارگاه با سابقه مرتبط مهندس عمران با حداقل  -5-2

 نفر 1                                                            سال سابقه کار کارگاهی    6با حداقل   فضای سبز مسئول  -5-3

 نفر 1                                 سال سابقه کاری                    8سرپرست اجرامهندس عمران با حداقل  -5-4

 نفر 1                                               سال سابقه کاری  8مهندس عمران با حداقل سرپرست دفتر فنی  -5-5

 نفر1سال سابقه مرتبط                                                      5با  یمسئول واحد تاسیسات برقی مهندس برق -5-6

 نفر 1               سال سابقه مرتبط  8مهندس عمران و مهندس معماری با  کارشناس دفتر فنی ابنیه و معماری -5-7

 نفر 1                                    سال سابقه کاری مرتبط  5ریزی و کنترل پروژه با حداقل سرپرست گروه برنامه -5-8

 نفر 1                                         سال سابقه کار کارگاهی 8نقشه بردارکارشناس نقشه برداری با حداقل  -5-9

 نفر 1                             سال سابقه کار کارگاهی مرتبط 4کارشناس مرتبط با حداقل  (H.S.E)واحد ایمنی  -5-10

 به تعداد مورد نیاز                                    سایر افراد مورد نیاز پروژه به ضرورت کارهای اجرایی -5-11



 

 اسناد مناقصه

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   36صفحه
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سئول ایمنی کارگاه که  - ست یك نفر به عنوان م شد را به کار پیمانکار موظف ا صص و تجربه کافی در این زمینه با دارای تخ

ـــان را به رعایت موازین  گمارد و تجهیزات و تدارکات الزم جهت ایمنی عوامل اجرایی و کارگران خود را تأمین نموده و ایش

یرپایی(، تردد و اجرای گاه مناسب )زایمنی ملزم نماید. بدیهی است انجام کاردر ارتفاع بدون استفاده از کمربند ایمنی وتکیه

ــقفکار در کارگاه بدون کاله ایمنی، اجرای کار در کارگاه بدون کفش ایمنی، بتن ــکاریریزی س ــابه ها وجوش ها و موارد مش

کشــی مناســب و ایمن، اســتفاده از تجهیزات فردی  ایمنی کار در ارتفاع  طبق بدون عینك ایمنی، کار در کارگاه بدون نرده

 باشد.کارمربوط به کار در ارتفاع  و موارد مشابه مجاز نمیآیین نامه وزارت 

ـــهای روزانه ، هفتگی و - ـــهای مذکور طبق  تهیه کلیه گزارش ماهیانه به عهده نفر کنترل پروژه پیمانکار بوده و کلیه گزارش

 هماهنگی و زمان ارائه آن با نظارت هماهنگ گردیده و پیمانکار ملزم به رعایت آن میباشد

ـــتورالعمل - یه موارد ایمنی را برابر مقررات ملی و دس ید کل با کار  مان تامین بطورکلی پی کار و  های مربوطه و قوانین وزارت 

اجتماعی و غیره در کارگاه رعایت نماید و دائماً یك نفر مسئول پیگیری و اجرای آن از طرف پرسنل کارگاه باشد و همچنین 

 ظارت دستورات شفاهی و کتبی عوامل دستگاه ن

 روز از تاریخ تحویل کارگاه است. 21آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفضیلی اجرای کار  ب( - 18ماده 

 جزئیات روش بهینه برنامه زمانی تفضیلی و به هنگام کردن آن، به شرح زیر است. 

 برنامه زمانبندی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

ه هنگام ارایه پیشنهاد قیمت، برنامه زمانبندی کلی را ارایه نموده سپس بعد از برنده شدن در مناقصه مسئول تهیه و تسلیم برنامه پیمانکار ب

شروع تا اتمام پروژه در مدت پیمان به کارفرما می (CPM)بندی زمان ستفاده از اجرایی و تدارکاتی کارها از  ست با ا شد. پیمانکار موظف ا با

ــین  ــان مجرب و کارآزموده، برنامه زمانمهندس ــناس با جزییات کامل و جامع کارهای اجرایی و تدارکاتی پروژه را بر  (CPM)بندی و کارش

سین  شده آن تهیه و ظرف مدت مذکور به مهند سخه تکثیر  شاور و بر مبنای اخرین ن سین م ساس نرم افزار زمان بندی مورد تأیید مهند ا

سلیم نماید و پس از ب سان و مهندسین مذکور را برای پیگیری و مشاور ت ررسی این برنامه توسط مهندسین مشاور و تایید کارفرما، کارشنا

شده  بکار گمارده و این برنامه مصوب را مبنای پیشرفت کار قرار داده و در پایان هر ماه شمسی کار انجام (CPM)بندی اجرای برنامه زمان

شده و پس از کنترل پیشرفت پروژه مراتب در تعداد نسخ الزم جهت اطالع یشرفت کار کارهای انجامرا براساس آن مطابقت نموده، گزارش پ

شاور ارایه نماید و بهنگام  ساند، اقدام کارفرما به مهندس م ضوع قرارداد را در مدت پیمان باتمام بر نمودن آن به نحوی که بتواند کارهای مو

 نماید.

 باشد.می MSP ت تهیه برنامه زمان بندی نرم افزارهاینرم افزار مورد تأیید کارفرما جه

 جزئیات برنامه زمان بندی تفضیلی عملیات اجرایی و نحوه ارائه آن با نظر مهندس مشاور ) دستگاه نظارت( و در قالب رئوس زیر و با ملحوظ

 نمودن پیش نیازهای کارهای ابنیه مورد نیاز و زمان انجام می باشد.

صیلی )  -1 سطوح تف سطوح کلی به  شه   STRUCTURE WORK BREAK DOWN )WBSتفکیك فعالیت های پروژه از  ساس نق بر ا

 های اجرایی و زمانبندی کلی پیوستی و دریافت تائیدیه از دستگاه نظارت.

 .هرفعالیت مقادیر و انجام زمان برآورد  -2

 زمانبندی. امهبرن های فعالیت کلیه وابستگی و تاخر و تقدم تعیین  -3
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 فعالیت. هر برای فیزیکی و زمانی ریالی، اوزان و ) مصالح و آالت ماشین انسانی، نیروی( منابع تخصیص  -4

( 1) مصالح و تدارک تهیه زمینه در تفکیك به و قرارداد مدت طول در طرح ماهیانه و هفتگی ریالی و فیزیکی پیشرفت درصد بینی پیش  -5

 ( که فقط درصد پیشرفت فیزیکی پروژه بر مبنای عملیات اجرایی قابل استناد است.3خدمات مهندسی )( و 2و عملیات اجرایی )

ستفاده از نرم افزارهای  -6 شبکه ای با ا صورت  شامل زمان بندی عملیات به  یا هر برنامه ای که کارفرما تعیین می  MSPاین برنامه باید 

اید در تهیه برنامه زمان بندی به کارهای پیمانکاران و گروه های اجرایی دیگر و شرایط آب و نماید و بر اساس تاریخ شمسی باشد. پیمانکار ب

 هوایی منطقه توجه نماید.

روش های اجرایی انجام قسمت های مختلف پیمان وچگونگی هماهنگی باسایر  پیمانکاران، زون های تحویلی پیمانکار یا پیمانکاران جزء -7

 بایست به همراه برنامه زمانبندی تفصیلی ارائه گردد. درمراحل قبل وسازندگان می

پیمانکار موظف اســت همراه اعالم با قیمت های جدید پیشــنهادی، زمان انجام فعالیت های جدید همراه با پیش نیازی مرتبط را عنوان وبه 

 دید، نظر دستگاه نظارت خواهد بود.تاید دستگاه نظارت وکارفرما رساند، در غیر این صورت مالک محاسبه مدت زمان فعالیت های ج

ــه ای منابع  -8 ــبت به تامین منابع اقدام نماید وگزارش مقایس ــوب، نس ــت مطابق منابع اعالمی در برنامه زمانبندی مص پیمانکار موظف اس

 تامین شده و منابع برنامه ریزی شده را بصورت منظم )روزانه، هفتگی و ماهیانه( ارائه نماید.

براساس برنامه زمانبندی تفصیلی، اطالعات زیر را به عنوان پیوست های زمانبندی تهیه و به مهندس مشاور )دستگاه نظارت( و پیمانکار  -9

 کارفرما ارائه خواهد نمود.

 نمودار سازمان تشکیالت اجرایی کار به انضمام مشخصات، سوابق تحصیلی و تجربی پرسنل متخصص و مسئوالن کارگاه. -

 ت و تجهیزات مورد نیاز در مقاطع زمانی مختلف )با ذکر مشخصات و چگونگی تامین آنها(.نمودار ماشین آال -

 نمودار توزیع مواد و مصالح اصلی مورد نیاز و میزان و چگونگی تامین آنها در طول مدت پیمان. -

 نمودار جریان نقدینگی و پیشرفت فیزیکی برنامه ای سطوح اصلی و کل پرژه. -

اجرایی الزم به تفکیك آیتم ها و فعالیت های مندرج دربرنامه زمانبندی بطوری که کلیه فعالیت ها و به تبع آن  مشخص نمودن هزینه -10

 کل مبلغ پیمان را شامل شود.

عالوه بر آن در زمان هایی که مهندس مشــاور )دســتگاه نظارت( یا کارفرما تعیین نمایند، پیمانکار می بایســت برنامه زمانبندی تفصــیلی را 

شنهاد نحوه جبارن تاخیرات فعالیتها در باقیمانده مدت با ضمن انعکاس تاخیرات زمانی و همچنین پی ضعیت اجرای کار و  توجه به آخرین و

پیمان، مورد تجدید نظر قرار داده و به مهندس مشــاور )دســتگاه نظارت( و کارفرما ارائه نماید. بر این اســاس گزارش پیشــرفت می بایســت 

انبندی اولیه و برنامه زمانبندی به هنگام شـده تهیه و ارائه گردد. لذا مجددا تاکید می گردد پیمانکار موظف اسـت در هر براسـاس برنامه زم

سبت به تهیه ست کارفرما ن ست، با توجه به درخوا سبت به برنامه زمانبند پروژه اتفاق افتاده ا  مقطع زمانی که تاخیرات مجاز یا غیر مجاز ن

 ارچوب مدت زمان پروژه و تاریخ اتمام قراردادی اقدام و بر مبنای آن نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید.برنامه جبرانی در چه

 کلیه هزینه های مربط به موارد فوق الذکر که در جهت جبران تاخیرات مجاز و یا غیر مجاز پیمانکار میباشد، در قیمت پیمانکار منظور شده

 است.
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ر موعد مورد نظر، کارفرما می تواند راســاً نســبت به تهیه و ابالغ  برنامه زمانبندی اولیه اقدام و هزینه های در صــورت عدم ارائه زمانبندی د

مربوط به تدوین برنامه را از پیمانکار کســر نماید و پیمانکار حق هرگونه ادعائی را از خود ســلب می نماید. همچنین پیمانکار موظف اســت 

 نسبت به تخصیص منابع و انجام فعالیت ها اقدام نماید.طبق برنامه زمانبندی ابالغ شده 

ــترک عملیات -18ماده  ــوع پیمان قبلی که در قالب تحویل موقت و یا فصــل مش ــورت هرگونه فعالیت احتمالی از بابت اتمام موض د( در ص

ـــته و وفق مفاد این بن ـــورت خواهد پذیرفت پیمانکار ادعایی از بابت عدم امکان فعالیت موازی نداش د همکاری و هماهنگی الزم را بعمل ص

 خواهد آورد.

 هـ( گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. – 18ماده 

 ( که شامل موارد زیر است:CPMگزارش کامل پیشرفت کار ماهیانه بر اساس برنامه مصوب ) -

شامل پیشرفت ریالی، آخرین صورت وضعیتها، مشخصات صو - رت وضعیتهای در دست تهیه، مشخصات صورت وضعیت مالی پروژه 

 وضعیت های گذشته.

درصد پیشرفت فیزیکی کل، درصدهای پیشرفت فیزیکی فعالیت های مختلف و مقایسه آن با برنامه زمانبندی مصوب به همراه جداول  -

 و گراف های مربوط.

 وضعیت نیروی انسانی. -

 وضعیت ماشین آالت. -

 وضعیت مصالح وارده. -

 یسه ای بر حسب نظر دستگاه نظارت.نمودار های مقا -

 عکس و تفصیالت. -

 اشکاالت موجود در کار و ارائه راه کار برای رفع آن. -

 نسخه خواهد بود. 6تعداد نسخ گزارش الزم برای ارسال به دوایر ذیربط، حدود  -

فعالیت ها، عدم لحاظ نمودن شرایط  تبصره: مسئولیت هرگونه نقص در برنامه زمانبندی )شامل نقص فعالیت ها، عدم تصحیح منابع، تداخل

ین آب و هوایی، تعطیالت و هر مورد دیگر( بر عهده پیمانکار میباشد و تصویب برنامه زمانبندی از سوی کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار در ا

ــده که در اث ــکاالت برنامه زمانبندی ارائه ش ــی از ایرادات و اش ــهل انگاری و عدم توجه خصــون نخواهد بود. همچنین کلیه تبعات ناش ر س

شده به هیچ وجه به منزله ارائه برنامه زما ستقیما متوجه پیمانکار بوده و برنامه ناقص ارائه  شد، م شده می با نبندی پیمانکار به موارد اعالم 

استی کارفرما کلیه نکات اعالمی اولیه توسط پیمانکار تلقی نخواهد شد. لذا پیمانکار می بایست در تهیه برنامه اولیه و سایر برنامه های درخو

 را مورد توجه قرار دهد تا ظرف مدت تعیین شده برنامه ای با جزئیات کامل و قابل بررسی ارائه گردد.

ظهر تحویل دستگاه نظارت گردد که شامل گزارش روزانه کارگاه نصب و گزارش  12گزارش روزانه هر روز کاری در فردای آن روز تا ساعت 

 ساخت میباشد  و همچنین هر دو گزارش کارخانه ساخت اسکلت و کارگاه نصب  شامل موارد زیر باشد روزانه کارگاه

لیست کلیه ماشین آالت و تجهیزات موجود در کارگاه شامل فعال و  –لیست کامل مصالح و قطعات اسکلت فلزی ساخته شده به کارگاه   

سه با کل -ر کارگاهلیست کامل نیرو های مستقیم و غیر مستقیم د -غیر فعال لیست کامل  –لیست کامل پیشرفت عملیات اجرایی با مقای

سند پالست ،  شاپ ، برش کاری ، مونتاژ ، جوش کاری ، تمیز کاری ،  شامل  صب مربوط به هر قطعه  شرفت عملیات اجرایی در کارگاه ن پی

 موانع و مشکالت و غیره  -رنگ و حمل و باراندازی در کارگاه نصب
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ـــه در زیر تعیین شده  لف(ا -20 ماده کارفرما امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را کـ

 است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

 کارفرما هیچگونه امکانات و تسهیالت در اختیار پیمانکار قرار نمی دهد.

 تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آالت رعایت کند( پیمانکار باید مشخصات ب  -20 ماده

به پیشرفت کار تهیه و وارد کارگاه نماید. درصورتیکه حین اجرای کار، دستگاه   آالت مورد نیاز پروژه را با توجهپیمانکار موظف است ماشین

طبق برنامه پیشرفت کار و یا مبتنی بر مشخصات آالت بکار گمارده شده کافی و یا مناسب برای انجام کار نظارت تشخیص دهد که ماشین

آالت مورد لزوم اضــافی به پیمانکار ابالغ خواهد نمود و پیمانکار موظف اســت ظرف مدت باشــد، مراتب را همراه با لیســت ماشــینفنی نمی

ای اقدام ون هیچگونه عذر و بهانهآالت خود طبق لیســت ابالغی و بدپانزده روز از تاریخ دریافت ابالغ، نســبت به تکمیل و افزایش ماشــین

 نماید.

