
 

 

 

 

 
 

 منطقه گل گهر تیریشرکت توسعه عمران و مد
 

 

 

 

 عمومی اسناد مناقصه

 

 عنوان پروژه

پل دفاع مقدس تا تقاطع حدفاصل )بلوار شیراز( بهسازی مسیر ورودی سیرجان 

 دگاردهیا

 کرمانشهر سیرجان واقع در استان 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 شرکت در مناقصه دعوتنامه
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان
 

 

 بسمه تعالی

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

 موضوع مناقصه: -1

 دهیادگار شهر سیرجان واقع در استان کرمان تقاطع ورودی سیرجان )بلوار شیراز( حدفاصل پل دفاع مقدس تابهسازی مسیر 

 :شرح موضوع مناقصه -2

آالت مورد نیاز پروژه بهسازی مسیر تهیه و حمل )به کارگاه و داخل کارگاه( کلیه مصالح، تأمین هرگونه نیروی انسانی و ماشین

آباد )بلوار شیراز( شهر سیرجان به همراه اصالح دسترسی معابر منتهی به راه مکیتا سه دگاردهیاورودی سیرجان از تقاطع 

 باشد:استان کرمان که مراحل اجرای پروژه به اختصار به شرح زیر می الذکر، واقع در شهر سیرجانبلوار شیراز در محدوده فوق

، پیش از وشناسایی تاسیسات زیربنایی و روبنایی وضع موجود های ابالغی در ارتباط با یکدیگر و بابررسی و مطابقت نقشه -

 آغاز عملیات اجرایی.

 های انحراف ترافیک و پالن ایمنی و اخذ مصوبات مربوطه از مراجع ذیصالح جهت انجام موضوع قرارداد.تهیه نقشه -

تابلو و عالئم مورد نیاز و همچنین سازی و احداث مسیرهای انحرافی، تهیه و نصب های الزم، آمادهانجام انحراف ترافیک -

 گیرهای مورد نیاز با هماهنگی پلیس راهور مطابق نقشه مصوب پالن ایمنی.سرعت

 اصالح دسترسی معابر منتهی به بلوار. -

سازی انهار تقاطعات بلوار و معابر های مصوب شامل سرپوشیدههای سطحی مطابق نقشهآوری آبشبکه جمع تکمیل -

 شده.ات ارائهدسترسی مطابق جزئی

 داول طرفین مسیر شمالی و جنوبی مطابق نقشه های اجرایی.حفظ نهر و ج وتخریب کلی آسفالت محدوده پروژه  -

 شده. تا تراز بستر مطابق جزئیات و خط پروژه ارائه خاکبرداری -

کیلوگرم  100عیار  متر، باسانتی 15تثبیت و تقویت بستر راه به وسیله اختالط خاک موجود با آهک شکفته به ضخامت  -

 درصد.  95آهک در مترمکعب با تراکم حداقل 

تهیه مصالح مناسب زیراساس و اساس مطابق مشخصات فنی و حمل و پخش و آبپاشی و کوبیدن تا حصول تراکم مورد  -

 نظر.

 ها.شده در نقشهاجرای روسازی مسیر شمالی و جنوبی بلوار شیراز مطابق پروفیل طولی و جزئیات ارائه -

منظور انجام آزمایشات آسفالت، قیر، خاک، کوبش بستر، مصالح مصرفی، بتن، آرماتور و های الزم بهجام هرگونه هماهنگیان -

 ... مورد نیاز پروژه.

 شده. های معابر و نصب تابلو و عالئم مطابق پالن ترافیکی ارائهکشیانجام خط -

 . برداری از پروژهسازی و بهرهمنظور آمادههرگونه عملیات اجرایی دیگر به -

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 محل اجرای کار: -3

 دهیادگار شهر سیرجان واقع در استان کرمان تقاطعبهسازی مسیر ورودی سیرجان )بلوار شیراز( حدفاصل پل دفاع مقدس تا 

 

 مبلغ برآورد کار: -4

و ( 02/1ای )و ضاریب منطقاه( 41/1باالساری ) یبباا اعماال ضار 1401راه و باند فرودگاه سال بهاء رشته براساس فهرست پروژه اولیه برآورد

یکصاد و ) ریاا  101`026`081`945مبلغ به  جمعاً ریال 3`885`618`536 مقطوع مبلغاحتساب هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به 

 باشد.می (ریال نهصد و چهل و پنجهزار و  هشتاد یکمیلیون و  بیست و ششمیلیارد و  یک

 مدت اجرای کار: -5

 ماه شمسی( 4) چهار

 کارفرما: -6

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 دستگاه نظارت: -7

 گردد.متعاقبًا اعالم می

 :گزارمناقصهدستگاه  -8

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 اعتبار طرح : -9

 .باشدعمرانی میغیراعتبار طرح از محل طرح های       

 تضمین شرکت در مناقصه: -10

 یند ارجاع کار بصاورت ضامانتنامه باانکیآبه عنوان سپرده شرکت در فر ریا  5،051،304،098مبلغ )به عدد( مناقصه باید  درکننده شرکت

 یاکو مطابق فرم ضمانتنامه شاماره  02/02/1394مورخ  ها 50659ت/123402نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره براساس آیین

روز از تااریخی کاه بارای گشاودن  90های مجاز ایرانی صادر و امضا و تأیید شده و برای مادت بانکضمیمه اسناد مناقصه که توسط یکی از 

 ،مااه قابال تمدیاد باشاد سهپیشنهادات مناقصه تعیین گردیده اعتبار داشته و در هر سررسید بدون نیاز به درخواست کتبی اداره کل بمدت 

  .همراه پیشنهاد خود تسلیم نمایدتهیه و به

 