شرح زیر می شین آالت مورد نیاز برای اجرای پروژه در کارگاه )محل احداث پروژه( به  ست حداقل ما شد که پیمانکار موظف به تامین لی با

 باشد:بموقع آن در چهارچوب برنامه زمانبندی می

 مطابق جدول پیوست شرایط خصوصی پیمان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ست - سکلت فلزی برگزاری من بعد ازپیمانکار میبای ساخت ا صه کارخانه  شین آالت اق را معرفی نماید و همچنین حداقل تجهیزات و ما

سکلت فلزی در کارخانه با ظرفیت تولید ماهانهساخت  صنعت و معدن و تجارت جهت  300 ا تن که دارای پروانه بهره برداری از وزارت 

 تولید انواع اسکلت فوالدی می باشد.

 

 کـارفرما، بـه شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آالت را تامین می کند.ز(  -20و 

لح و ماشین آالت و تجهیزات ندارد. کارفرما در خصون سیمان، آهن آالت و ... صرفاً در حد معرفی به کارفرما هیچ تعهدی برای تامین مصا

 ارگانهای ذیربط هماهنگی الزم را به عمل خواهد آورد.

ه از سوی کارفرما میتواند در جهت تسریع در روند اجرای کار و در صورت صالحدید متناسب با امکانات خود وجوه پیش فاکتورهای ارائه شد

پیمانکار را مســتقیماً در وجه فروشــندگان و ســازندگان بصــورت علی الحســاب پرداخت نموده و وجوه مربوطه را به حســاب بدهی پیمانکار 

 منظور نماید.

 پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آالت رعایت کند. هـ( – 20 ماده

 دهیگرد نیمصوب تام یکار و منطبق بر برنامه زمانبند ریمتناسب با احجام و مقاد دیپروژه با یاجرا ازیمورد ن زاتیآالت  و تجه نیماش هیکل

است  یهیو بد دهیذکر گرد مانیپ یخصوص طیشرا مهیآالت الزم در جدول ضم نیباشند. حداقل ماش منیکارکرد کامال سالم و ا ثیو از ح

  است. مانکاریپ نهیپروژه بر عهده و به هز یو زمان یفیبه اهداف ک یابیدست یبرا گرید زاتیتجه ایالت آ نیهرگونه ماش نیامت ازیحسب ن

را به دســتگاه نظارت ارائه  الیبره کند و ســوابق کالیبراســیونکپیمانکار موظف اســت دوربین های نقشــه برداری مورد نیاز در پروژه را دائما 

 .دینما

ــکن  ح( - 20 ماده ــمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مس ــگاه، به ش ــاور و آزمایش ــت که برای کارکنان کارفرما، مهندس مش پیمانکار متعهد اس

 کارگاهی و غذا، به تفکیك و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند:
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ستگ ✓ سنل کارفرما، د ساختمانهای مربوط به دفاتر کار پر سبت به تامین و تجهیز  ست ن شگاه به پیمانکار متعهد ا اه نظارت و آزمای

سایل دفتری به همراه  ستگاه کامپیوتر  2همراه کلیه لوازم و امکانات رفاهی و ستگاه د ستگاه  یك، جهت نظارتتاپ  لپو یك د د

به تعداد مورد نیاز  ، تلفندستگاه 1، اسکنر ،A4 پرینتردستگاه  2کامپیوتر جهت کارفرما و یك دستگاه جهت آزمایشگاه به همراه 

ــتقل 1به همراه  ــاختمانهای خط تلفن مس ــاحی و تجهیزات آبدارخانه با گماردن آبدارچی در س ، فکس و همچنین تهیه ابزار مس

مذکور در مدت قرارداد در کارگاه اقدام نماید. ضــمناً پیمانکار موظف اســت نســبت به تامین غذای مناســب و با کیفیت به مقدار 

 اقدام نماید. و کارفرما دستگاه نظارت و آزمایشگاهکارفرما ، برای پرسنل  شامل نهار نفر 3متوسط روزانه 

ا هماهنگی کارفرما در اختیار نمایندگان ببه همراه راننده ( 99) حداقل مدل  پارس دستگاه سواری پژو  یكپیمانکار موظف است  ✓

 مشاور قرار دهد.

ــرایدار ✓ ــگاه که تامین آن به تامین، بهره برداری )آب، برق، تلفن، س ــاور و آزمایش ــایل دفاتر کار کارفرما، مش ( و نگهداری کلیه وس

 پیمانکار واگذار شده  بعهده پیمانکار می باشد.

 .باشد می پیمانکار ی عهده بر باشد نیاز که تعداد هر به آزمایشگاه نیاز مورد کارگر تامین ✓

 جامع برای دستگاه نظارت 123عدد قفل تکسا  یكتامین  ✓

فصل زمستان و هنگامی که احتمال سرما و بارندگی شدید باشد پیمانکار موظف است پیش بینی های الزم و اقدام های احتیاطی  در ✓

شد را در محل کار تامین  را به منظور حفظ کارگاه انجام و مصالح الزم از قبیل برزنت، نایلون و پوشش های مختلف و هر آنچه الزم با

 رت احتیاج بتوان از آنها استفاده نمود )هزینه این امور به عهده پیمانکار است(.نماید تا بالفاصله در صو

صالح و محیط  ✓ سرد گردد و برودت هوا ایجاب نماید تا م سب با عملیات اجرایی  در طول مدت اجرای کار چنانچه هوا بیش از حد متنا

 کار گرم شود، پیمانکار ملزم به اجرای آن با هزینه خود می باشد.

 جاد دفاتر مورد نیاز پرسنل فنی پیمانکار با کلیه تسهیالت رفاهیای - ✓

 ایجاد دفاتر مورد نیاز پرسنل کارفرما و نظارت با کلیه تسهیالت رفاهی و تجهیزات الزمه اداری با مشخصات زیر: - ✓

 عدد سرویس بهداشتی مناسب  یكنفر آبدارچی،  مترمربع با یك  4مترمربع، آبدارخانه حدود  20دفاتر اداری با زیربنای حدود  ✓

 ایجاد دفاتر مورد نیاز پرسنل آزمایشگاه فنی و مکانیك خاک با مشخصات زیر: - ✓

 مترمربع. 12مترمربع، آزمایشگاه حدود  8دفتر اداری با زیربنای حدود        

 اجرایی.بینی الزم برای پذیرایی از مهمانان و تشکیل جلسات و امکان نمایش ویدیویی از عملیات پیش - ✓

تعبیه دوربین مداربســته در نقاط مختلف پروژه که قابلیت اتصــال به دفتر مرکزی کارفرما را داشــته باشــد. تعداد آن بر اســاس  - ✓

 تشخیص کارفرما خواهد بود.

ص تواند در رفع نواقچنانچه هر یك از موارد مطروحه فوق ناقص و طبق رضــایت کارفرما و مهندس مشــاور نباشــد، کارفرما می - ✓

ــمناً از بابت آنها هیچ مبلغی در تجهیز  ــاب بدهکار پیمانکار منظور نماید و ض ــد به حس ــافه پانزده درص اقدام و هزینه آن را به اض

 کارگاه به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

 ایجاد محل سکونت کارگران متخصص و ساده با تسهیالت رفاهی که باید در نزدیك محل کارگاه اسکان یابند. - ✓

 ها توسط آمبوالنس.دیده به بیمارستانمکان اعزام افراد بیمار و آسیبا - ✓

 های بهداشتی و غیره، به هر طریق ممکن.تأمین آب برای اجرای کار و آب شرب برای استفاده آبدارخانه و سرویس - ✓

 ددستگاه بیسم کنوو 3تأمین اینترنت پر سرعت بی سیم برای کارفرما و دستگاه نظارت به انضمام  - ✓

 تأمین مخابرات داخل و خارج کارگاه. - ✓
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 های الزم برای پرسنل وکارگران.تأمین سرویس - ✓

شامل : لباس، کفش، کاله  - ✓ شاغل و افراد بازدیدکننده،  سنل  ستاندارد باال برای پر سهیالت ایمنی در کارگاه با ا ایجاد امکانات و ت

ستکش ایمنی، کمربند ایمنی، نرده شکل مطلوب و رایج در کارگاهو حفاظها ایمنی، عینك ایمنی، د شورهای های ایمنی ب های ک

 های داخل کشور و در چهارچوب ضوابط وزارت کار و امور اجتماعی.پیشرفته و توجه کامل به مقررات ایمنی کارگاه

 حفاظت فیزیکی و امنیتی کارگاه و گماردن نگهبانان به تعداد کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت. ✓

 آالت و سرویس و نگهداری آنها.مکانات مناسب جهت تعمیر ماشینایجاد ا - ✓

 های کارهای فنی با تکنیك پیشرفته، برای کارهایی از قبیل نجاری، آهنگری، آرماتوربندی و سایر.ایجاد کارگاه - ✓

 احداث انبار سرپوشیده و روباز مصالح به مساحت مورد نیاز. - ✓

 فنی کارگاه و تامین غذای آنها به طور مطلوب. احداث سالن غذاخوری مناسب برای پرسنل - ✓

شتی احداث مکان - ✓ سب و غیر بهدا سهیالت الزم و جلوگیری از تجمع نامنا ساده و ایجاد ت سب غذاخوری برای کارگران  های منا

 کارگران هنگام غذا خوردن. 

ستا - ✓ صل زم ستی فراهم آید و لذا تمهیدات الزم و تجهیزات مورد نیاز به منظور تداوم فعالیت کارگاه در ف ستان از قبل بای ن و تاب

شی از  ضرر و زیان نا شی از عدم انجام تمهیدات مذکور و بروز تعطیلی کار در کارگاه بر عهده پیمانکار خواهد بود و  ضرر و زیان نا

 این بابت به حساب بدهکار پیمانکار منظور و از مطالبات وی کسر خواهد شد.

ت مربوط به تجهیز کارگاه از جمله تجهیزاتی که در اختیار کارفرما و دستگاه نظارت از طرف پیمانکار ها و تجهیزاکلیه ساختمان - ✓

ساختمانشود، در پایان کار متعلق به پیمانکار بوده و میقرار داده می صون  ست در خ سبت به تخریب و حمل بای های تجهیز ن

 مصالح حاصل از تخریب آنها به خارج کارگاه اقدام نماید.

ـــنهاد قیمت خود منظور نموده و بجز ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه پیمانکار هزینه انجام کلیه موارد فوق  - ✓ الذکر را در پیش

 پیوست فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان مبلغی اضافه به وی پرداخت نخواهد شد. 

ــابطه 19 تمهیدات الزم جهت ایمن نمودن کارگاه در برابر بیماری کرونا )کویید ✓ ــتورالعمل ض و تهیه و تامین مواد  820( طبق دس

ــتگاه ورودی پاک با مواد اب  ــك و غیره و تامین  دس ــامل الکل ماس ــون در طول مدت پیمان ش ــد عفونی کننده در این خص ض

ز ورود اکســیژنه جهت ضــد عفونی کردن نفرات وارده به کارگاه و کنترل روزانه نفرات شــامل میزان تب و غیره جهت جلوگیری ا

 شخص مبتال به کارگاه

ــه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر  ج( -21 ماده قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمـ

 است:

مصــالح پای کار پیمانکار موظف اســت عملیات موضــوع پیمان را در مقابل عوامل جوی شــامل ســیل و آب گرفتگی، ســرقت و حریق )انبار 

از روز تحویل زمین و شروع عملیات اجرایی تا تاریخ تحویل موقت پیمان، با اخذ استعالم الزم تحت نظر مشاور نزد موسسه متعلق کارفرما( 

سمت سلیم،و هزینه آ ن را دریافت نماید آن ق از هزینه بیمه  معتبر و مورد قبول کارفرما بیمه تمام خطر نماید و بیمه نامه ها را به کارفرما ت

ست پرسنل مشغول  شود. همچنین پیمانکارموظف ا شد به حساب بدهی پیمانکار منظور می  که مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار با

صویر ب سئولیت مدنی نموده و ت سه نفر بی نام را با هزینه خود بیمه م ستگاه نظارت  و  یمه در کارگاه به همراه نمایندگان کارفرما و عوامل د

ـــلیم کارفرما نماید. انجام اقدامات و پیگیریهای الزم تا مرحله اخذ بیمه نامه و در یافت حق بیمه از کارفرما بر عهده پیمان کار نامه را تس

 میباشد.

 .باشد می پیمانکار برعهده کارگاه در موجود پیمانکار به متعلق تجهیزات و آالت ماشین بیمه
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 چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است: و( -21 ماده

پرداخت می و تجهیز کارگاه در صـورت ضـرورت به احداث راه انحرافی هزینه های مربوطه مطابق آیتمهای فهرسـت بهای منضـم به پیمان 

 شود.

 ه بدون دریافت هزینه دراختیار پیمانکار قرار می گیرد، به شرح زیر است:شمار نـسخه های نـقشه ها و مـشخصات فنی ک ( الف -22 ماده

 یك نسخه قرارداد و یك نسخه کامل نقشه های اجرایی 

ساخت که پیمانکار تهیه  ح(- 22 ماده سخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری نقشه های چون  شمار ن

 میکند، به شرح زیر است:

شه   شده با درج تغییرات )نق شه های اجرا  سری کامل چاپ از نق شاور، یك  ست در ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعالم م پیمانکار موظف ا

شرده )با فرمت مورد تایید مرکز  های چون شه های فوق یك عدد لوح ف سی و تایید نق شاور نماید و نیز پس از برر سلیم م ساخت( تهیه و ت

اسناد کارفرما( حاوی نقشه های مورد اشاره به کارفرما تسلیم خواهد نمود. نقشه های چون ساخت مورد تایید مشاور در زمان تحویل موقت 

 اهد بود.مالک اقدامات بعدی خو

 پیمـانکار مـوظف است کـه در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند. ب( -24 ماده

 ارجاع کار به پیمانکار جزء منوط به تایید کتبی کارفرما و به ترتیب زیر می باشد. 

 .دستگاه نظارت برسد صالحیت پیمانکاران جزء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید کارفرما و 1 -1

 می بایستی به رویت و تایید نماینده کارفرما و دستگاه نظارت برسد.نمونه کار اجرا شده پیمانکاران جزء 2-1

صورت  3-1 صلی نخواهد بود و در  سئولیت پیمانکار ا ستگاه نظارت رافع م سط کارفرما و د در هر حال انتخاب پیمانکار جزء و تایید آن تو

پیمانکاران جزء توسـط کارفرما و مشـاور پیمانکار میبایسـت نسـبت به جاگزینی آن سـریعاً و بدون تحمیل هزینه اضـافی به عدم تایید کار 

 کارفرما اقدام نماید.

 شرایط عمومی پیمان مطابقت کامل داشته باشد. 24انتخاب پیمانکار جزء بایستی با مفاد ماده  4-1

  ملیات اجرایی نسبت به رفع معارض موارد زیر را رعایت کندپیمانکار موظف است قبل از شروع ع-28 ماده

شکار و پنهان در  سیسات و معارض آ سایی محل تا شنا سبت به  ست به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، ن اجرای  محلپیمانکار موظف ا

عملیات اقدام نماید و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی آن به نحوی که هیچ یك از بخشهای اجرایی به دلیل رفع معارض و یا نیاز 

 به جابجایی تاسیسات دچار تاخیر نگردد را انجام دهد.

ا پیمانکار اصـلی) با تعهد و مسـئولیت پیمانکار جابجایی تاسـیسـات که توسـط پیمانکار جزء ذی صـالح ییا  هزینه مربوط به رفع معارض و

شد، پس از انجام و  سیده با صویب کارفرما ر ستگاه نظارت و ت ساس هزینه های واقعی اجرای کار که به تایید د شود، برا صلی( انجام می  ا

  در وجه پیمانکار قابل پرداخت است. 3/1تحویل با اعمال ضریب باالسری 

 احتمالی به تاسیسات زیربنایی ناشی از سهل انگاری پیمانکار برعهده پیمانکار است.خسارت ناشی از آسیبهای 

 الزم به ذکر است به هزینه های جابجایی تاسیسات و رفع معارض ضریب پیمان و تعدیل تعلق نمی گیرد. 

 پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر، تامین می کند.الف(  -28 ماده

ـــده از طرف پیمانکار محوطه مورد نیاز جهت تجهیزکارگاه را در اختیار پیمانکار قرار  کارفرما پس از تایید جانمایی تجهیز کارگاه ارائه ش

 میدهد.

 تعدیل نر  پیمان به شرح زیر است: ه( -29 ماده

دوره سه ماهه قبل  كیو با شاخص مبنای سازمان برنامه و بودجه کشور  15/09/82مور   173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره 

 محاسبه و پرداخت می گردد. مانکاریپ متیق شنهادیاز پ
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 در خصون عملیات اجرایی پیش بینی نشده در برآورد منضم به پیمان، به شرح زیر عمل می شود: ج(-29ماده 

ضم به پیمان دیده  ست در پرداخت هزینه انجام عملیات احتمالی که در برآورد اولیه من شده اند و در جریان انجام کار پیش می آیند، فهر ن

 بهای پایه منضم به پیمان مالک محاسبه قیمت مربوطه خواهد بود.

شاره، خواهد بود و در  ست بهای مورد ا صل مربوطه فهر شنهادی پیمانکار که در ف ضریب پی ضریب اعمالی بر ردیف های فوق الذکر،  ضمناً 

 در برآورد منضم به پیمان ضریب کل در محاسبه قیمت مالک عمل خواهد بود.صورت عدم پیش بینی فصل مربوطه 

 هزینه انجام آزمایشهای زیر، بعهده پیمانکار است: ج(- 32 ماده

الف( هزینه انجام آزمایشات کنترل کیفی عملیات اجرایی برای نوبت اول برعهده کارفرما می باشد و در صورت عدم اخذ پاسخ مناسب و نیاز 

 ار آزمایش هزینه برعهده پیمانکار میباشد.به تکر

ست  سفالت )به هر تعداد(که میبای صالح و همچنین طرح اختالط بتن و آ صالح منابع تامین م شات مربوط به کیفیت م ب( هزینه انجام آزمای

 هده پیمانکار میباشد.توسط یکی از شعبات آزمایشگاه فنی و مکانیك خاک یا مشاور ژئوتکنیك مورد تایید کارفرما صورت پذیرد برع

 22/09/1394مور    ه50659ت /123402دریافت وجوه سپــرده تضمیــن حســن انجام کار پیمان ، طبــق مصوبـه شمــاره  .35 ماده

  هیأت وزیران، است.

ـوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره.  .36 ادهم ـ ـرداخت و نح ـ  22/09/1394ر  مو  ه50659ت /123402میزان ، روش پ

 است لیهیأت وزیران ، به شرح ذ

 پیمان است که طبق شرایط مندرج در آیین نامه فوق الذکر به پیمانکار پرداخت می گردد.مبلغ  درصد 20 معادل پرداخت شیپ زانمی

 میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است: الف( -38 ماده

 ندارد. 

 ازخارج ازکشورتامین میکند. را کـارفرما ارز موردنیازبرای تامین مصالح و تجهیزات زیرب( -38 ماده

 ندارد. 

 کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آالت و ابـزار خاصی که در زیر نامبرده شده است را طبق شرایط زیر تامین می کند. هـ( -38 ماده

 ندارد. 

ریك از آنها به شـرح زیر تعیین ــرای هـر را که بـای زیـل کل کار، قسمتهـش از تکمیـت که پیـــوظف اسـانکار مــپـیمب(  -39 ماده

 شده است، تکمیـل کند و به کارفرما تحویل دهد.

 ندارد.

ـــماشین آالت اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتم د( -47ماده  ـــام کار به صـ ره در اختیار کارفرما قرار ورت اجاـ

 گیرد، به شرح زیراست.

 ندارد. 

 ود.ـی شـرداخت مـر، پـزان و ترتیب تعیین شده در زیـهزینه باالسری پیمانکار در دوره تعلیق، به می ب( -49 ماده

 گرددشرایط عمومی پیمان محاسبه و پرداخت می  49هزینه باالسری پیمانکار در دوره تعلیق براساس بند ب ماده 

 در صـورت اتمام پیش از موعدکار،کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر،  به پیمانکار پرداخت می کند.الف(  -50 ماده

 ندارد.
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 رتیب زیر، از پیمانکار وصول می شود.ـزان و تـه میـ، ب ( پیمانکار ناشی ازکار ان )ـاز پیمـر مجـخسارت تـاخیر غی (6-ب -50 ماده

 .مطابق شرایط عمومی پیمان 

سی آیین قانون هفتم باب خصون این در و شد خواهد داده ارجاع داوری به احتمالی اختالف هرگونه( 53ماده  سال مدنی دادر صوب   م

 .بود خواهد مجری 1379

 

 و جدول مشخصات فنی ابنیه هـ( – 20مادهضمیمه 

 حداقل مورد نیاز شرح ماشین آالت ردیف

 1 مکانیکیبیل  1

 2 کامیون 2

 1 بابکت 3

 1 تن 20جرثقیل با ظرفیت حداقل  4

5 
ـــه برداری و کلیه تجهیزات ابزار  09-06لیزر دار الیکا  دوربین نقش

 دقیق
1 

 2 لیتری ذخیره آب و سوخت 5000مخازن  6

 2 ژنراتور برق برای تامین برق کارگاه 7

 2 رکتی فایر 8

 500 جك و پشت بند قالب )مترمربع(انواع قالب فلزی و حداقل  9

 2 و بتن یر تجهیزات ریختن و عمل آوری بتن )انواع ویبره و...( 10

 1 دستگاه قطع و خم اتوماتیك آرماتور 11

 1 وانت 12

 1 سواری 13

 1 رفلکتور نقشه برداری ثابت جهت ابزار دقیق 14

 طبق استاندارد ها پروژه نیازمندیهای با متناسب تجهیزات سایر 15
 حجم با متناســـب

 کار

 

 

 

 نماینده پیمانکار نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 امضا امضا
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 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 بخشنامه ها
 جه کشور جزء الینفک پیمان می باشد.دبوکلیه بخشنامه های سازمان برنامه و 
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 مشخصات پروژه: 

س پروژه اجرای کارهای  ابنیه، سات برقی تأ سطح دفاع و مکانیکی ی سیرجان از تقاطع غیر هم سیرورودی  سازی م احداث زیبا

موارد  هادر نقشهجزئیات درج شده  و بر مشخصاتمراحل احداث عالوه  در کهدر فاز اول عملیات اجرایی  مقدس تا میدان )بلوار شیراز(

ــورت .باشــدیم االجراالزم زین ریز ــد، مواردی از این دفترچه با مواردی از کهیدرص ــته باش دفترچه  نیموارد ا مندرجات نقشــه مغایرت داش

 .باشدیمبه انجام آن  ملزم مانکاریپارجحیت اجرایی داشته و 

 شامل ابنیه تاسیسات برقی و مکانیکی مشخصات کلیالف(

ست در  - شود لذا پیمانکار موظف ا شه های اجرایی به مرور به پیمانکار داده می صورت عدم تکمیل ، نق ضمیمه قرارداد در  شه های  نق

صوب کارفرما حداقل  صیلی م ساس برنامه زمانبندی تف شه ها برا سری نق شروع هرنوع عملیات  20صورت کم و ک مرتبط روز قبل از 

ــت هیچگونه تاخیری یا مازاد هزینه ای به پیمانکار  ــورت کتبی اعالم نماید . بدیهی اس ــتگاه نظارت به ص طبق برنامه مراتب را به دس

ــت در کلیه  ــلب مینماید. بطور کلی پیمانکار موظف اس ــد و پیمانکار حق هرگونه ادعایی را در این موارد ازخود س پرداخت نخواهد ش

شه های کارگاهی )عوامل اجرایی پروژ سبت به تهیه نق شه های اجرایی ن صات کلی نق شخ ساس م سه Shop Drawingه و بر ا ( در 

سخه و حداقل  سبت به ارائه فرم مجوز اجرای عملیات اقدام  10ن ستگاه نظارت ن روز قبل از آغاز عملیات اقدام و پس از اخذ تائیدیه د

 نماید.

شروع هر مرحله  - ست قبل از  شهپیمانکار موظف ا ستگاه نظارت از کار کلیه نق های کارگاهی را با جزئیات کامل تهیه و به تأیید د

 برساند.

زمین مطابقت داده و در صورت مشاهده  تیو موقعی معماری هانقشه با ی سازه راهانقشهساخت،  در هنگاماست  موظف مانکاریپ -

 هرگونه اختالف مراتب را کتباً به دستگاه نظارت اطالع دهد.

 نماید. را کنترلی روی نقشه هااندازهکلیه  هر مرحله از شروعقبل  دیبا مانکاریپ -

 ی با اشل مقدم است.ریگاندازهشده درروی نقشه بر  دیاعداد ق -

 به جز چاههای موجود در نقشه ها باشدینمبنا مجاز  در محدوده حفر چاه -

ست آرماتورها  - شه در جدولفوالدی که  و قطعاتکلیه لی سهانق شهبرای راهنمایی پیمانکار بوده  اندشدهت آورده ی پیو ی هاو نق

 گردد. هیته مانکاریپکارگاهی دقیق باید توسط 

ی منتشــره از ســوی ســازمان مدیریت و ســاتیتأســعمومی کارهای ســاختمانی و  در مشــخصــات کلیه اصــول و موارد فنی مذکور -

 ی رعایت گردد.ستیباریزی کشور برنامه

 کلیه نقاط میبایست به دستگاه نظارت تحویل گردد  -

شاور حق  - شاور خواهد بود و مهندس م ضه می گردد متعلق به مهندس م شاور عر صویب مهندس م ساس جهت ت نمونه هایی که بر این ا

 .دارد که نمونه های عرضه شده را تا هنگامی که آن نمونه آخرین واحدی باشد که به کار می رود نزد خود نگهدارد

پیمانکار موظف است قبل از شروع هر یك از مراحل کار مجوز کتبی از دستگاه نظارت دریافت دارد . بدین منظور پیمانکار در ابتدای  -

عملیات موضوع پیمان برگ مخصوصی با نظر دستگاه نظارت به عنوان برگ مجوز کار تهیه و به تعداد الزم تکثیر خواهد کرد . سپس 

شی که بین رئیس شروع مرحله  طبق رو سمت و قبل از  سید پیمانکار بعد از خاتمه هر ق ستگاه نظارت به توافق خواهد ر کارگاه و د

بعدی از کار )منظور از قســمت بعدی قســمتی اســت که انجامش مســتلزم خاتمه کار قبلی باشــد( برگ مربوطه را تکمیل نموده و به 

ساند منظور از این روش آن ا ستگاه نظارت خواهد ر ضاء د ست . بازدید نظارت ام ستگاه نظارت کار قبلی را بازدید نموده ا ست که د
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که بعدا مشــاهده مقیم و امضــاء برگه به هیچ وجه از تعهدات و یا مســئولیت پیمانکار نســبت به کمیت و کیفیت کار و رفع نواقصــی 

این مراتب را در برنامه زمانبندی تفصیلی  خواهد شد نخواهد کاست و به طور کلی حسن اجرای کار بعهده پیمانکار خواهد بود و روند

 ملحوظ نماید و هیچگونه تاخیری در صورت انجام به موقع توسط پیمانکار و مشاور در این مورد محاسبه نخواهد شد.

عدم دریافت برگ مجوز شـــروع کار به معنای آن اســـت که دســـتگاه نظارت مقیم کار قبلی را بازدید ننموده و پیمانکار بدون مجوز  -

سئولیتها و عواقب بعدی آن از جمله حذف این آیتم ها از  صورت کلیه م ست، که در این  شروع نموده ا ستگاه نظارت مقیم کار را  د

 کارکردهای پیمانکار به عهده پیمانکاربوده وهیچگونه ادعائی پذیرفته نخواهد بود.

صات فنی که منجر به تغییر در ردیفهای موجود در فهارس ب - شخ ها میگردد هیچگاه به منزله قیمت جدید نخواهد بود بهای تغییرات در م

سال  ساس مبانی فهارس بهای  شود ودر  1401این ایتم ها برا ضرایب قرارداد پرداخت می  شور با اعمال  سازمان برنامه و بودجه ک

سال  شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا براورد منظم به پیم 1401صورت عدم وجود ردیف در فهارس پایه  ستعالمهای اخذ  ان ا

 شرایط عمومی پیمان اقدام خواهد شد. 29)قیمت روز( نسبت به بهای مصالح ، ماشین آالت ، نیروی انسانی و حمل براساس ماده 

 احجام مندرج در برآورد منضم به پیمان تعهدی را برای کارفرما در خصون اجرای کامل یا ناقص این مقادیر ایجاد نمی کند.  -
صد انجام آن عملیات  بوده و کار در کلیه آ - صفر تا  شده در براورد از  ستاره دار درج  یتمهای اجرایی پروژه بهای واحد کلیه ردیفهای 

ــالح و  ــالح ، حمل کلیه مص ــین آالت ، تهیه و تامین مص ــامل تجهیزات ماش ــود و ایتمها ش ــافه دیگری از این بابت پرداخت نمیش اض
کار ، صـــعوبت کار ، تهیه و انجام کلیه زیر ســـاخت ها ، پیش نیازها ، تامین و انتقال برق آب و  تجهیزات از کارخانه به طبقات و پای

 غیره دیده شده و مبلغ جداگانه ای برای این امور پرداخت نمی شود.

شه - ست نق ستگاه نظارت  (SHOP DRAWINGS)های اجرایی کارگاهی پیمانکار موظف ا صویب به د سخه تهیه و برای ت سه ن را در 
شه ست تهیه این نق صت کافی ارایه نماید. بدیهی ا صورت پذیرد تا فر ستی  سیدن مرحله اجرایی بای سب و قبل از فرا ر ها در زمان منا

برای بررسی و اظهارنظر دستگاه نظارت باشد. بنابراین هرگونه تاخیر از طرف پیمانکار که باعث تطویل کار گردد، پذیرفته نخواهد بود. 
ها و نصــف آن برای پذیرد نصــف این مدت برای تهیه نقشــههفته خاتمه می 3های کارگاهی،ظرف و تصــویب نقشــهکلیه جریان تهیه 

 بررسی دستگاه نظارت و اعالم نظر و اصالح بعدی پیمانکار و جاری کردن نقشه کارگاهی به کارگاه برای اجرا.

ستگاه نظارت و کارفرما در این پروژه  - شاور و د ضعیت و..... به منظور هماهنگی با مهندس م صورت و ستفاده از نرم افزار جهت تهیه  ا
ســری اقدام و  1( در 123الزامی اســت و پیمانکار موظف اســت با هماهنگی دســتگاه نظارت نســبت به تهیه نرم افزار تکســا )جامع 

و ضمنا نسخه کامپیوتری)دیجیتال( هر صورت وضعیت نیز می بایست هنگام ارسال صورت وضعیت به  دراختیار دستگاه نظارت گذارد
 کارفرما ارسال گردد. –دستگاه نظارت 

شرح ردیف - ضم به درج  سایر ردیفهای فهارس بهای پایه من ستفاده از  ضم به پیمان در حکم عدم ا های دارای مقادیر در فهارس بها من
ست ها و کلیه ردیفهای پیمان نبوده و کل فها صلها، پیو سرف شامل کلیات،  ضم به پیمان  سازمان برنامه بودجه جزو  من رس بها های 

ـــود. البته این  ـــتفاده ش ـــب ابالغ کار جدید یا تغییر مقادیر کار از آنها اس ـــمات این پیمان تلقی می گردد تا حس مربوطه جزو منض
ضماقالم)ردیف ست بها که در برآوردهای  شده و محدودیتی نیز هایی از فهر ست( به عنوان کار جدید تلقی ن شده ا یمه پیمان ذکر ن

 نخواهد داشت.

-  

پیمانکار موظف است نسبت به ارائه مشخصات فنی و بازرگانی مصالح و تجهیزات به همراه نمونه مصالح بر اساس فهرست مصالح ضمیمه  -

کارفرما در رد یا قبول هریك ازاقالم مندرج در فهرست مصالح مختار خواهد پیمان )وندور لیست( اقدام نماید و مشاور ، مدیر طرح و 

ضمیمه پیمان ، پیمانکار  صالح  ست م سبت به فهر صالح و یا هر تغییر مورد نیاز ن ست م صالح در فهر صورت عدم معرفی م بود . در 

سبت به معرفی و ارائه شرایط عمومی پیمان ن صات و اخذ تاییدیه الزم اقدام خواهد  حداقل یك هفته قبل از آغاز عملیات فوق  شخ م

 نمود
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با توجه به حجم کار )انجام کامل موضوع قرارداد بصورت کامل( مدت زمان اجرای عملیات محدود بوده و پیمانکار موظف است در هرزمان  -

سوم کاری اقدام نموده به نحوی که در مدت  شیفت های دوم و  ستقرار  سبت به ا صالح بداند ن زمان مقرر عملیات مذکور که کارفرما 

 پایان پذیرد . و از این بابت هیچگونه پرداختی به پیمانکار در هر قالبی پرداخت نمیشود

مربوط به دستورالعمل نحوه ارایه  7/5/86مور   63219/100های موقت و قطعی، براساس بخشنامه شماره وضعیتنحوه پرداخت صورت -

سوی پیمانکاران به تفک شنهاد قیمت از  صلپی ستیك ف صه  "الف، ب، و پ"بها و جداول های فهر شنهاد دهنده در مناق سط پی که تو

 تکمیل شده، خواهد بود. 

ستفاده از ردیف مذکور برای   - صون ا صلی در خ ضافه بر متن ا ضیحاتی ا ضم به پیمان تو ست بها و مقادیر من ضی از ردیفهای فهر در بع

شده ویا مشخصات  شابه درج  ست که این موارد را پیمانکار باید زمان پرداخت انجام کاری م بیشتری برای مصالح مصرفی ذکرشده ا

 پیشنهاد قیمت مد نظر قرار داده و در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

ستی متره - صبا پایان هر فعالیتی پیمانکار بای ستگاه نظارت ارایه نماید، در غیر این سیدگی به د ورت های قطعی انجام کار را تهیه و جهت ر

 وضعیت ارسالی حذف خواهد شد.مبلغ مربوط به این فعالیت از صورت

با توجه به شرایط محل پروژه پیمانکار موظف است قبل از تجهیز کارگاه کلیه مسیرهای منتهی به کارگاه را بررسی نموده و تمهیدات   -

ــین آالت به کارگاه را فراهم آورد به ــیرهای اطراف پروژه  الزم را در مورد نحوه حمل تجهیزات و ماش ــتحدثات و مس طوری که به مس

 خسارتی وارد ننماید. و پیمانکار با توجه به شرایط ترافیکی منطقه تمامی تمهیدات را اتخاذ نماید و در قیمت پیشنهادی لحاظ نماید.

پیشرفت کار به علت محل وقوع به غیر از ضرایبی که در برآورد هزینه اجرای عملیات لحاظ شده است هیچ ضریبی بابت صعوبت ، کندی   -

یا کار در شــب به پیمانکار پرداخت نمی شــود و پیمانکار همه این موارد را مورد بررســی قرارداده و در آنالیز قیمت خود لحاظ نموده 

 است.

ــاخت ، جزئیات مربوط به تجهیزات ، میلگرد گذاری ول - ــه های دقیق کارگاهی ، همچون س ــتوفرهای دفتر فنی کارگاه برای تهیه نقش یس

سی و جمع بندی  سات ، برر سات، گزارش به جل صورتجل شات ماهانه ، برنامه زمانبندی ، تهیه  مختلف، گزارش عملیات اجرائی، گزار

ستگاه نظارت در  ستمر با عوامل د سابقه الزم در مورد امور اجرائی همکاری م شات نتایج ، ایجاد  شات و تهیه و ارائه گزار نتایج آزمای

، رسیدگی به صورت وضعیت های مالی ، رعایت مشخصات فنی ، تهیه عکس و فیلم از روند اجرائی کار تشکیل میگردد  تهیه نقشه ها

 و ضروری است نسخه نرم افزاری تمامی نقشه ها از جمله نقشه های همچون ساخت ، صورتجلسات و .... به مشاور ارائه نماید.

شده مو - صورتمجلس کارهای انجام  سی پیش نویس  صریحا برر سط پیمانکار تهیه می گردد به جز در مواردی که  ضوع این قرارداد که تو

قید شده ، به عهده مهندس مشاور و دستگاه نظارت و صدور دستور کارهای کارگاهی )که بار مالی اضافی به پروژه تحمیل می نماید( 

شد. هنگام صویب کارفرما می با شاور و ت ستگاه نظارت و تایید م شنهاد د ستگاه نظارت یا نماینده او به پی شاور و د ی که مهندس م

بخواهد در مورد عملیات انجام شده اقدام به بررسی پیش نویس صورتمجلس کار بنماید از پیمانکار یا نماینده صالحیت دار او خواهد 

رد تنظیم مقدمات اولیه به خواســت که در موعد معین در محل حضــور یابد و اطالعات الزم را تســلیم نموده و همکاری الزم را در مو

صورتمجلس اجرای کار که توسط دستگاه نظارت تنظیم و با تایید  عمل آورد. هرکاه پیمانکار یا نماینده او در موعد مقرر حضور نیابد 

 مهندس مشاور رسیده و توسط کارفرما تصویب شود معتبر خواهد بود.

ــی و یا نرده و یا  - ــد نیوجرس ــی ها و نرده ها ی موجود  اگردر طول مدت پیمان الزم ش ــورت پذیرد و یا نیوجرس جدول گذاری موقتی ص

ست هزینه های  ضوع را بالدرنگ انجام خواهد داد. بدیهی ا شود پیمانکار مو شد جابجا  شده به پیمانکار در هر کجا که الزم با تحویل 

 واهد شد.فوق در تجهیز کارگاه به صورت مقطوع دیده شده است و پرداخت جداگانه ای انجام نخ
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پیمانکار موظف اســت که آب و برق و .... برای مصــارف کارگاه  و ســاخت پروژه را در کارگاه تامین نماید و کارفرما هیچ تعهدی در قبال   -

تامین خدمات فوق به عهده ندارد. اگر انشعاباتی توسط کارفرما به پیمانکار تحویل شد کلیه هزینه های آن شامل نصب و راه اندازی و 

 نمان و .... به عهده پیمانکار می باشد.نیز هزینه و جابجائی احتمالی تاسیسات شهری به عهده پیمانکار خواهد بود.آبو

در صورتیکه حین اجرای، دستگاه نظارت تشخیص دهد که ماشین آالت به کار گرفته شده در کارگاه کافی جهت انجام کار طبق برنامه   -

ه با لیست ماشین آالت اضافی مورد لزوم به پیمانکار ابالغ نموده و نامبرده موظف است در ظرف پیشرفت کار نمی باشد مراتب را همرا

روز کاری ار تاریخ دریافت ابالغ نســبت به تکمیل و افزایش ماشــین آالت خود طبق لیســت ابالغی بدون هیچگونه عذر و بهانه ای  5

صوال هیچگونه تعهدی در مورد تامین شته و کلیه هزینه  اقدام نماید. کارفرما ا سوخت کارگاه ندا شین آالت و تجهیزات مورد نیاز و  ما

 های مربوط به عهده پیمانکار است.

 تهیه ابزار ، وسایل کار ، ماشین آالت و مصالح  -

شرح الزم پیمانکار باید موارد مذکور در مشخصات فنی را دقیقا در مورد مصالح رعایت کند. در مشخصات فنی و استانداردهای قید شده  -

در باره نوع و مشخصات مصالح داده شده است و نیازی به تعاریف جداگانه نمی باشد. در هر حال رعایت نکات زیر  از طرف پیمانکار 

 الزامی است:

شات الزمه از نظر کیفیت و کمیت مواد - صرف با آزمای ستاندارد  بوده ، قبل از م شخصات فنی و ا صرفی باید طبق م صالح م  کیفیت کلیه م

 متشکله مورد تایید دستگاه نظارت قرار گیرد.

ست نمونه  - شد. زیرا ممکن ا سئولیت پیمانکار در حین کار نمی با ستگاه نظارت در بدو کار رافع م صالح و تایید د شات روی م انجام آزمای

ر مورد مصالح ضروری و در آزمایش تا حجم معینی از مصالح مرغوب بوده و سپس کیفیت آن تغییر نماید. لذا انجام آزمایشات مکرر د

 هر حال پیمانکار مسئول حسن انجام کار می باشد.

شنده  - شرکتها و کارخانجات فرو سامی  ست ا ست فهر صالح و تجهیزات دائم ، پیمانکار موظف ا سفارش و خرید هر نوع م قبل از اقدام به 

یهی است انجام آزمایشات الزم بر روی مصالح قبل از مصالح و سازنده تجهیزات را به دستگاه نظارت جهت کسب تایید ارائه نماید. بد

 خرید ضروری است.

ــالح الزم با کیفیت هر  - ــوطی در مورد هر نوع مص ــرح مبس ــنده و بطور کلی ش ــالح و فروش پیمانکار باید گزارش کاملی از محل خرید مص

 محموله با دستگاه نظارت صورتجلسه گردد

پایه برای آنها قیمت تعیین شــده و همه اقالم ســتاره دار، کلیه ضــرایب قرارداد منجمله به کلیه قیمتهایی که در دفترچه فهرســت بهای  -

  ضریب پیشنهادی پیمانکار تعلق خواهد گرفت.

ــین - ــبت به تعمیر و نگهداری ماش ــت نس آمدن حوادث ناگوار آالت و تجهیزات خود توجه کافی بنماید تا موجبات پیشپیمانکار موظف اس

ها، شکستن صفحات مورد استفاده در حمل مصالح و امثالهم از اموری هستند که با دقت ن سیم بکسل جراثقالشدفراهم نگردد )پاره

 شود(. در نگهداری تجهیزات، از وقوع آنها جلوگیری می

طابق مفاد در صورت تعویض کارگاه اسکلت فلزی با هماهنگی مشاور و کارفرمای محترم و همچنین تامین نقطه نظرات مشاور و کارفرما م -

 قرارداد کلیه عوابق ناشی از آن شامل دوباره کاری ، تاخیرات و غیره به عهده پیمانکار میباشد

سه  - شده و حملما سی و دانهشده به کارگاه از نظر میزان کلوخههای تولید سههای ر ضاً از نظر ارزش ما ست که بع س شد، های  ای کم با

نامه های رســی با آئینهای تولیدشــده نیز از نظر میزان کلوخههمچنین در برخی موارد شــننمایند. نامه را برآورده نمیشــرایط آئین

تواند تحت عنوان شستشوی مجدد و نامه بتن ایران به عهده پیمانکار است و نمیمطابقت ندارند. تهیه شن و ماسه طبق ضوابط آئین

 غیره، اضافه بها درخواست نماید.



 

 اسناد مناقصه

 

احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار 

 شیراز(

 101 از   67هصفح    

v1.20 

ستفاده از ردیف مذکور برای  - صون ا صلی در خ ضافه بر متن ا ضیحاتی ا ضم به پیمان تو ست بها و مقادیر من ضی از ردیفهای فهر در بع

ست که این موارد را پیمانکار باید زمان  شده ویا مشخصات بیشتری برای مصالح مصرفی ذکرشده ا شابه درج  پرداخت انجام کاری م

 و در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.  پیشنهاد قیمت مد نظر قرار داده

به این پیمان هیچگونه مابه التفاوت نر  مصــالح به غیر از آنچه من بعد توســط معاونت راهبردی ریاســت جمهوری ابالغ شــود و به این   -

 پیمان تعلق گیرد پرداخت نخواهد شد.

 انجام خواهد شد. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر بخشنامه های موجود توسط کارفرما  -

تهیه واجرای کلیه مبلمان اداری و تهیه تجهیز گرمخانه به عهده پیمانکار بوده و هزینه های آن طبق اقالم قیمت جدید به پیمانکار   -

 پرداخت میشود.

شوند و رال  میکرون پوشش 60میکرون و یك الیه پلی یورتان  60کلیه سطوح اسکلت فلزی میبایست با سه قشر شاما دو الیه اپوکسی  -

 رنگ انها توسط مشاور حین اجرای کار مشخص میشود

پیمانکار میبایست غالف گذاری الزم و مورد نیاز جهت ابیاری فضای سبز را طبق نظر دستگاه نظارت انجام دهد و از ردیفهای فهرست بها  -

 در این خصون دریافت نماید

صالح برای اجرای کا - شه ها از دو نوع م صورتی که در نق سبت به اجرای هر کدام طبق نظر در  ست ن شد پیمانکار میبای شده با ستفاده  ر ا

ضافه بها و بهای دیگر به جز ردیفهای قرارداد با مقادیر انجام کار تعلق نمیگی شاور و کارفرما اقدام نمایید و از این بابت هیچگونه ا رد م

 منظم به پیمان اورده شده پرداخت میشودشایان ذکر است فقط ردیف کارکرد عملیات پرداخت میشود که در فهرست 

برای کف سازی گرانیت طوسی استفاده میشود و در صورت تشخیص دستگاه نظارت برای استفاده از ار مالت پیمانکار ملزم به اجرای ان  -

 طبق ردیف مشخص شده در فهرست منضم به پیمان و مقادیر نقشه ها میباشدواز این بابت بهای دیگری پرداخت نمیشود

با توجه به اینکه تهیه و کاشت گیاه از فصل دو ابنیه لحاظ شده است لذا تعدیل انها هم بر اساس فصل دو محاسبه میشود لذا در صورت  -

 جواب گو نبودن هزینه تعدیل فصل دو هزینه های مازاد به عهده پیمانکار میباشد همچنین مشخصات گل و گیاه به شرح زیر میباشد

 دارن ازین 70× 70حفر گود  و باشن12 یال10ساله سطل  4 یال 3حدودا  دیبا یدرخت ینهال ها یتمام -

 حفر شود 40×40و برای کاشت انها گودال  در نظر گرفته شود 12 یال 10ساله با سطل 4 یال3حدودا  ای رختچهگونه های  -

 3سطل  ای 14پر چند شاخه گلدان  شهیسه ساله رو سن انها  40×40گونه ها  نیگود مربوط به ا یدائم یبوته ا یعلف یگونه ها -

 3سطل  ای 12گلدان  یپوشش یگونه ها -

سبت به انجام ان   - ست ن شد پیمانکار میبای شده پروژه احتمال تغیرر و یا برچیدن و تخریب نیاز با با توجه به اینکه در بخش جدولهای کار

ضم به پیمان میبایست با قیمت پیشنهادی این مهم را اقدام نماید و در صورت افزایش مقادیر نسبت به احجام مندرج در فهرست من

 انجام دهد

یك پروژه واحد میباشد لذا با  )فاز اول از تقاطع ده یادگار تا میدان(پروژه پیاده رو سازی و اجرای و اصالح راه مسیر ورودی سیرجان -

سازی  صالح هندسی)پیمانکار همکار(  و پیاده رو  سازی و ا شامل راه  توجه به احتمال انجام کار هم زمان دو پیمانکار در محل پروژه 

ــیدن  ــتگاه نظارت همکاری الزم را با پیمانکار همکار انجام دهد تا در رس ــت طبق نظر دس به اهداف )همین قرارداد( پیمانکار میبایس

 کارفرما خللی ایجاد نشود 

 روش اجرای کار :