.مورد قبو  کارفرما نمی باشدو سایر اوراق جز  ضمانت نامه بانکی  توجه: چک و سفته   

 

)جهت واریز وجه(  100220280101112350801001شماره شبا:   

14004856874شناسه ملی شرکت :        



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

411478576577شماره اقتصادی شرکت :       

7817817938کد پستی شرکت         
 

 اسناد مناقصه:معرفی نامه دریافت  -11

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

 بررسی موضوع و اسناد مناقصه:  -12

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

)قرضه خاکریز، زیراساس، اساس، منایع تامین مصالح محل و موقعیت  ،رسی، بنادر، محل و موقعیت کارگاههای دستنقل، وضع راه

گر، پس از تسلیم پیشنهاد، ، شرایط محلی، قوانین و مقررات نافذ و جاری آن، به دست آورد. مناقصهآسفالت و مصالح بتن(

 تواند استناد به ناآگاهی یا اشتباه خود کند. نمی

تواند بصورت کتبی گران که در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه، ابهام یا سوالی داشته باشد، میهر یک از مناقصه -16-2

اقصه گر قسمتی از مفاد اسناد منگزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبی بنماید. اگر به نظر مناقصهمناقصه

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

های اولیه توضیح یا گزار به درخواستصورت اقتضاء پیشنهاد اصالحی خود را ارائه نماید. مناقصهپیشنهاد، منعکس کند و در

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

اند، بطور یکسان ارسال کنندگان در مناقصه که اسناد مناقصه را دریافت نموده و اعالم انصراف نکردهبرای تمام شرکت

 ودن اسناد مناقصه، از نظر وی تلقی خواهد شد. گر، به منزله بدون اشکال و واضح بخواهد شد. عدم اظهارنظر مناقصه

 تجدیدنظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه: -13

روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها، در پاسخ به توضیحات  (7هفت )تواند تا گزار، میمناقصه -17-1

هایی، در به صالحدید خود، با صدور الحاقیه کنندگان در مناقصه، یا به هر دلیل دیگر و یاشده از سوی شرکتدرخواست

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

ای به نظر در اسناد مناقصه مستلزم تغییر کارهای موضوع مناقصه باشد، باید مراتب طی الحاقیهگاه تجدیدهر -17-2

کنندگان در ه اعالم گردد و فرصت کافی برای اعمال اصالح و تغییر، به ایشان داده شود. شرکتکنندگان در مناقصشرکت

ها درنگ وصول الحاقیه را اعالم کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج شده در آن، از سوی آنمناقصه باید بی

 مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 گردند. قصه محسوب میها، اجزای جدانشدنی اسناد مناالحاقیه -17-3

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: -14

 16/09/1401 مورخ 13:30ساعت 

1401/  09 /12تاریخ بازدید از پروژه:  
 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 

 

 

صبح روز 10حضور نماینده مناقصه گر با معرفی نامه رسمی در سایت ویزیت الزامی بوده و سایت ویزیت راس ساعت   

12 /09 /1401مورخ برگزار خواهد شد، حضور نماینده قانونی مناقصه گر در سایت ویزیت، هیچگونه حقی را برای وی در  

مناقصه گر با منطقه و محل اجرای پروژه تلقی   پی نخواهد داشت و عدم حضور در سایت ویزیت به معنای آشنایی

  خواهد شد

 

آقای شامحمدی09132457402شماره تماس جهت هماهنگی ورود :-  

 

آقای بلوردی سواالت حقوقی -09131420642  

)سواالت فنی و تخصصی(   امیر تیموری آقای مهندس 09380739572  
 

 نشانی محل تسلیم پیشنهادها: 

 توجه:

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

 شود.(

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

 پاکت های حتما باید حضوری و توسط نماینده تحویل دبیرخانه این شرکت گردد

 شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر ،گهرمجتمع معدنی و صنعتی گل  ،ه شیرازجاد 50سیرجان کیلومتر 

 امضاء اسناد:  -15

تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاددهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت 

 تسلیم شود. 

 اختیار در رد یا قبو  پیشنهادها:  -16

قانون برگزاری مناقصات گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس دستگاه مناقصه

 شوند. و دیگر مقررات تعیین می 17/11/1383مورخ  130890به شماره 

 ییاجرا یهادستگاه و مبارزه با رشوه در یریشگینامه پنیی( آ1ماده ) یاعمال مندرج دربندها از یکیشرکت مرتکب  چنانچه

 یشنهادهایآن شود، سازمان در رد پ یبعد یهاهیو اصالح 22/12/1383ها مورخ30374ت/73377 نامه شماره بیموضوع تصو

 مرتبط مختار است.

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 نحوه انجام مناقصه:  -17

 شود. ای با ارزیابی فنی بازرگانی برگزار میمرحله یکمناقصه بصورت 

 .خواهد بود 30/0ضریب تاثیر امتیاز فنی بازرگانی در قیمت ترازشده برابر

 13/07/1394مورخ  158764/94العمل تعیین دامنه قیمت متناسب پیشنهادی به شماره های پیشنهادی بر اساس دستورقیمت

 .مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 ارائه پیشنهادات: -18

مورخ  1232579/96گیرند که جداول تکمیل شده بخشنامه شماره ارائه شده به شرطی مورد بررسی قرار می کلیه پیشنهادهای

نحوه ارائه پیشنهاد  با عنوان دستورالعمل 19/08/1387مورخه  76574/100بخشنامه شماره و جداول پیوست  31/03/1396

های بایست جدولبهاء را داشته باشد. ضمناً کلیه پیشنهاددهندگان میهای فهرستگران به تفکیک فصلقیمت از سوی مناقصه