شی و اجرای دیواره ها را برای  سی ک شا شامل  ست در ابتدای کار روش اجرای عملیات  با توجه به خوان بودن پروژه پیمانکار می بای

 انکار ارائه نمایدبررسی به دستگاه نظارت ارائه نماید و دستگاه نظارت پس از بررسی بهترین گزینه اجرایی را به پیم
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 وندور لیست ابنیه 

 سازندگان مورد تایید  کاال ردیف

 رنگ 1
رنگ ســازی  -گوهر فام -یزد رنگ  -نیلی فام  -الوان    -شــرکت رنگهای صــنعتی  ایران 

 شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین ، زرین فام ، مکث -رنگ افروز نام  -هاویلوکس 

 سیمان سفید نی ریز-سپاهان سیمان -سیمان کرمان  سیمان 2

 بام گستر دلیجان -هیمان دلیجان  -پشم شیشه ایران  عایق رطوبتی ایزوگام 3

 مجمتع جهان فوالد سیرجان-فوالد  مبارکه  -کاویان  -فوالد اکسین  ورق فلزی 4

 فوالد سیرجانمجمتع جهان   -فوالد هیربد  -لوله و پروفیل یزد  -لوله و پروفیل اصفهان  انواع قوطی 5

 -میلگرد یزد  -ذوب آهن اصفهان  -جهان فوالد سیرجان  میلگرد 6

 رنگ سازه های فلزی 7
رنگ ســازی  -گوهر فام -یزد رنگ  -نیلی فام  -الوان    -شــرکت رنگهای صــنعتی  ایران 

 مکث -زرین فام -شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین  -رنگ افروز نام  -هاویلوکس 

 میکا -آما  الکترود 8

شدن صرفا لحاظ  شاور مورد آزمایش قرارگیرند و  ست م صورت در خوا ست در   شده در وندور لیست میای شد تمام محصوالت لحاظ  در وندور لیست  الزم به توضیح میبا

 منوط به تایید نهایی مشاور جهت تهیه نمی باشد
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 قرارداد جدید -وندور لیست تاسیسات برقی 

 سازندگان مورد تایید  کاال ردیف

 گل نور -شعاع  -مازی نور  چراغ های فضای خارجی 1

 یزد  -افشارنژادخراسان  -سمنان سیم 2

 ابهر -البرز  -خراسان  کابل قدرت 3

 ابهر -کرمان -یزد   کابل های کنترلی 4

 سیمیا -ابهر -افشار نژاد خراسان کابل فشار ضعیف 5

 پایپ خاور -خاورنو  -سپکو عمق داغ برقلوله های فلزی گالوانیزه  6

 نسوز سمنان -پلیکا یزد  -سمنان -لوله سازان ستاره سمنان P.V.Cلوله های  7

 تابش تابلو -جابون  -واناشید -ایران تابلو  تابلوها وسلولهای برق 8

 ABB -تله مکانیك  -اشنایدر کنتاکتور 9

 تله مکانیك -اشنایدر  استارت استوپ و کلید گردان و چراغ سیگنال 10

 فرانسه اشنایدر - ABB - AEG  کلیدهای مینیاتوری 11

 اشنایدر اصل فرانسه  -  ABB   کلیدهای اتوماتیك 12

 رعد -لگراند  ترمینال تابلویی 13

 ایران مقره -پیچاز الکتریك  مقره 14

  AEG -زیمنس  -لیندر آلمان  فیوز و پایه فیوز 15

 محك -هریس  -مگ الکتریك  ترانس جریان 16

 ایسکرا -پارس فانال  گیری تابلویی لوازم اندازه 17

 تایوان  BEW -تله مکانیك -اشنایدر  اتوماتیك حفاظت موتوری کلید های 18

 پارس -صبا خازن  -فراکو  خازن 19

 برنا الکتریك کنترل فاز 20

 فرساتجارت -اوحد  تابلو ایزوله برق 21

 فرساتجارت -اوحد  X-RAYپریز  22
 

 نماینده پیمانکار نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
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 دستورالعمل ایمنی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
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 (HSE) زیست محیط و بهداشت ایمنی، الزامی و نظر مورد موازین خالصه

 قرارداد، مدت طول در و باشند ایمنی صالحیت تائید گواهینامه دارای باید پیمانکاران کلیه پیمانکاری امور ایمنی نامه آیین با مطابق -1

 .نمایند اقدام آن تمدید به نسبت گواهینامه مدت انقضای از قبل

 اخذ به نسبت تا شود می داده فرصت قرارداد ابالغ از بعد ماه سه پیمانکار به باشد ایمنی صالحیت تایید فاقد پیمانکار دلیلی هر به *

 نظارت دستگاه و باشد می پیمانکار عهده بر قانونی و حقوقی های مسئولیت کلیه اقدام، عدم صورت در. گردد اقدام ایمنی صالحیت تاییدیه

 .آورد عمل به جلوگیری وضعیت، تعیین تا پیمانکار وضعیت صورت پرداخت از باشد می مجاز اطالع صورت در گهر گل HSE مدیریت یا و

 ضوابط، مقررات، قوانین، کلیه نیز و کشوری موضوعه مقررات و قوانین کلیه رعایت با را قرارداد خدمات کلیه گردد می متعهد پیمانکار  -2

 ابالغی های نامه آیین یا و ملی قوانین تغییر گونه هر و  رساند انجام به کارفرما زیستی ومحیط ایمنی بهداشتی، های دستورالعمل و شرایط

 .باشد می ها آن اجرای و مطالعه اخذ، به ملزم پیمانکار و بوده قرارداد الینفك جزء کارفرما و کشوری جدید

 پیرامون زیست محیط نیز و کاری های محیط در شرکت های دارایی و اموال از حفاظت جهت را کافی و مناسب اقدامات باید پیمانکار -3

 .آورد بعمل جلوگیری پیمانکاران سایر یا و عموم به نسبت ناراحتی هرگونه بروز از و داده انجام

 صدمات یا و کارفرما به خسارتی آنان کارکنان یا و وی فرعی پیمانکاران یا و پیمانکار توسط فوق موارد رعایت عدم علت به چنانچه -4

 پیگرد موجبات یا و آید وارد( بود خواهد نیز پیمانکار و کارفرما ذینفع های طرف کارفرما، کارکنان شامل که) ثالث اشخان به مالی و جانی

 هرگونه از کارفرما نمودن مبری ضمن است موظف پیمانکار گردد، فراهم زیستی محیط و ایمنی بهداشتی، مسائل با مرتبط های سازمان

 .باشد پاسخگو مربوطه دعاوی به و نموده جبران رأساً را وارده خسارات قانونی، تبعات پذیرش و مسئولیتی

 عنوان به باشد کارفرما تأیید مورد و الزم های صالحیت دارای که را خود کارکنان از نفر یك فعالیت، آغاز از قبل است موظف پیمانکار -5

 پیمانکار نماینده از متفاوت HSE نماینده. نماید معرفی کارفرما به کتباً و تعیین خود (HSE) زیست محیط و ایمنی بهداشت، مسئول

 نفر 25 دارای های شرکت. )باشد رسیده کارفرما تأیید به امر این و ذکر قرارداد متن در ها مسئولیت حوزه که مواردی در مگر بود خواهد
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 عنوان به را است رسیده کارفرما HSE مدیریت تایید به که ای حرفه بهداشت یا ایمنی مدرک با کارشناس نفر یك باید بیشتر یا پرسنل

 (کار قانون 93 ماده-نمایند اقدام کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته تشکیل به نسبت و نمایند معرفی ایمنی مسئول

 ایمنی مسئولین بگارگیری نامه آیین در ایمنی نفرات نیاز مورد مدرک و فعالیت نوع به توجه با شرکت هر ایمنی نفرات و بازرس تعداد *

 .گردد اقدام ان با مطابق باید و شده تعیین

 از نیز و نموده کسب ان با درگیر عملیات و فرآیندها زیست محیط و ایمنی شغلی، بهداشت زمینه در را الزم های هی آگا باید پیمانکار -6

 قرارداد ابالغ حین ،در HSE با نامنطبق موارد رفع برای و باشد آگاه باشد می تأثیرگذار وی کار بر که مجاور عملیاتی واحدهای خطرات

 .دهد کارفرما تحویل را مربوطه های ریسك ارزیابی

 به مربوط سوابق همچنین شود می انجام پیمانکار HSE نماینده توسط که زیستی محیط و ایمنی بهداشتی، بازدیدهای کلیه سوابق -7

 حوادث سوابق و تجهیزات و ایمنی عملکرد ای دوره های تست و مانورها ها، تمرین ایمنی، آموزش های دوره برگزاری های تاریخ و نتایج

 .باشد دسترس در همواره و گردد نگهداری و ثبت پیمانکار توسط باید

 به کار سپردن به مجاز کشور و کارفرما HSE الزامات کلیه رعایت و قرارداد مفاد و نظارت دستگاه موافقت صورت در تنها پیمانکار -8

 خصون این در ایشان و باشد می اصلی پیمانکار عهده بر... و حوادث قانونی و حقوقی های مسئولیت کلیه و باشد می دوم دست پیمانکار

 .باشند قانونی مراجع پاسخگو باید

 بازرسی سوابق یا تجهیزات فرآیندها، پرسنل، کلیه بازرسی به مجاز قبلی اعالم بدون کارفرما کار، انجام حین در یا و قبل مواقع همه در -9

 با مغایر اعمال یا شرایط مشاهده صورت در است مجاز کارفرما همچنین. باشد می زیست محیط و ایمنی بهداشتی، زمینه در پیمانکار

 هر از که تجهیزاتی یا اجرا حال در فرآیند فرد، هر جابجایی به نسبت یا و نموده جلوگیری پیمانکار کار ادامه از ،HSE مقررات و قوانین

 اجازه عملیات، تصحیح یا و ناایمن شرایط رفع زمان تا پیمانکار اینصورت غیر در. نماید اقدام باشد، می HSE مقررات و قوانین با مغایر لحاظ

 .باشد می پیمانکار عهده بر کار توقف از ناشی مسئولیت و داشت نخواهد را خود کار ادامه

 .شد خواهد اقدام پیمانکاران HSE تخلفات نامه آیین با مطابق ناایمن موارد رفع عدم صورت در: تبصره *

 با مطابق الزم امتیاز کسب عدم صورت در و گرفته قرار ارزیابی مورد کارفرما HSE مدیریت توسط ای دوره صورت به پیمانکاران کلیه -10

 .شد خواهد اقدام کارفرما عملکرد ارزیابی العمل دستور

 .باشد می وی عهده به پیمانکار، توسط HSE موارد رعایت عدم دلیل به کار انجام در تأخیر هرگونه مسئولیت -11
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 این در کشوری قوانین و قرارداد HSE الزامات به تعهد عدم هرگونه یا کارفرما HSE کاری چارچوب از پیمانکار قصور هرگونه است بدیهی *

  .گشت خواهد قرارداد جانبه یك فسخ و پیمانکار پذیرش عدم منجربه ارفاقی هیچ بدون زمینه

 و بهداشتی ایمنی، های آموزش با متناسب HSE با مرتبط موضوعات خصون در را خود نظر تحت کارکنان کلیه است موظف پیمانکار -12

 کلیه. نماید نگهداری خود نزد و ثبت را ان سوابق و داده آموزش ای دوره صورت به و کار شروع از پیش زیست محیط از حفاظت نحوه

 طریق از باید ها آموزش کلیه.)شود رسانده کارفرما HSE نماینده تأیید به باید پیمانکار توسط HSE زمینه در شده انجام های آموزش

 مرکز این مشاوران و کار تعلیمات و تحقیقات مرکز از مجوز دارای حقوقی های شرکت کار، تعلیمات و تحقیقات مرکز:  ذیصالح مراجع

 (.گردد انجام

 به بالقوه آسیب موجب همچنین داشته قرار ایمنی و بهداشتی مطلوب شرایط در باید پیمانکار توسط شده تأمین تجهیزات کلیه  -13

 .نگردند زیست محیط

 محیطی زیست و ایمنی بهداشتی، زمینه در شده نصب هشداری و رسانی اطالع تابلوهای و عالئم رعایت به ملزم پیمانکار پرسنل کلیه -14

 .باشند می دارد آمد و رفت ان در پیمانکار که کارفرما نظارت تحت های محوطه یا و پیمانکار نظارت تحت های محوطه کلیه و کار محل در

 خواهد قرار انان به کار واگذاری و مناقصات در انان آتی دعوت مالک پیمانکاران، محیطی زیست و ایمنی بهداشتی، عملکرد سوابق -15

 از را مناسبی و مثبت سوابق وارده،  خسارات و حوادث بروز از جلوگیری ضمن تا نماید عمل نحوی به پیمانکار دارد انتظار کارفرما. گرفت

 .گذارد جای بر خود

 در است موظف پیمانکار و گردد لحاظ داد قرار متن در و محاسبه ایمنی امور به مربوط های هزینه کلیه باید قرارداد عقد هنگام در -16

 ماده-پیمانکاری، امور ایمنی نامه آیین 6 ماده. )ببیند کامل بطور را بهداشتی و نشانی آتش ایمنی، امکانات و تجهیزات کلیه کارگاه تجهیز

 (کار قانون 91

 قرار افراد اختیار در و رسیده کارفرما HSE مدیریت تایید به تهیه، باید پرسنل فعالیت نوع اساس بر مناسب فردی حفاظت لوازم کلیه -17

 لوازم این تحویل دوره زمان همچنین و گردند وسایل این از استفاده به ملزم افراد و شود داده آموزش انان به انها کاربرد چگونگی و گیرد

-کار کفش جفت یك و کار لباس دست دو سالیانه مثال بعنوان. )شود رسانده کارفرما HSE مدیریت تایید به و شود رعایت قانون مطابق

 (کار قانون 91 ماده-کارگاهها عمومی بهداشت نامه آیین 61 ماده

 و باشد می پیمانکار شرکت های واحد مسئولین و عامل مدیر عهده بر کار بهداشت و ایمنی ضوابط و مقررات کلیه اجرای مسئولیت -18

 و حقوقی و کیفری نظر از پیمانکار شرکت واحد مسئول و عامل مدیر شخص دهد، ر  ای حادثه مذکور، مقررات رعایت عدم اثر بر هرگاه
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 الینفك جزء کارفرما  HSE آتی و فعلی های دستورالعمل کلیه رعایت)کار قانون 95 ماده. باشد می مسئول کار قانون در مندرج مجازاتهای

 (.باشد می ها ان رعایت به ملزم پیمانکار و باشد می قرارداد

 برای پیمانکاران HSE  های دستورالعمل و ضوابط کلیه و شده محسوب پیمانکار پرسنل و عملکرد منزله به فرعی پیمانکاران عملکرد -19

 .باشد می فرعی پیمانکاران تمامی HSE عملکرد مورد در پاسخگویی مسئول اصلی پیمانکار خصون این در لذا بوده، جاری نیز ها ان

   (کار انجام دانش– تجربی مهارت روانی و جسمی سالمت. )باشد می افراد بکارگیری و جذب در HSE الزامات رعایت به ملزم پیمانکار-20

 مدیریت طریق از پیمانکار وضعیت صورت از جریمه کسر به نسبت تخلفات گزارش ارائه با تا بود خواهد مجاز کارفرما HSE مدیریت-21

 .آورد بعمل جلوگیری انطباق عدم موارد رفع تا وضعیت صورت پرداخت از یا و نماید اقدام مالی امور

 به نسبت نموده ارائه HSE Plan قالب در که خود محیطی زیست و بهداشتی ایمنی، بازرسی های سیستم براساس است ملزم پیمانکار-22

 پیمانکار عهده به محیطی زیست و بهداشتی ایمنی، موارد بر نظارت مسئولیت. نماید اقدام قرارداد موضوع های فعالیت بر کنترل و نظارت

 باشد می

 سازنده،) قرارداد طرف الزامات...  و تکنولوژی آالت، ماشین و تجهیزات نصب یا خرید به مربوط قراردادهای در است موظف پیمانکار-23

 همچنین و مبدأ کشور و ایران ایمنی و بهداشتی محیطی، زیست استانداردهای و مقررات و قوانین...( و پیمانکار دهنده، ارایه طراح،

 است موظف کارفرما. نماید رعایت دقیق طور به را باشد می ها ان مشمول طرح و بوده ها ان عضو ایران که المللی بین های کنوانسیون

 .نماید اخذ سازنده و طراح یا و پیمانکار از استانداردها این رعایت برای کافی های تضمین

 تاییدیه بایست می کار به شروع از قبل همچنین باشند، می کارفرما HSE مدیریت به خود HSE PLAN ارائه به موظف پیمانکاران -24

HSE PLAN  مدیریت از را خود HSE نماید اخذ کارفرما. 

 در ماهیانه بصورت کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته برگزاری به موظف باشد می نفر 25 از بیش ها ان نیروهای تعداد که پیمانکارانی-25

 گل کار بهداشت و فنی حفاظت کمیته در پیمانکار HSE سرپرست و پیمانکار کارگاه سرپرست حضور همچنین و باشند می خود کارگاه

 .باشد می الزامی گهر

 رویداد مدیریت دستورالعمل مطابق را پیوسته وقوع به رویدادهای با ارتباط در الزم اقدامات و ها فعالیت کلیه است موظف پیمانکار -26

 .دهد انجام کارفرما

 زمان مدت در کارفرما مصوب اجرایی روش مطابق را خود های فعالیت ریسك ارزیابی و خطرات شناسایی فرآیند است موظف پیمانکار -27

 .دهد انجام شده مشخص
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 :بهداشت و ایمنی الزامات

 کار، وزارت) ذیصالح سازمانهای و گهر گل HSE مدیریت آتی و فعلی های نامه آیین و ها دستورالعمل کلیه رعایت به ملزم پیمانکار *

 .باشد می...( و زیست محیط سازمان تجارت، و معدن صنعت، وزارت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 با و کرده شرکت HSE واحد توجیهی جلسه در گهر گل مجموعه در کار به شروع از قبل و قرارداد عقد از پس است موظف پیمانکار *

 کلیه ابالغ و تحویل بمنزله پیمانکار حضور عدم) (kick of meeting) .نماید دریافت را ان از نسخه یك و آشنا هادستورالعمل و مسائل

 (.باشد می ها نامهآیین

 می الزامی بیمه شماره دریافت.)نمایند بیمه روز یك برای حتی روزمزد و قراردادی از اعم را خود پرسنل کلیه است موظف پیمانکار *

 (.باشد

 عالوه تجهیزات این از کنندگان استفاده دارد، همراه به ایبالقوه خطرات که شرکت سطح در متعدد نقل و حمل وسایل وجود به توجه با *

 :دهند قرار توجه مورد نیز را ذیل موارد باید عمومی ایمنی مقررات رعایت بر

  .است الزامی مربوطه ایمنی های آموزش گذراندن از پس شرکت سطح در رانندگی مجوز دریافت

 .باشد می ممنوع مجوز دریافت بدون شرکت، سطح به شخصی نقلیه وسائط ورود

 .است الزامی رانندگی هنگام شرکت سطح در مجاز سرعت حداکثر رعایت

 خطوط های تقاطع تمامی در باشد می انان خود بعهده رانندگان عملکرد از ناشی خطرات و است الزامی رانندگی و راهنمائی عالئم به توجه

 باشد می ریلی نقلیه وسایل با عبور تقدم حق جاده، با آهن راه

 خود پرسنل کلیه برای کار نوع با متناسب را شغل به مربوط وسایل و فردی حفاظت وسایل کلیه خود، هزینه با است موظف پیمانکار *

 مورد، این در ضعف صورت در همچنین. برسد کارفرما HSE نماینده تأیید به باید شده خریداری فردی حفاظت وسایل کیفیت. نماید فراهم

  .نماید جلوگیری کار محیط به باشندمی مناسب و الزم فردی حفاظت وسایل فاقد که پیمانکار کارکنان ورود از باشد می مجاز کارفرما

 باشد می ممنوع کار هنگام ایمن نا و ناقص لوازم و ابزار از استفاده *

 باشند ویژه گواهینامه دارای باید غیره و لیفتراک جراثقال، مکانیکی، بیل لودر، مانند معدنی وسایل کلیه رانندگان *
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 سایر نیز و زیستی محیط و بهداشتی حوادث یا و انفجار یا سوزی آتش از اعم را حادثه  و حادثه شبه هرگونه است موظف پیمانکار *

 ظرف گردد می تجهیزات یا تسهیالت کار، به آسیب و خسارت زیان، و ضرر نیز و افراد سایر یا پیمانکار افراد جراحت به منجر که را حوادثی

 .نماید گزارش مکتوب صورت به کارفرما به و ثبت ساعت 24 مدت

 گزارش اعالم همچنین و کارفرما HSE مدیریت به حوادث گزارش ارائه و کار از ناشی حوادث نگهداری و ثبت به ملزم پیمانکار شرکت *

 کار قانون 95 ماده. باشد می اجتماعی تامین سازمان و بهداشت مرکز کار، اداره به ساعت 72 مدت ظرف حداکثر حادثه

 یا و توجه قابل جانی یا مالی خسارات ایجاد یا و عضو قطع فوت، به منجر که است حوادثی سریع رسانی اطالع به ملزم پیمانکار همچنین

 گردد مصدوم فوت یا عضو قطع به منجر وارده صدمه چنانچه همچنین. گرددمی بهداشتی حاد موارد یا و وسیع محیطی زیست آلودگیهای

 .زند برهم را حادثه صحنه یا و داده حرکت را جسد کشور، قانونی مقامات از اجازه کسب از قبل نباید پیمانکار

 مربوطه دار صالحیت مراجع به قانونی الزام داشتن صورت در را ای واقعه و رخداد هرگونه تأخیری گونه هیچ بدون است موظف پیمانکار *

 نظیر «حادثه شبه» رویداد هرگونه است موظف پیمانکار. نماید ارسال کارفرما برای را گزارش هر از کپی یك زمان هم و نموده گزارش

 زیست محیط یا و اموال افراد، به خسارت یا جراحت میر، و مرگ به منجر توانستند می که انفجار یا سوزی آتش حادثه، به منجر شرایط

 .نماید گزارش کارفرما به مکتوب صورت به را( است نشده اینگونه عمل در ولی) گردند

 در های مکان در و تهیه را مناسب حریق اطفاء های کپسول خود، عملیات یا نظارت تحت های محوطه کلیه در است موظف پیمانکار *

 مورد دار صالحیت شخص یا و پیمانکار HSE نماینده توسط مشخص زمانی های دوره طی باید ها کپسول این همچنین. دهد قرار دسترس

 .گردد ثبت ها بازرسی این سوابق و گرفته قرار بازرسی

 در باید باشند می استفاده مورد پیمانکار توسط که( غیره و حریق اطفاء و فشرده هوای نیتروژن، استیلن، اکسیژن،) گاز سیلندرهای همه *

 گواهینامه و باشند الزم شناسایی عالئم دارای و بوده...(  و صحیح نگهداری و نصب خوردگی، وجود عدم کالهك، و شیرها) مناسب شرایط

 .گردد اخذ معتبر مراکز از مشخص های دوره طی نیز سیلندرها فشار تست

 های ایزوتوپ منابع فشار، تحت گاز سیلندرهای شیمیایی، مواد مانند) باشند می خطرناک بالقوه بطور که اقالمی یا کاالها باید پیمانکار *

 مورد کار جهت کافی تعداد به فقط و تهیه مصوب و مناسب شرایط در تنها( غیره و پذیر واکنش اشتعال، قابل انفجار، قابل مواد رادیواکتیو،

 .ننماید انبار کارگاه در نیاز حد از بیش و نموده واقع محل در استفاده

 .کنند آمد و رفت دیگر های قسمت به خود، کار محل از غیر به نیستند مجاز عنوان هیچ به پیمانکار کارکنان *
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 گرفته بکار مجوز دارای و دار صالحیت شرایط، واجد مجرب، دیده، آموزش مناسب، پرسنل توسط فقط باید پیمانکار تجهیزات کلیه *

 .شوند

 در و تهیه کامل طور به را خود های فعالیت محدوده در استفاده مورد (SDS) شیمیایی مواد ایمنی اطالعات برگه است موظف پیمانکار *

 .باشد دسترس در کارفرما بازرسین رویت جهت همواره ها SDS این از نسخه یك باید همچنین. دهد قرار مواد مصرف و انبارش محل

 جریمه وجه پرداخت به ملزم وی و مشخص پیمانکار جریمه گهر، گل تنبیه و تشویق نامه آیین مطابق پرسنل HSE تخلفات صورت در *

 خاطی فرد اخراج به مجاز کارفرما پیمانکار، وضعیت صورت از 3 ضریب با جریمه کسر ضمن پرداخت عدم یا و تکرار صورت در. باشد می

 .باشد می

 داشتن و تجربه لحاظ از و بوده کار با متناسب جسمی و فیزیکی نظر از کار انجام در درگیر پرسنل همه که نمود خواهد تضمین پیمانکار *

 .داشت نخواهد وجود مشکلی انها به محوله وظایف انجام جهت الزم های تأییدیه

 ارسال گهر گل HSE مدیریت به ماه هر سوم تا کارفرما فرمت طبق را حوادث و عملکرد گزارش ماهیانه صورت به است موظف پیمانکار *

 .نماید

 ظرف قرارداد شروع زمان از  ایران اسالمی جمهوری کار قانون 92 و اجتماعی تامین قانون 90 ماده اساس بر گردد می متعهد پیمانکار *

 و بوده کارفرما تأیید مورد که دیگر بهداشتی مراکز طریق از یا و کارفرما ای حرفه بهداشت واحد هماهنگی با خود، هزینه با و یکماه مدت

 نسخه و نموده اخذ سالمتی گواهی و داده انجام را نیاز مورد پزشکی معاینات خود کارکنان برای باشند، کار طب معاینات انجام مجوز دارای

 مدت چنانچه همچنین. باشد می پیمانکار پرسنل کلیه برای استخدام بدو معاینات شامل معاینات این. نماید نگهداری خود نزد را ان

 .نماید ایدوره معاینات انجام به اقدام خود کارکنان برای باید پیمانکار شود، گرفته نظر در یکسال از بیش قرارداد

 .باشد دسترس در و موجود کارفرما HSE نماینده توسط بازرسی انجام برای باید پیمانکار پرسنل پزشکی معاینات سابقه *

 انجام و انها کار به شروع ابتدای در پرسنل کلیه جهت استخدام بدو معاینات انجام و پزشکی پرونده تشکیل به ملزم پیمانکار شرکت *

 کار قانون 92 ماده - باشد می انها بار یك سالی حداقل ای دوره معاینات

 .نماید عمل کار قانون 61 تا 51 مواد با مطابق قوانین، با خود پرسنل کاری ساعت انطباق خصون در است موظف پیمانکار *

 سالمت کننده تهدید که... و روانی ارگونومیکی، شیمیایی، فیزیکی، آور زیان عوامل کلیه کنترل و پیشگیری با رابطه در باید پیمانکار *

 .گیرد بکار را الزم تمهیدات کلیه باشد می خود پرسنل
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 اطمینان باید پیمانکار همچنین. باشد می ممنوع پیمانکار توسط عملیات محوطه در غیرمجاز داروهای و الکل مخدر، مواد استعمال *

 بطور و بوده آگاه مورد این از کارفرما یا پیمانکار نظارت تحت های محوطه سایر یا و کاری محوطه در وی پرسنل کلیه که نماید حاصل

 .نمایند می عمل ان با موافق کامل

 و فوری صورت به را موضوع باید گردد مطلع غذایی های مسمومیت یا و عفونی مسری، بیماری هرگونه شیوع و بروز از پیمانکار چنانچه *

 سوابق باید همچنین. دهد انجام انها گسترش از جلوگیری جهت را اولیه پزشکی اقدامات و داده اطالع کارفرما HSE نماینده به کتبی

 .نماید گزارش و ثبت را شده انجام اقدامات به مربوط

 از جلوگیری جهت پسماند نگهداری های محیط نزدیکی در کار یا و پسماندها دستی حمل زمان در را خود پرسنل بهداشت باید پیمانکار *

 .نماید تأمین خود هزینه به بیماری بروز

 محل در باید اولیه های کمك های جعبه. نماید فراهم خود پرسنل تمامی برای را اولیه های کمك تجهیزات و تسهیالت باید پیمانکار *

 نصب( پیمانکار نظارت تحت نقلیه وسایل و پرسنل اسکان مانند) دیگر نیاز مورد های مکان و عملیات محوطه در رویت قابل و مناسب های

 جهت پیمانکار HSE نماینده توسط باید انها مداوم پایش و بوده خود هزینه به ها جعبه این تجهیزات تأمین به موظف پیمانکار. گردند

 .پذیرد صورت آنها داشتن نگه کامل

 برای کارفرما سوی از غذا توزیع و طبخ تامین، نحوه و بهداشتی های دستورالعمل اساس بر را  مناسبی غذاخوری محل باید پیمانکار *

. گردد ممنوع خطرناک مواد نگهداری های محل و ساز و ساخت های محوطه عملیاتی، های محوطه در غذا سرو و کند فراهم خود کارکنان

 عدم موارد و بازرسی پیمانکار HSE نماینده توسط مداوم صورت به باید پیمانکار، استفاده مورد غذاخوری های سالن و ها آشپزخانه کلیه

 .گردد رفع سریعاً  انطباق

 اختیار در که( غیره و رختکن حمام، بهداشتی، سرویسهای شامل) را بهداشتی تسهیالت به مربوط بهداشتی، ضوابط است موظف پیمانکار *

 قرار پایش مورد مشخص زمانی های دوره در پیمانکار HSE نماینده توسط تسهیالت این و نماید رعایت کامل صورت به دارد قرار وی

 .گردد رفع سریعا ها انطباق عدم موارد هرگونه و ثبت ان سوابق و گرفته

 .باشد می گهر گل HSE مدیریت از  جاده موقت نمودن مسدود و گرافی رادیو حفاری، پرمیت اخذ به موظف پیمانکار *

 سازی ایزوله جهت الزم هایهماهنگی بایست می شود حریق اعالم سیستم کاذب اعالم باعث که باشد صورتی به پیمانکار کار شرایط اگر *

 .شود انجام نشانی آتش واحد با
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 هایساختمان پروژه مدیریت ساماندهی کمیته و گهر گل HSEمدیریت ار مجوز دریافت به منوط رستوران ساخت و احداث هرگونه *

 .باشد می گهر گل صنعتی و معدنی شرکت فرهنگی و اداری

 .باشد می ممنوع گهر گل صنعتی و معدنی مجتمع از خارج های رستوران از گرم غذای تامین *

 .باشد می مجاز هاتعمیرگاه در فقط آالتماشین روی بر تعمیرات انجام *

 تایید مورد شرکت از را فنی سالمت گواهینامه باالبرها، سایر و ها لیفتراک و ها جرثقیل کلیه از استفاده از قبل است موظف پیمانکار *

 .نماید اخذ استاندارد سازمان

 .باشند معتبر فنی معاینه برچسب دارای بایست می پیمانکار اختیار در آالت ماشین و خودروها کلیه *

 .نماید فراهم را پیاده افراد عبور برای الزم شرایط و ترافیك روانی جهت الزم اقدامات فعالیت، هنگام است موظف پیمانکار *

 .نماید معین دهنده هشدار تابلوهای و عالئم نصب و حصارکشی با را عملیات محدوده فعالیت، هنگام است موظف پیمانکار *

 تاریخ یا و بوده فنی معاینه فاقد خودرویی چنانچه. است الزامی پیمانکاران و سازمان خودروهای تمامی برای فنی معاینه برچسب داشتن *