 ئه نمایند. مناقصه ارا« ج»تکمیل شده فوق را به همراه برگ پیشنهاد قیمت در پاکت 

و برای سه ماه دیگر به درخواست آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد ماه پس از  (سه) 3تا  پیشنهادها باید

 قابل تمدید باشد. گزارمناقصه

 ظرفیت ارجاع کار:  -19

اید و هنوز به سازمان منعقد نموده که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداددرصورتی

گزار و نماید. مراتب را کتباً به دستگاه مناقصهبرنامه و بودجه اعالم نشده، از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می

موکول به تایید دفتر اطالع دهید. مشارکت شما در این مناقصه  سازمان برنامه و بودجه کشوران گرمناقصهدفتر امور سازندگان و 

که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید، پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط باشد. درصورتیمزبور می

سازمان برنامه و های صورت تکرار تا یک سال از فهرستتبی و برای بار دوم تا شش ماه دراست و برای بار اول مشمول اخطار ک

 حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید.  شوربودجه ک

 مین: انوع، نحوه و میزان اخذ تض -20

مورخ  ه 50659ت /123402مصوبه شماره پرداخت و حسن انجام کار بر اساس مین و پرداخت پیشانوع، نحوه و میزان اخذ تض

 باشد. می های بعدی()و اصالحیه هیأت وزیران 22/09/1394

 
 

 تعدیل آحاد بهاء:  -21

سازمان برنامه و بودجه کشور و با شاخص مبنای یک دوره سه ماهه  15/09/1382مورخ  173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره 

 گردد.می اعمالقبل از پیشنهاد قیمت پیمانکار محاسبه و 

 عوارض و مالیات ها:  -22



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

و  های کارکردوضعیتباشد. کسور قانونی براساس ضوابط مربوطه از صورتمی غیرعمرانیهای پروژه تابع ضوابط و مقررات حاکم بر طرح

 کسر خواهد شد. تعدیل پیمانکار

 تسهیالت و امکانات ویژه: -23

 قرار خواهد داد. گرمناقصهبینی شده در شرایط خصوصی پیمان را در اختیار کارفرما فقط امکانات و تسهیالت پیش

 سایر شرایط: -24

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

 گرمناقصهمهر و امضای مجاز  گزارامضای دستگاه مناقصه

 :     /     /تاریخ                                                                                     :     /     /تاریخ                  

 

 



 

 

 

  

 مناقصه شرایط 
 

 شرایط مناقصه-1-2

 دهنده درمورد عدم شمو  قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتیتعهدنامه پیشنهاد -2-2

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

 برگ پیشنهاد قیمت   -4-2

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

 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تابلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

دهیادگار شهر سیرجان  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان ) موضوع مناقصه:

 واقع در استان کرمان

یر نیز مورد عمل قرار عالوه بر مراتبی که در مشخصات مناقصه و شرایط عمومی شرکت در این مناقصه ذکر شده است شرایط مشروح ز
 خواهد گرفت:

 ادامه در که از دستورالعمل بند همین مفاد با مطابق را مناقصه در شرکت جهت نیاز مورد مستندات و مدارک بایستمی پیشنهاددهنده -1

 .دهد قرار گردندمشخص می "ج"و "ب" ، " الف" حروف با که ییهاپاکت در شد خواهد اشاره آن به

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

 .بود خواهد دستورالعمل این " مناقصه در شرکت تضمین" 10 ماده در شده تعیین مبلغ و شرح به مناقصه در شرکت ضمانتنامه

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

 در CD روی بر اصل نسخه شدهنسخه اسکن یک و اصل کاغذی نسخه یک در پیشنهاددهنده تعهدآور مجاز اصل امضاء و مهر از

 :گردند گزارمناقصه تسلیم و شده داده قرار مذکور پاکت

 .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 مالی وشدر مورد دارندگان امضای مجازپی آخرین آگهی تغییرات رونوشت مصدق اساسنامه و .1-2-4

 .آورتعهد

 به "پیشنهاددهنده فنی بازرگانی ارزیابی" به مربوط شدهتکمیل زمانبندی برنامه و هاپرسشنامه ها،تعهدنامه ها،فرم .1-2-5

 .نیاز مورد همراه ضمائم

 .کارفرما توسط شده صادر هایالحاقیه .1-2-6

 اصل امضاء و از مهر پس بایستمی 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

العمل های دستوربایست مطابق فرمبها که میهای تجزیهبرگ همراه به شده تکمیل هایقیمت و مقادیر فهرست جداول .1-3-2

 د.نبها  تکمیل گردنحوه ارائه تجزیه

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

 نوشته وضوح به مناقصه موضوع و شماره پیشنهاددهنده، نشانی و نام آنها لفاف و مذکور هایپاکت از یک هر گزار گردند. رویمناقصه

 .گردند اصل امضاء و مهر پیشنهاددهنده توسط بایستمی آنها لفاف و هاپاکت از یک هر. باشد شده

 توسط موضوع این نشدن درصورت رعایت. شود گذارده نباید "ب" و "الف" هایپاکت در قیمتی پیشنهاد هیچگونه شود دقت -3

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

 امضاء و مهر به آن محل باشد باید ارقام و عبارات در تغییر یا شدگیپاک یا تراشیدگی یا و خوردگیقلم پیشنهادها متن در درصورتیکه -4

 .شد خواهد تلقی و مردود ناقص پیشنهاد صورتاین غیر در. باشد رسیده پیشنهاددهنده تعهدآور و اصل

 تمام قبول منزله به تسلیم پیشنهاد باشد، نرسیده پیشنهاددهنده امضاء به مناقصه مدارک و اسناد از قسمت چند یا یک درصورتیکه -5

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

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تابلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 گشایش پیشنهادهانحوه  -6

شود. گشوده میهای بعد آن( نامه و الحاقیه)ضمانت "الف"ابتدا پاکت  "تاریخ گشایش پیشنهادها " 21در تاریخ مندرج در بند  -6-1

کامل نباشد پیشنهاد مردود تلقی  "تضمین شرکت در مناقصه"شده در بند به ترتیب تعیین "الف"که محتوای پاکت درصورتی

 گردانده خواهد شد.گر بازه صورت ناگشوده به مناقصهعیناً ب "ج"و  "ب"شده و پاکت 

مدارک تحویل کمیته  ،پیشنهاددهنده گشوده و پس از بررسی اولیه مربوط به ارزیابی فنی بازرگانی "ب"در مرحله بعد پاکت  - 6-2

 "ج"شده در اسناد ارزیابی فنی بازرگانی تکمیل نگردد پاکتفنی بازرگانی خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب تعیین

گران توسط کمیته شود. پس از اعالم امتیازات کسب شده مناقصهدهنده برگشت داده می اینکه گشوده شود به پیشنهابدون 

ترین پیشنهاد با تاثیر امتیاز فنی بازرگانی و بر باز خواهد شد و کمیسیون مناقصه در مورد مناسب "ج"پاکت  فنی و بازرگانی

 تصمیم خواهد گرفت. متناسب های قیمت دامنه تعیین اساس دستورالعمل

روز پس از دریافت اسناد  هسشدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا  هر یک از دعوت -7

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

نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوی دستگاه نظر یا حذف و اضافههرگونه توضیح یا تجدید -8

 منظور خواهد شد. مناقصهناد و مدارک گزار اعالم و جزو اسمناقصه

دارد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ میگزار حق تغییر، اصالح یا تغییرمناقصه -9

مزبور تسلیم شده ب که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتشود و درصورتیشدگان ابالغ میو اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت

نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات، ماید. از آنجا که ممکن است تجدیددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنباشد، پیشنهاد

دها را با اعالم کتبی به تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهاگزار میصورت دستگاه مناقصهها باشد، در اینمستلزم تغییر مقادیر یا قیمت

 نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.ها فرصت کافی برای اصالح و تجدیدکه آننحویدهندگان به تعویق اندازد بهشنهادپی

رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار، مطابق با شرح خدمات مرتبط، به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده  -10

 شده مالک عمل خواهد بود. و پیشنهادی که قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است. مناقصه ارقامی که به حروف نوشته

پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به  هفت روزبرنده مناقصه باید حداکثر تا  -11

تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط  گونهو در مناقصه، بدون هیچصورت تضمین شرکت اانعقاد قرارداد مبادرت نماید. درغیراین

به  بینی شده، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، نفر دومشود و حق هیچگونه اعتراضی ندارد. درصورتیکه برنده مناقصه در مهلت پیشمی

رکت او هم حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمین ش ،نچه او نیز با توجه به موارد یادشده فوقو چنا گرددعنوان برنده مناقصه اعالم می

 مناقصه تجدید خواهد شد. و شودبه نفع کارفرما ضبط می

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

ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابالغ شده مکاتبه گونهدر پشت پاکت مناقصه ذکر شده و هردهنده همان است که نشانی پیشنهاد -13

 گزار اطالع داده شده باشد.و به صورت کتبی به دستگاه مناقصهتلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییری در نشانی قباًل 

 سایر اطالعات و شرایط مناقصه در اسناد مندرج است. -14

 مناقصه اشاره نماید. دهنده باید در کلیه مکاتبات خود به موضوعپیشنهاد -15

  

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

 اد دهندهتعهدآور و مهر پیشنه                                                                                                                  

 تاریخ:         /        /          :          /      /                                                               تاریخ                            



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تابلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 

 بسمه تعالی

 دولتی دهنده در مورد عدم شمو  قانون منع مداخله کارمندان در معامالتتعهد نامه پیشنهاد

 22/10/1337مورخ 

دهیادگار شهر سیرجان  تقاطعبهسازی مسیر ورودی سیرجان )بلوار شیراز( حدفاصل پل دفاع مقدس تا  مربوط به مناقصه:

 واقع در استان کرمان

ذکور در اااانمایااد کااه مشاامول ممنوعیاات میدهنده بااا امضاااء ذیاال ایاان ورقااه بدینوساایله تائیااد مااایاان پیشاانهاد

باشااد و چنانچااه نمی 1337کارمناادان دولاات در معااامالت دولتاای مصااوب دی ماااه  داخلهاااااع مااااون منااااقان

گزار حاق دارد کاه پیشانهاد ارائاه شاده بارای مناقصاه فاوق را خالف این موضوع به اثبات برساد، کارفرماا یاا مناقصاه

 .مین شرکت در مناقصه را ضبط نمایدمردود و تض

دهنده برناده مناقصاه فاوق تشاخیص داده شاود و پیشانهادگاردد کاه هرگااه ایان أیید میاااول و تااهمچنین قب

تااا تحویاال )ارات فااوق در خااالل ماادت پیمااان ااااالف اظهااااانکار پیمااان مربااوط را امضاااء نمایااد و خاااابعنااوان پیم

وعیت ماذکور در قاانون فاوق هساتند در ایان پیماان اااباثبات برساد یاا چنانچاه افارادی را کاه مشامول ممن (موقت

و یا قسمتی از کاار را باه آنهاا محاول کناد کارفرماا حاق خواهاد داشات کاه قارارداد را فساخ و  سهیم و ذینفع نماید

ضاامانتنامه انجااام تعهاادات پیمانکااار را ضاابط و خسااارات وارده در اثاار فسااخ پیمااان و تااأخیر اجاارای کااار را از امااوال 