 عمل به مربوطه برچسب اخذ و فنی معاینه انجام و خودروها اعزام جهت الزم اقدامات ناظر سوی از باشد، اتمام به رو قبلی معاینه اعتبار

 .آمد خواهد

 :زیست محیط الزامات

. نماید پیشگیری خاک و هوا های آالینده فاضالب،  شامل طبیعت به آالینده مواد گونه هر کردن رها از گردد می متعهد پیمانکار  -1

 گردند زیست محیط به یا حیات به زیان و ضرر و آلودگی باعث است ممکن که مواد سایر کنترل خصون در را خاصی تمهیدات همچنین

  .نماید اعمال جوی های آالینده سایر یا رادیواکتیو محصوالت غبار، و گرد دود، نظیر

 عملیاتی محوطه از را خود های فعالیت به متعلق قراضه مواد و نشده مصرف خطرناک مواد ها، آشغال و زائدات است موظف پیمانکار  -2

 به را خطرناک ندهای پسما است موظف پیمانکار همچنین. نماید دفع محیطی زیست مقررات با مطابق مناسبی بطور و نموده خارج کارفرما

 کارگاه سطح در5S  الزامات انجام به موظف پیمانکار همچنین و حذف و جداسازی آوری، جمع خطر بدون های زباله از جداگانه صورت

  .باشد می خصون این در تکلیف تعیین و کارگاه محوطه از ضایعات خروج و خود

 به که را هایی محوطه سایر یا و کارفرما خود، عملیات محوطه باید پیمانکار ان، پایان از پس و( موقت یا دائم) کاری هر انجام حین در -3

 همه مطلوب دفع مانند) غیرضروری موانع از عاری منطقی بطور و داشته نگه پاکیزه و مرتب باشد می کارفرما با وی قرارداد با مرتبط نوعی
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 است مجاز کارفرما ورزد، قصور فوق الزامات نمودن برآورده از پیمانکار که صورتی در. نماید( باقیمانده زائدات و مواد و ساختمانی تجهیزات

 .نماید کسر پیمانکار از شده مشخص جریمه همراه به را پاکسازی عملیات هزینه و نموده اقدام پاکسازی عملیات انجام به نسبت تا

 مشاهده صورت در. نماید پیشگیری کار محیط در...  و خام مواد و اب سوخت، شامل منابع رفت هدر هرگونه از است موظف پیمانکار -4

 داشته چاه طریق از اب تأمین به نیاز پیمانکار که صورتی در. شد خواهد جریمه مشمول پیمانکار  کارفرما، ناظرین توسط شده یاد موارد

 .شود فرستاده پیمانکار ناظر برای ان سابقه و بوده برداری بهره پروانه دریافت به ملزم باشد

 میزان ذکر با را مصرفی مواد فهرست خود، فعالیت آغاز از پیش خطرناک، یی شیمیا مواد از استفاده صورت در است موظف پیمانکار -5

 مصرف، نحوه جهت ضوابط ارائه به نسبت تا رسانده ای حرفه بهداشت و زیست محیط واحد اطالع به مربوطه واحد طریق از مصرف تقریبی

 .گردد اقدام اضطراری شرایط در واکنش و آمادگی خصون در الزم تمهیدات همچنین و مواد این پاکسازی و نقل و حمل نگهداری،

 کار و مصرف های محل در زننده بوی ایجاد از تا گردند منتقل مجاز های محل به روزانه بصورت باید شدنی فاسد پسماندهای و ضایعات -6

 .شود پیشگیری

 دو در را الزم آمادگی خود، فعالیت از ناشی اضطراری شرایط یا و غیرمعمول فعالیت از ناشی های جنبه زمینه در موظفند پیمانکاران -7

 .باشند داشته پرسنل آموزش و تجهیزات ایمنی، بعد

 .باشد نمی گردد محیطی زیست آلودگی منجربه که نامناسب مکانهای در روغن تعویض یا تعمیر گونه هر  انجام به مجاز پیمانکاران  -8

 .باشد می خود هایکارگاه در مستقر کارکنان جهت کارفرما تایید مورد سالم آشامیدنی اب تامین به موظف پیمانکار -9

 جایگاه احداث هایدستورالعمل رعایت به ملزم گیرند نظر در سوخت جایگاه خود کارگاهی محوطه در است الزم که نی پیمانکارا -10

 .باشند می محیطی زیست های آلودگی از جلوگیری جهت کارفرما سوی از سوخت

 سم لزوم صورت در و کارگاهی محوطه به جوندگان و حشرات ورود از ممانعت جهت الزم راهکارهای نمودن فراهم به موظف پیمانکار -11

 .باشد می کارفرما به ان مستندات ارائه و پاشی

 .باشد می کارگاهی محوطه در کافی اندازه و تعداد به زباله های سطل تامین به موظف پیمانکار -12

 .نماید جلوگیری نامطلوب محیطی زیست پیامدهای ایجاد از و بررسی مستمر طور به را خود فعالیتهای بایست می پیمانکار -13

 .نماید کنترل را آالت ماشین تردد و خاکی عملیات از ناشی غبار و گرد بایست می پیمانکار -14

 .نماید مازاد های نخاله و خاک ضایعات، از محل پاکسازی به اقدام بالفاصله بایستی پیمانکار فعالیت، انجام از بعد -15
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 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 

 

 

 ارزیابی فنی پیمانکار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 جداول و معیارهای ارزیابی -پ

 معیارهای ارزیابی و امتیازدهی به پیمانکاران بر اساس جدول ذیل خواهد بود:
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 معیار ردیف
ضریب وزنی 

 ai)در صد( 

هر  یاز  ت م ا

 biمعیار 
 امتیاز پیمانکار

ساب  امتیاز کل با احت

 ضریب وزنی

     100 35 )سابقه اجرایی(تجربه  1

     100 10 حسن سابقه در کارهای قبلی  2

 100 15 توان مالی 3
    

     100 15 توان تجهیزاتی و ظرفیت تولید 4

5 
مه نا تدولوژی اجرایریزی، توان بر  م

 و سایر موارد HSEکار ، 
15 100     

   100 10 کفایت کارکنان کلیدی 6

 درصد از امتیاز کل برای حضور در مرحله بعدی مناقصه الزامی است. 60کسب حداقل  -

 در صورت ارائه مدارک خالف واقع و کذب، برابر مقررات رفتار می گردد. -
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 کلیات و روش تنظیم اسناد و مدارک ارزیابی:

در یك پاکت در بسته به هیأت ارزیابی که های متقاضی پس از مهر و امضا توسط پیشنهاد دهنده اسناد و مدارک ارزیابی کیفی شرکت  -1

 گردد:گردد. این مدارک از دو قسمت تشکیل میشود، تحویل میاز این پس هیأت نامیده می

گران ابالغ شده گزار به مناقصهمدارک اسناد ارزیابی کیفی و هر نوع مدارک که تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اسناد از طرف مناقصه -1-1

 باشد. 

ــت فرم -1-2 ــمایم پیوس ــرکت کنندگان به عنوان ض های ارزیابی یا اظهارنامه تهیه و همراه با مدارک بند فوق ارائه مدارکی که از طرف ش

 شامل موارد زیر خواهد بود: خواهد شد و اجماالً

 های ارزیابی اعم از جداول و سایر موارد درخواستیالف: مستندات هر قسمت فرم        

 گونه اطالعات اضافی و سوابق مفید که ممکن است در ارزیابی کیفی شرکت موثر باشد. ب: هر         

سلیم نمایند.  -2 سناد و مدارک ارزیابی را حسب مورد تنظیم یا تکمیل نموده و پس از مهر و امضا به هیأت ت پیشنهاد دهندگان باید تمام ا

 گردد.اوراق و مدارک فاقد امضا و مهر مردود تلقی می

رود اطالعات درخواستی را در نهایت دقت و حفظ امانت ارائه و مستندات جهت تأیید و شود که از پیشنهاد دهندگان انتظار میدآور می* یا

شده را به فرم شرایط ارزیابی، اثبات موارد اظهار  شروط یا مبهم و بر خالف  ضمیمه نمایند و هر گونه نقص یا قلم خوردگی و ارائه م ها 

 مردود می باشد.در اسناد 

شد می -3 شته با سناد ارزیابی ابهامی دا سبت به مفهوم ا شاور منعکس و هر یك از پیشنهاد دهندگان که ن تواند کتباً مراتب را به مهندس م

 پاسخ کتبی را دریافت خواهند کرد. "متعاقبا

دارد. در ی مهلت تسلیم مدارک برای خود محفوظ میمناقصه گزار حق تغییر، اصالح و تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضا -4

شنهاد دهندگان  شد پی شده با سلیم  صورتی که مدارکی قبل از ابالغ مراتب مزبور ت شنهاد دهندگان ابالغ و در  صورت مراتب به پی این 

 حق دارند تقاضای استرداد آن را نمایند.

گزار و قبل از سوی مناقصه اد و مدارک ارزیابی و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباًو اضافه نمودن اسنهر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف  -5

 ارزیابی منظور خواهدشد.اسناد اعالم و جزء اسناد و مدارکتسلیماز تاریخ

 رعایت موارد فوق موجب تسهیل در بررسی و تسریع در انجام این مرحله از مناقصه خواهد بود. -6

ـــجم به نوبه خود از عوامل ممتاز و در  نحوه گردآوری، تنظیم، -7 تدوین و ارائه مدارک ارزیابی کیفی پروژه در قالب جداول مرتب و منس

 گیری هیأت موثر خواهد بود.نتیجه

 ها و ... جهت تأیید ارزشیابی کیفی برای کارفرما محفوظ است. حق تحقیق و بازدید از امکانات، پروژه -8
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 تجربه )سابقه اجرایی(: -1

سال  7ارزیابی تجربه پیمانکاران )سابقه اجرایی( بر اساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در 

 گذشته تعیین می شود.

 امتیاز کل با احتساب ضریب وزنی امتیاز پیمانکار امتیاز هر معیار معیار ردیف

   100 تجربه )سابقه اجرایی( 1

شود که پنج کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و برای حداکثر امتیاز در صورتی احراز می

 مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می یابد.

 سال گذشته: هفتجدول کارهای مشابه در 

رد

ی

 ف

ضو مو

ع 

قراردا

 د

 کارفرما
دستگاه 

 ترنظا

مددددت 

 قرارداد

لغ  ب م

 پیمان

تدداریددخ 

 ابالغ
 متراژ

لغ  ب م

 پیمان

یه ن ب یا  ا

 سایر

آخدددریدددن 

 وضعیت

 پیمان

شرف پی

ت 

 فیزیکی

1            

2            

3            

4            

5            

 * ارائه تصویر قراردادها الزامی است.

 گذشته که مرتبط با موضوع مناقصه می باشد پیوست گردد. سال هفت* صرفاً سوابق 

 * معیار امتیازدهی براساس جدول زیر می باشد:

 100درصد امتیاز و اگر در یك کار هر دو باشد  20درصد امتیاز و اگر محوطه مشابه باشد  80در صورتی که کار ابنیه مشابه باشد  تبصره :

 درصد امتیاز برای هر کار پرداخت میشود

 

 ردیف

 مبلغ متراژ زمان ابالغ
یا  یه  ن ب کارا

 مشابه
 درصد پیشرفت

ثر  امتیاز 10حداکثر  امتیاز 5حداکثر  ک  25حدا

 امتیاز

ثر  ک  35حدا

 امتیاز

ثر  ک  25حدا

 امتیاز
1      

2      
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3      

4      

5      

      جمع

 

 حسن سابقه در کارهای قبلی: -2 

 سال گذشته، مالک تعیین امتیاز یاد شده خواهدبود. هفتکارهای قبلی در کارفرمایان میانگین امتیاز ارزیابی

 در صورت عدم ارائه برگ تعهد نامه نداشتن پیمان فسخ شده با ارائه نامه از سازمان برنامه و بودجه توسط مناقصه گر احراز خواهد شد. -1

تشویق  4فقره تشویق نامه یا رضایت نامه در مورد کارهای مشابه یا  2نامه و تشویق نامه: جهت کسب امتیاز کامل ارائه حداقل رضایت -2

 سال اخیر دریافت نموده اید.  7نامه در مورد کارهای غیر مشابه که در 

 :اطالعات کارهای قبلی طی هفت سال گذشته جهت تعیین حسن سابقه در کارهای قبلی -3

 یفرد
مددوضدددوع 

 قرارداد

قرارداد   لغ  ب م

یال  )میلیون ر

) 

 کارفرما
نشددانی و تلفن 

 کارفرما

مددقددام 

لع  ط م

 کارفرما

ستگاه  د

 نظارت

نشدددانی و تلفن 

 دستگاه نظارت

قام مطلع  م

گاه  ت دسدد

 نظارت

1         

2         

3         

4         

 معیار ردیف

ضدددریددب 

 وزنی

 )درصد(

امتیاز هر 

 معیار

امددتددیدداز 

 پیمانکار

امتیاز کل با احتساب 

 ضریب وزنی

   10  نداشتن پیمان فسخ شده 1

   20  رضایتنامه و تشویق نامه 2

   70  قبلیحسن سابقه در کارهای  3

   100 جمع کل
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مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار احداث زیباسازی 

 شیراز(

 101 از   89هصفح    

v1.20 

ست فرم ارزیابی کارفرمایان خود را مطابق  صه گر می بای ضای مناق شده همراه با مهر و ام سال و فرم پر  جدول زیر برای کارفرمایان خود ار

ــت مالک امتیاز دهی ردیف  ــده به پیمانکار در کارهای قبلی 2جدول بند  3کارفرما را در پاکت ب قرار دهد. الزم به ذکر اس ، امتیاز داده ش

 می باشد.

 

 

 

 

 نمونه فرم:

 شرح ردیف
 عالی

100-86 

 خوب

85-61 

 متوسط

60-31 

 ضعیف

30-0 

     کیفیت انجام کار 1

     کیفیت مصالح و تجهیزات تهیه شده  2

     کفایت کادر فنی و مهارت و تخصص عوامل اجرایی و فنی 3

4 
پرداخت به موقع به کارگران و پرسنل و پیمانکاران جزء و فروشندگان مصالح و 

 تجهیزات 
    

     رعایت برنامه زمان بندی و عدم تأخیرات و عقب ماندگی از برنامه  5

     رعایت موارد ایمنی و عدم آسیب دیدگی جدی کارگران و پرسنل در کارگاه  6

     همکاری و هماهنگی با کارفرما و مشاور و عدم طرح ادعا و پایبندی به قرارداد  7

     اظهار نظر کلی در مورد پیمانکار 8

  امتیاز نهایی )این قسمت توسط مناقصه گزار تکمیل می شود(

 توان مالی: – 3

 در خصون توان مالی، پیمانکار باید فرم پیوست را پر نموده و مدارک مربوط به آن را ارسال نماید.

 های تامین اجتماعی، مالیاتی، مفاصا حسابهای مستندات این قسمت عبارت است از تصویر ترازنامه، گزارش سود و زیان ساالنه، اظهار نامه

 های دریافت شده در طول پنج سال گذشته.ها و ضمانتنامهوضعیتهای تایید صورتنامه

 امتیاز کل با احتساب ضریب وزنی امتیاز پیمانکار امتیازهر معیار معیار ردیف

   100 توان مالی 1

 برآورد مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:شود که مبلغ حداکثر امتیاز در صورتی احراز می

1 
الحسدداب پنجاه برابر مالیات متوسددط سددالیانه مسددتند یاهفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی

 پرداخت شده

 های قطعی یا موقتسه برابردرآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت 2

 ها یا دفاتر قانونیمستند به اظهار نامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارائیپنج برابر داراییهای ثابت  3

 تائید اعتبار از سوی بانک یا موسسات مالی واعتباری معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه  4
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 همچنین ارائه موارد ذیل جهت اخذ حداکثر امتیاز الزامی است.