شااود اددهنده متعهااد میباشااد. ایاان پیشاانهاو اخااذ نمایااد. تعیااین میاازان خسااارات وارده بااه تشااخیص کارفرمااا می

ول قاانون مزباور گاردد اااابات در دساتگاه دولات مشماااچنانچه در حین اجرای پیمان باه دلیال تغییارات و یاا انتص

های و مراتب را بالفاصاله باه اطاالع کارفرماا نرسااند ناه تنهاا کارفرماا حاق دارد پیماان را فساخ نماوده و ضامانتنامه

ا بااه ااااناشاای از فسااخ پیمااان و یااا تااأخیر در اجاارای کااار را نیااز بن اراتااااوط را ضاابط نمایااد، بلکااه خسامرباا

دارد ده اعاالم ماایاااادهناداا. مضااافاً ایان پیشنهص خاود از امااوال ایان پیشاانهاددهنده وصاول خواهااد نماوداااتشخی

هاای صاورت تخلام مساتحق مجازاتمال دارد و درهای مترتاب بار متخلفاین از قاانون فاوق آگااهی کاکه بر مجازات

 باشد.می مربوطه

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

 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . دهنده : .مضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگی و ا
                                                                              

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تابلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه  و پیماننامه اجرا و پذیرش مسئولیتتعهد
 

دهیادگار شهر  تقاطعبهسازی مسیر ورودی سیرجان )بلوار شیراز( حدفاصل پل دفاع مقدس تا  مربوط به مناقصه:

 سیرجان واقع در استان کرمان

 ،ین اوراقا رااده در آخاادهناداااز این پیشنهاااء مجاار و امضاانماید که مهیااأیید مااوسیله تاابدین -الف

ها، ها، دستورالعملنامهوبات، آئینااوانین، مصاااان قااده از متاادهناداان پیشنهاال ایااده اطالع کاماادهناناانش

 :باشدها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل میبخشنامه

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

دهنده قبول این پیشانهاد تن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، موردپیمان است و م

 .شودآنها بدینوسیله توسط این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد میهای الزم و نیز اجرای کامل بوده، تمامی مسئولیت

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

 

    نام پیشنهاد دهنده :

 تاریخ:      /     / 

 دهنده :ضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگی و ام

 

، های ناشی از پیماان و مناقصاهاط با تکالیم و وظایم و اختیارات و مسئولیتاارم در ارتباااتب مشروح در این فاارم

 .گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شدول این مناقصهمورد تأیید و قب

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تابلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 ردیف
شماره 

 نشریه
 شماره و تاریخ بخشنامه مربوط عنوان ضابطه

و  محل مهر

 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 
 

 قراردادهای خدمات مدیریت طرحشرایط عمومی همسان  ا 4
201-54/735-105 

28/1/1380 
 

 ا 5
دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به فهارسی که در برآورد پیمان از 

 آنها استفاده شده است.

 

 ا
✓  

  ا جوشکاری در ساختمانهای فوالدی 20 6

  ✓ ا تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری 21 7

  ا پذیری فوالد ساختمانیجوش 22 8

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

  ✓ ا ایمنی در جوشکاری 24 10

  ا 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 
✓  

  ✓ ا بردارینقشهشرح خدمات  79 13

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

12/11/1371 
 

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

 مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان 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 
✓  

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

 ا های آبیاری و زهکشیهای همسان شبکهنقشه 107 21
✓  

 ا های آبیاری و زهکشیشبکهمشخصات فنی عمومی  108 22
✓  

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

8/1/1380 
 

  ا محافظت ساختمان در برابر حریق )بخش اول( 111 24

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

26/11/1371 
 

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

3/11/1371 
 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تابلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

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

3/11/1371 
✓  

 نامه بتن ایران )تجدیدنظر اول(آیین 120 28
4855-54/6437-105 

29/9/1379 
✓  

 گوسفندداری های همسان اجرایی ساختمانهایمجموعه 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 
 

 های همسان اجرایی مخازن آب زمینیمجموعه 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
 

 ا
 

  ا 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 
 

  ا ریزی و طراحی هتلبرنامه 143 38

 ا روی )سه جلد(تسهیالت پیاده 144 39
✓  

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

19/3/1376 
✓  

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

20/4/1375 
 

  ا های همسان ساختمانهای پرورش گاو شیرینقشه 151 42

  ✓ ا راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیری 152 43

 نامه طرح هندسی راههاآیین 415 44
65466/100 

10/08/1391 
✓  

 معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات همسان ساختمانیمقررات و  167 45
6325-54/6840-102 

15/11/1376 
 

 ضوابط طراحی ساختمانهای اداری 178 46
1917-54/2206-102 

4/5/1377 
 

  ا 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 فرودگاههامحوطهنامه طراحی آیین 197 52
5454-54/6509-102 

15/10/1378 
 

 ای بندهای انحرافضوابط طراحی سازه 198 53
7110-54/8403-102 

18/12/1378 
 

 ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری 203 54
203-54/736-105 

28/1/1380 
 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تابلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

  ✓ ا دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قیری در راهسازی 207 55

 هاراهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره 214 56
5898-54/8053-105 

11/11/1379 
 

  ا خاکچالهای زباله شهری 217 57

  ✓ ا بر زیرزمینی بتنیهای همسان مجاری آبنقشه 218 58

59 227 
محیطی طرحهای مهندسی رودخانه )مراحل شناسایی، توجیهی و دستورالعمل ارزیابی زیست

 تفصیلی(

1665/54-4416/105 

18/4/1380 
✓  

  ✓ ا نامه جوشکاری ساختمانی ایرانآیین 228 60

 ضوابط تعیین سطح زیربنا برای ساختمان بیمارستانها ا 61
20581-56-5/21361-102 

18/11/1372 
 

62 - 
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و 

  سومای ویرایش دومرحله

158764/94       

13/07/1394 
✓  

 22/11/1400اصالحیه مورخو  هدمشخصات فنی عملیات اجرا ش دستورالعمل ارزیابی کیفیت و  773  63
597991/98 

18/10/98 
✓  

 سال 5افزایش دوره تضمین پروژه ها به   64
132423 

23/4/86 
✓  

 دستور العمل تحویل موقت راهها  65
19981/11 

01/10/82 
✓  

 دستور العمل نحوه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصلهای فهرست بها  66
76574/100 

19/8/1387 
✓  

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

31/3/83 
 

 دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران  68
1252579/96 

31/03/1396 
✓  

  تجدید نظر اول -آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران  234 69
88479/101 

11/4/1390 
✓  

 متر 10نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه  292-1 70
141750/94 

16/6/1394 
✓  

 آیین نامه تضمین معامالت دولتی  71
 ه50659/ت123402

22/9/1394 
✓  

 1401سال  هگاودفر باندو  هنراه، راه آ شتهر پایه حدوا یبهافهرست   72
705015/1400 

28/12/1400 
✓  

  ✓  آیین نامه های ایمنی و دستورالعملهای تشویق و جرائم پیمانکاران منطقه گل گهر  74

 

 
 

 بسمه تعالی

 برگ پیشنهاد قیمت 
 

رایط خصوصی مناقصه و ااوتنامه شرکت در مناقصه، شاادرجات دعاامسئولیت در مورد مطالب و من کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا وامضاء

نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک ای برآوردی کار، تعهدااهادیر و قیمتارست مقارائی، فهای اجااهای کلی و تفصیلپیمان، مشخصات فنی عمومی نقشه

تمامی  بررسی و درنظرگرفتن و بطور کلی و بازدید از محل اجرای پروژه نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتیومی مناقصه و پیمان، تعهداعم



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تابلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

دهیادگار شهر سیرجان واقع در استان  تقاطع بهسازی مسیر ورودی سیرجان )بلوار شیراز( حدفاصل پل دفاع مقدس تا اسنادمدارک و 

  :نمایم کهد از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد میپس از بازدی و کرمان

 مناقصه ودارک ااد و مارایط و مشخصات مندرج در اسناااس شااس رااوق را باااقصه فاوع مناوضاات مااعملی -1

 پیمان به مبلغ
 )به حروف(

 .ریال انجام دهم
 عدد()به 

 : نمایم کهتعهد می مگیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شو این پیشنهاد مورد قبول قرار چنانچه -2

راه ااوده و همادارک مناقصه امضاء نماااد و مادرج در اسنااراتب مناراساس مااان را باااد و مدارک پیمااا اسن الف 

باستثنای روزهای )خ ابالغ بعنوان برنده مناقصه اااز تاری داکثر ظرف مدت هفت روزااام تعهدات حاامین انجااتض

 .تسلیم نمایم (تعطیل

آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و کلیه ا ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین ب

اد و مدارک مناقصه باتمام را در مدت مندرج در اسن از جمله جابجایی تاسیسات و رفع معارض کارهای موضوع پیمان

 .برسانم

 .شودائم اسناد و مدارک مناقصه جزو الینفک این پیشنهاد محسوب میاایم که کلیه ضماانمأیید میاات -3

 .ندارد را گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادهااطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه -4

ان و تسلیم ااااه پیماادلاااء و مبااد به امضااور تعهاااامنظه و بهاااقصاامن رکت دراش رااوان ضمیاات عناتح -5

 .امتقدیم داشته الفدعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت  10تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند 

 

 : دهندهادتاریخ :       /   /                                                     نام پیشنه

 دهنده .اء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگی و سمت و امض

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع ( حدفاصل پل دفاع مقدس تابلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

  

 

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

بهسازی مسیر   گردد در تاریخ                     برای مشارکت در مناقصه های اجرایی، امضاء کننده زیر متعهد میآیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت 18مطابق ماده   

یا کارهایی که اخیرا برنده شده است به  در دست اجرا و کارهای، دهیادگار شهر سیرجان واقع در استان کرمان تقاطع دس تا ( حدفاصل پل دفاع مقبلوار شیرازورودی سیرجان )

عقد  در مناقصه وظرفیت آمااده به کار الزم برای شرکت  دسات اجرا، در مجاز کار تعداد نظر مبلغ و رشته مربوط از های اجرایی پایه وبا آگاهی از ظرفیت باشد ومی شرح زیر

 باشم.می قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا

 لمبالغ به میلیون ریا

 مانده ظرفیت
ظرفیت پایه در 

 رشته

مبلغ کارکرد 

 قرارداد
 ردیف نام پروژه رشته کار نام دستگاه اجرایی طرف قرداد مبلغ قرارداد

        

        

        

مطاابق دساتورالعمل رسایدگی باه  بوده اسات و اجرای پروژه بعهده پیمانکار در مسولیت تاخیر ننمایید، تایید را ظرفیت آماده بکار مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور چنانچه

 گردد.ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می تخلفات ناشی ازعدم رعایت

 تاریخ 

 آورجازوتعهدامضاء م  

قبل  بدهنده، در پاکت یل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهادپس از تکم باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد و جزءالینفک اسناد مناقصه بوده واین برگ 

 .ارسال گردد برنامه و بودجهن نیاز به سازما مورد بررسی قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدارک مورد از افتتاح پیشنهاد



 

 

 
  

 موافقتنامه 
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازورودی سیرجان )بهسازی مسیر 

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 موافقتنامه

 

 

 عنوان طرح : 

 شماره طرح :  