 مستندات مربوطهنامه های جاری به انضمام تعیین مبلغ ضمانت •

 های مالیاتی سه سال گذشتهاظهارنامه •

 هاگواهی بیمه دارایی •

 

 

 

 

 اطالعات مربوط به توان مالی پیمانکار

 مالیات پرداخت شده در پنج سال گذشته )مستند به اظهارنامه مالیاتی( -الف

 98 97 96 95 94 سال

      مبلغ

 

 (سازمان تامین اجتماعی )مستند به مفاصا حساب یا رسید پرداختالحساب پرداخت شده به حق بیمه قطعی یا علی -ب

 98 97 96 95 94 سال

      مبلغ

 

 (های موقت یا قطعیوضعیتسال گذشته )مستند به صورت 5درآمد ناخالص  -ج

 98 97 96 95 94 سال

      مبلغ

 

 ها یا دفاتر قانونی(گواهی داراییسال گذشته )مستند به اظهارنامه مالیاتی یا  5های ثابت در دارایی -د

 98 97 96 95 94 سال

      مبلغ

 

 سال گذشته 5ها در ها، موسسات اعتباری یا بیمههای دریافت شده از بانكضمانتنامه  -هـ

 نوع ضمانتنامه مبلغ ضمانتنامه ذینفع ضمانتنامه

   

   



 

   اسناد مناقصه

  

مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار احداث زیباسازی 

 شیراز(

 101 از   91هصفح    

v1.20 

   

   

 .ارسال گرددهای دریافت شده ضمیمه اسناد *  تصویر ضمانتنامه

 

 

 

 توان تجهیزاتی: -4

 امتیاز پیمانکار امتیازهر معیار معیار ردیف
امتیاز کل با احتسدداب ضددریب 

 وزنی

   100 توان تجهیزاتی 1

شین  ستی از ما ست پیمانکار لی های مربوطه و نوع مالکیت طی جدولی تنظیم و آالت و تجهیزات خود را با ذکر مشخصات و ظرفیتضروری

 نماید.ارائه 

 استیجاری امتیاز تعداد مورد نیاز نام تجهیزات و ماشین آالت ردیف
تددحددت 

 مالکیت

یاز  ت م ا

 پیمانکار

    12 دستگاه 2 کامیون 1

    8 دستگاه 1 بیل مکانیکی 2

    6 دستگاه 1 بابکت 3

       12 دستگاه 1 تن 20 حداقل جرثقیل موبایل 4

       10 دستگاه 2 دیزل ژنراتور 5

       8 عدد 1 دوربین نقشه برداری توتال استیشن لیزری 6

      5 دستگاه 1 دستی لیتری 300و 500 بتنیر  7

 و برش سنگ آرماتور تجهیزات خم، برش 8
یاز  با ن ناســـب  مت

 پروژه
5      

       5 دستگاه 1 وسایل نقلیه بار سبك  9

    5 دستگاه 1 سواری 10

       8 مجموعه متر مربع 500قالب و داربست برای  11

    8 عدد 2 رکتی فایر 12

    3 دستگاه 2 و بتنیرتجهیزات عمل اوری بتن و ویبراتور 13

    5 دو عدد لیتری 5000مخزن اب و سوخت  14

    100 جمع کل
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 فهرست تفکیکی و جزء شده توسط مناقصه گر ارائه گردد. •

 .ای آن توسط پیمانکار ارائه گرددگیرد که اسناد خریداری و یا اجارهمحاسبه قرار میآالت در صورتی مورد امتیاز مربوط به ماشین •

امتیاز تعلق می گیرد و در صــورت عدم ارائه  %80در صــورت اســتیجاری بودن ماشــین، پیش نویس موافقتنامه ارائه شــود و به اســتیجاری  •

 امتیازی داده نمی شود.

 آالت خارج از جدول فوق، مراتب مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.در صورت ارائه فهرست تجهیزات و ماشین  •

 

 QC PLA\Nو  HSE PLANشامل  و سایر موارد HSEتوان برنامه ریزی ، متدولوژی اجرای کار ، -5

 معیار ردیف
هر  یاز ت م ا

 معیار

امددتددیدداز 

 پیمانکار

با احتسدداب  کل  یاز  امت

 ضریب وزنی

1 
توان برنامه ریزی ، متدولوژی اجرای 

 و سایر موارد HSEکار ، 
100 

  

 

 

 HSEریزی براساس ساختار شکست و تخصیص منابع،کنترل پروژه، شرح روش و متدولوژی اجرای کار، برنامه

کنترل و 

تضددمین 

 کیفیت

یت،  ق خال

نو آوری و 

یات  ب جر ت

 ویژه

یت  فا ک

کدددددادر 

نان  کارک

 کلیدی

تددددوان 

مه  نا بر

ریددزی و 

ترل  ن ک

 پروژه

ندددمدددودار 

 سازمانی

روش و 

لوژی  تدو م

 اجرای کار

HSE امتیاز 

10 10 10 10 5 45 10 100 

 پرسنل فنی را به طور جداگانه همراه با مشخصات آنها معرفی نماید. پیمانکار باید کارکنان کلیدی و •

ـــت تا معرفی بخش کنترل جهت اخذ امتیاز توان برنامه • ـــروریس ـــرکت انجام یافته و برنامه زمانبندی ریزی و کنترل پروژه ض پروژه ش

 پیشنهادی پروژه ضمیمه گردد.

 ارائه گواهی تشخیص صالحیت ایمنی الزامی است. •

 و سایر موارد: HSEتوان برنامه ریزی و کنترل پروژه، متدولوژی اجرای کار ، 

، توضیحات HSEدر خصون روش و متدلوژی اجرای کار، برنامه ریزی بر اساس ساختار شکست و تخصیص منابع، کنترل   پروژه و  -

 ذیل ارائه و مدارک مربوط به آن را ارسال نماید.

شریح کی - سازمانی پیشنهادی، ت شریح روش و متدولوژی اجرای کار، ارائه نمودار  ست از ت سازمان مستندات این قسمت عبارت ا فیت و 

شینبرنامه سانی، ما سازمان ریزی و کنترل پروژه، ارائه جداول مجزا به تفکیك نیروی ان شریح روش و   HSEآالت و مصالح مورد نیاز، ت

 پیشنهادی پیمانکار برای کار موضوع مناقصه.

صورتی احراز می - سوابق هفتحداکثر امتیاز توان برنامه ریزی و کنترل پروژه در  شته پیمانکار حداقل چهار پروژه  شود که در  سال گذ

 بدون تاخیر غیر مجاز )تا تحویل موقت( انجام شده باشد. 

 بندی پیشنهادی پروژه ضمیمه گردد.همچنین معرفی بخش کنترل پروژه شرکت و برنامه زمان

 بایست جهت کسب امتیازات این بخش ارائه نماید: مستنداتی که پیمانکار می

که این مهم از اساسی ترین موارد بوده و پیمانکار میبایست با برسی کامل نقشه ها  دلوژی اجرای کار موضوع مناقصه.تشریح روش و مت -1

 روش اجرای کار که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار میباشد ارائه نماید
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نترل پروژه، کنترل کیفیت و ... حاوی کارکنان ارائه نمودار سازمانی پیشنهادی پروژه شامل واحدهای مختلف فنی، اجرایی، پشتیبانی، ک -2

 کلیدی و ماشین آالت مورد نیاز پروژه.

 ریزی و کنترل پروژه پیشنهادی برای پروژه موضوع مناقصه.تشریح چگونگی برنامه -3

 آالت و مصالح مورد نیاز پروژه ارائه جداول مجزا به تفکیك نیروی انسانی، ماشین -4

 پیشنهادی پیمانکار برای پروژه موضوع مناقصه.  HSE تشریح روش و  سازمان -5

-ISOتشریح چگونگی عملکرد واحدهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت برای پروژه موضوع مناقصه و ارائه گواهینامه مرتبط از جمله  -6

 )مدیریت کیفیت( 9001

 خالقیت و نو آوری در کارهای مشابه و همچنین تجربیات ویژه  -7

شین تذکر: سانی و ما سبت به تأمین نیروی ان ست برای اجرای پروژه، ن شنهاد نموده، اقدام پیمانکار موظف ا سناد ارزیابی پی آالتی که در ا

 نماید.

 

 کفایت کارکنان کلیدی: -6

 امتیاز پیمانکار امتیازهر معیار معیار ردیف
امتیاز کل با احتسدداب ضددریب 

 وزنی

   100 کلیدی کارکنان کفایت 1

 

امددتددیدداز  امتیاز سمت عناصر کلیدی ردیف

   15 سال سابقه کار( 15کارشناس عمران یا معماری)حداقل  –مدیر پروژه  1 پیمانکار

  13 سال سابقه کار( 12)حداقل کارشناس عمران یا معماری –رئیس کارگاه  2

  13 سال سابقه کار( 8کارشناس عمران یا معماری)حداقل  –مدیر دفتر فنی  3

  6 سال سابقه کار( 5دفتر فنی واحد ابنیه)حداقل کارشناس  4

   8 سال(  5کارشناس عمران یا صنایع)حداقل  -ریزی و کنترل پروژه مدیر برنامه 5

  10 سال سابقه( 8کارشناس عمران یا معماری)حداقل  -سرپرست اجرایی کارگاه  6

  10 سال سابقه کار( 10کارشناس برق)حداقل  –مسئول اجرایی تاسیسات برقی  7

  10 سال سابقه کار( 8کارشناس عمران یا نقشه برداری )حداقل  –نقشه بردار  8

   8 سال سابقه کار( 5ایمنی )حداقل  مسئول واحد 9

  7 سال سابقه مرتبط 5مسئول فضای سبز با حداقل  10

   100 جمع امتیاز

 شود.به ازای هر سال سابقه کمتر، یك امتیاز کم می •

 های آنان الزامی است.ارائه لیست بیمه عوامل اصلی و تصویر دانشنامه •
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 فرم های ارزیابی توان اجرای کار –ت 

 فرم اطالعات و مشخصات پیمانکاران

باشد. های پیمانکاری جهت ارجاع کار و دعوت به مناقصه میاین پرسشنامه فقط به منظور شناسایی و ارزشیابی شرکت

 محفوظ خواهد ماند.اطالعات آن 

 تلفن: نام شرکت:

 فاکس: نشانی:

 مبلغ پرداخت شده: سرمایه ثبت شده: تاریخ ثبت: شماره ثبت:

 پایه تحصیالت: نام: رئیس هیأت مدیره

 های:در رشته تجربه و سابقه پیمانکاری ........... سال 

 پایه تحصیالت: نام:  مدیر عامل

 های:در رشته ............. سالتجربه و سابقه پیمانکاری 

  اعضای هیأت مدیره

 نام: امضای مجاز شرکت:

 سمت:

 نام:

 سمت:

 نام:

 سمت:

سازمان مدیریت و  شده در  شته و گروه های رتبه بندی  ر

 برنامه ریزی کشور:

 رشته                                  رتبه

 رشته                                  رتبه

 شرکت:نوع 

 □سهامی خان                     □سهامی عام 

 نوع مالکیت:

 □دولتی         □نیمه دولتی      □خصوصی 

 سهامداران و درصد سهم آن ها: رتبه رشته

 درصد سهام نام و نام خانوادگی رتبه رشته 

   رتبه رشته 

   همکاری با شرکت یا شرکت های دیگر:

  

  

 

ت * لطفاً کپی مستندات مربوط به ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه اظهار نامه، روزنامه رسمی، آخرین روزنامه رسمی تغییرا

 و اساسنامه شرکت ضمیمه گردد. 



 

   اسناد مناقصه

  

مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار احداث زیباسازی 

 شیراز(

 101 از   95هصفح    

v1.20 

 

 

 

 فرم شناسائی اعضاء هیئت مدیره

 

 سوابق مدیر عامل:

 تحصیالت:                 سال اخذ مدرک:                سابقه کار:نام و نام خانوادگی:                پایه و رشته 

 

 تاریخ شروع و خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه ردیف

     

 

 

 سوابق رئیس هیئت مدیره:

 کار:نام و نام خانوادگی:                پایه و رشته تحصیالت:                 سال اخذ مدرک:                سابقه 

 

 تاریخ شروع و خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه ردیف

     

 

 

 سوابق یکی از اعضای هیئت مدیره:

 نام و نام خانوادگی:                پایه و رشته تحصیالت:                 سال اخذ مدرک:                سابقه کار:

 

 تاریخ شروع و خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه ردیف

     

 

 

  



 

   اسناد مناقصه
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 شیراز(
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 فرم اطالعات و مشخصات پیمانکاران

 و به بعد 92کارهای انجام شده در طی سالهای 

 محل نام طرح شرح کار شماره
 مبلغ پیمان ریالی تاریخ شروع به کار کارفرما

 مبلغ پیمان ارزی تاریخ اتمام تلفن

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 چنانچه این صفحه گنجایش کافی نداشته باشد لطفا اطالعات مربوطه را در صفحه دیگری ضمیمه نمایید. -1

 پروژه اجرا شده انتهایی شرح کامل جداگانه ارسال گردد. 3حداقل برای  -2
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 شیراز(

 101 از   97هصفح    

v1.20 

 فرم اطالعات و مشخصات پیمانکاران

 باشد:کارهایی در دست اقدام می

 محل نام طرح شرح کار شماره
 درصد پیشرفت تاریخ شروع کار کارفرما

 کار

 مبلغ پیمان )ریالی(

 مبلغ پیمان )ارزی( تاریخ خاتمه کار تلفن

1        

2        

3        

4        

5        

 

 وضعیت مالی شرکت:

 مبلغ بزرگترین پروژه اجرا شده های جاریضمانتنامه

  

 

 

 ساختمانی:وضعیت امکانات 

 مساحت کل زیربنا مساحت آزمایشگاه مساحت ساختمان اداری مساحت زمین
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 فرم اطالعات و مشخصات پیمانکاران

 کادر فنی و مهندسی، کنترل کیفیت و کنترل پروژه:

 نام بخش نام ردیف
 سابقه کار پایه معلومات

 سال نوع کار سال رشته فارغ التحصیل

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

نام بخش: هر یك از پرسنل مشخص باشد که در کدام واحد سازمانی از قبیل مهندسی، ساخت، کنترل کیفیت و ... مشغول فعالیت می  •

 باشند.

 

 

 انسانی و تحصیالت :جدول تفکیک نیروی 

 کل زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس به باال تحصیالت

      

 

 * می بایست کلیه پرسنلی که در لیست بیمه پیمانکار درج می گردد در این گزارش آورده شود.
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 فرم اطالعات و مشخصات پیمانکاران

 لیست ماشین آالت سبك، نیمه سنگین و سنگین تحت مالکیت شرکت

 مدل دستگاه نوع دستگاه نام دستگاه ردیف
کیــت *  ل مــا

 دستگاه
 تعداد

 وضعیت دستگاه

 توضیح آماده به کار

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 «قابل تامین » یا « متعلق به شرکت» * در این ستون فقط قید شود 
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 فرم بازدید از محل پروژه
 

 احداث زیباسازی مسیرورودی سیرجان از تقاطع غیر همسطح دفاع مقدس تا میدان )بلوار شیراز(مربوط به مناقصه 

امضــاکنندگان زیر پس از بررســی و آگاهی و بازدید از محل پروژه عملیات موضــوع مناقصــه را با رعایت تمام جوانب احتراماً، 

عوارض و توپوگرافی و امکانات محل انجام پروژه( را با قیمت پیشــنهادی در برگ پیشــنهاد قیمت انجام می  -)موقعیت آب و هوا

 دهم.

 

 

 محل پروژه:

 وژه:تاریخ و ساعت بازدید از پر

 امضاء پیشنهاد دهنده:
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 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورد اجرای کارآبر 
   

 

 ، جداول الف ، ب ، پ و لیست تامین کنندگان مجاز 4تا  1شامل ریز مالی ، خالصه فصول ، روکش کل ، جداول 