شهر  دهیادگار تقاطع مقدس تا بهسازی مسیر ورودی سیرجان )بلوار شیراز( حدفاصل پل دفاع : عنوان پروژه  

 سیرجان واقع در استان کرمان

 منطقه گل گهر تیریشرکت توسعه عمران و مد عنوان دستگاه اجرایی: 

 نام واحد خدمات مشاوره برای نظارت : 

 نام پیمانکار:

 سایر منابع               درآمد عمومی                                       نوع اعتبار :

 تاریخ پیمان :                        شماره پیمان:

 سیرجانشهرستان :                کرماناستان محل اجرا : 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازورودی سیرجان )بهسازی مسیر 

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

موافقتناااامه باااه هماااراه شاارایط عمااومی و دیگاار ماادارک الحاااقی آن یااک مجموعااه غیاار قاباال تفکیااک اساات و پیمااان ایااان 

کااه در ایاان پیمااان کارفرمااا  شاارکت توسااعه عمااران و ماادیریت منطقااه گاال گهااربااین  ...........................شاااود، در تاااریخ نامیااده می

................................................. باااه شاااماره ثبااات ....................................... و شناساااه ملااای  و شااارکت شاااود، از یاااک ساااو نامیاااده می

کاااه از ایااان  ............................... باااه آدرس ....................... و کاااد اقتصاااادی ...................................  باااا نماینااادگی ........................................

مادارک ایان پیماان درج شاده  شارایطی کاه دراساناد و ، ازساوی دیگار طباق مقاررات وشاودپس در این پیماان پیمانکاار خواناده می

 گردد.می است، منعقد

 . موضوع 1ماده

 تقااطعع مقادس تاا بهسازی مسیر ورودی سیرجان )بلوار شیراز( حدفاصال پال دفاا: موضوع پیمان، عبارتست از

دارای مهر م به این پیمان که ضهای مناساس مدارک، مشخصات فنی و نقشهبر دهیادگار شهر سیرجان واقع در استان کرمان

مهر و امضای پیمانکار نیز رسیده اسات و جازء الینفاک آن تلقای  و توسط کارفرما بوده و کالٌ به رویت "تصویب برای ساخت"با نقش 

 شود.می

 . اسناد و مدارک                                                         2ماده

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است :

 الم( موافقتنامه.

 ب( شرایط عمومی.

 ج( شرایط خصوصی.

( و ضاریب 41/1باالساری ) یبباا اعماال ضار 1401راه و باند فرودگااه ساال بهاء رشته فهرست: براساس رفهرست بها و مقادیرکا د(

 . باشدمی( و احتساب هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 02/1ای )منطقه

نشریه شماره ) تجدید نظر دوم -مشخصات فنی عمومی راه خصوصی(،  فنی عمومی، مشخصات فنی ( مشخصات فنی )مشخصاتاه

درج گردیاده  23/4/1380ماورخ  105-4617-1753/54که پیوست بخشنامه شماره  ها و  استانداردهای فنیدستورالعمل(، 101

 و به امضاء پیمانکار رسیده است.

 ی اجرایی.هانقشهو( 

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

بیاان طارفین پیاامان مبادلاه  یاا شاوداباالغ میاجارای پیماان، باه پیمانکاار  منظورباه و تکمیلای کاه حاین اجارای کاار اساناد

ود. ایان آیاد. ایان اساناد بایاد درچااارچوب اسااناد و ماادارک پیاامان تهیاه شاگردد نیز جز اساناد و مادارک پیماان باه شامار میمی

 کار و صورتمجلس باشد.فنی، نقشه، دستور مشخصات اسناد، ممکن است به صورت

ارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویات دارد. هرگااه  دوگاانگی صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مددر

های اجرایای و مشخصاات فنای عماومی اسات و اگار مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصای، نقشاه

  مادارک پیمان اولویت دارد.بها بار دیگر اسناد و دوگاانگی مرباوط به بهاای کار باشاد، فهرست



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازورودی سیرجان )بهسازی مسیر 

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 . مبلغ 3ماده

ریاال اسات. مبلاغ ..................................................  (باه عادد) و............................................................................  (مبلغ پیماان )باه حاروف -3-1

  کند.پیمان، تغییر میپیمان، با توجه به اسناد و مدارک 

 ......................ضریب پیمان برابر است با  -3-2

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

سازمان برنامه و بودجه کشاور و باا  15/09/82مورخ  173073/101براساس بخشنامه شماره تعدیل برای بخش عملیات اجرایی  -3-4

 د.باشمی قابل اعمالمحاسبه و  مانکاریپ متیق شنهادیدوره سه ماهه قبل از پ کیشاخص مبنای 

 . تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار 4ماده

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

 شرایط عمومی پیمان است. 30. این مادت، تابع تغیایرات ماوضوع ماادهاست ماه( چهار به حروف)شمسی  ماه 4 پیمانب( مدت 

که پس از مبادله  بوده (دگردشرایط عمومی پیمان تنظیم می 28که طبق ماده )کارگاه ج( تاریخ شروع کار، تااریخ نخاستین صورتمجلس تحویل

 شود. پیمان، تنظیم می

نسبت به تجهیز کارگاه به منظاور شاروع  روز )پانزده روز( 15 پیمانکار متاعهد اسات از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت

 عمالیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 . دوره تضمین 5ماده

از تاریخ شود، شرایط عمومی تعیین می 39ماده حسن اناجام عمالیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقات یا تاریخ دیگری که طبق 

شرایط عمومی عمل  42و طی آن به ترتیب ماده  شودمیپیمانکار، تضمین  طرفاز  سا  5( ماه معادل 60شصت ) تحویل موقات برای

 شود.می

 اجرای کار بر.  نظارت  6ماده

 بر طرف کارفرما از است نموده تقبل آن پیوست مدارک و اسناد و قرارداد این مفاد طبق بر پیمانکار که تعهداتی در اجرای نظارت

است.  گردیده واگذار شود،می نامیده نظارت پیمان دستگاه این در که مشاوری شرکت و -------------------------------- عهده

 در آن نماینده یا نظارت دستگاه که تذکراتی و دستورات طبق همچنین بر و فنی اصول و قرارداد طبق بر را کارها است موظم پیمانکار

 .اجراء کند نماید،ارایه می قرارداد مدارک و اسناد مشخصات حدود

 . نشانی دو طرف 7 ماده

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

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

 نماینده  پیمانکار نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 امضاء امضاء



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هانامهبیمه ها ونمونه فرم ضمانتنامه 
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 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان
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 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 بسمه تعالی

 هانامه ها، کارنمونه فرم بیمه

دهیادگار شهر  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )موضوع مناقصه : 

 سیرجان واقع در استان کرمان

 

مینمایاااد کاااه چنانچاااه بعناااوان دهنده باااا امضااااء ذیااال ایااان ورقاااه بدینوسااایله تأییاااد ایااان پیشااانهاد

وضوع قاارارداد اات ماااعملیاا وقع عقااد قاارارداد، آن قساامت ازادر ماا مده مناقصااه فااوق انتخاااب گااردابرناا

بینااای شاااده شااارایط عماااومی پیماااان پیش 21مناقصاااه مزباااور را بطوریکاااه در شااارایط مناقصاااه و مااااده 

ه مااورد اهای بیماااز شاارکت ییکاا زداااااساات در مقاباال خطاارات احتمااالی مربااوط بااه اجاارای عملیااات، ن

 م:ر بیمه نمایاول کارفرما بشرح زیاقب

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

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

الاااذکر باااا اطاااالع کامااال از نااارخ بیماااه و فرانشااایز و غیاااره کاااه جااادول فوق منماااایضااامناً تأییاااد می

 .تسلیم شده است بدر پاکت  تکمیل و

وط تنظااایم و تسااالیم اااااامه مربااااانبیمه ،شاااود در موقاااع مبادلاااه قاااراردادأیید میااااااهمچناااین ت

 ماااه یااکه بعلاات تشااریفات بیمااه یااا هاار علاات دیگاار ایاان اماار میساار نشااود تااا حااداکثر اگااردد و چنانچاا

دساااتگاه  ،أخیراااااورت تاااااصامه مربااااوط باااوده و درااااانپاااس از مبادلاااه قااارارداد مکلااام باااه تسااالیم بیمه

واهد نماااود و البتاااه اشااارایط عماااومی پیماااان راسااااً در ایااان ماااورد اقااادام خااا 21اجرائااای مطاااابق مااااده 

 آساااایب وارد و ... کاااه باااه عملیاااات انجاااام شاااده نمایاااد چنانچاااه در ایااان خاااالل حاااوادث ساااویی پیشاااامد

 .مشباخسارات ناشیه میجبران مسئول  دهاندهین پایاشنهادا نماید

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

آور.ادگی و سااامت و مهااار و امضاااا پیشااانهاددهنده بااارای اساااناد ماااالی و تعهااادناااام خاااانوناااام و 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شرایط عمومی پیمان
 3/3/1378مورخ  1088/102-842/54بر اساس بخشنامه شماره 

 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
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 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شرایط خصوصی پیمان
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 مااوارد در از تکلیم برخای که تعیین شرایط عمومی پیمان است مواردی ازتکمیل  و شرایط خصاوصی، درتوضیح این

ایان  از کناد.تواند مواد شرایط عمومی پیماان را نقضو هیچگاه نمی آنهاا، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است

مفاد ماده مربوط به آن رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلم این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به 

در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف بکار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف 

 مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

شاده از  اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشاد، شارایط عماومی اباالغ

 بر این پیمان حاکم است. 03/03/1378 مورخ 1088/102-842/54سازمان برنامه و بودجه به شماره  سوی

باا الم( پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد  . . . . . . . . . نفر/ ماه کارشاناس خاارجی  -17 ماده

 تخصصهای تعیین شده در زیر، به کار گمارد.

  .ندارد -

 پیمان است. روز از تاریخ مبادله 15 اجرای کاره برنامه زمانی تفصیلی ئآخرین مهلت پیمانکار، برای اراب(  -18 ماده

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است.

و با توجه به ضوابط و شرایط  پیمانکار بایستی برنامه زمان بندی دقیق عملیات قرارداد را به صورت کامال اجرائی  -

قرارداد و با هماهنگی با مهندسین مشاور تهیه نماید. ضمنا برنامه مدون می بایست شامل کلیه منابع منجمله 

 مصالح ماهیانه مورد نیاز باشد. و )تعداد، نوع و قدرت ماشین( لیست پرسنل با مهارت های مختلم و ماشین آالت

شامل روش محاسبه پیشرفت بوده و این دستورالعمل به همراه برنامه زمانبندی ارائه برنامه زمانبندی می بایست  -

 گردد.

، برنامه زمانبندی را تائید نموده و یا در صااورت لزوم اصالحات احتمالی را با مهندسین مشاااور پس از بررسی  -

 توجه به مفاد قرارداد و واقعیتهای موجود به اطالع پیمانکار می رساند.

نسخه از برنامه زمان بندی با مهر و امضاء مهندسین مشاور و پیمانکار جهت بررسی و تائید کارفرما از طریق سه   -

 مهندسین مشاور  ارسال میگردد.

کارفرما در صورت تائید دو نسخه از آن را به مهندسین مشاور و پیمانکار ابالغ می نماید که مالک کنترل   -

پیشرفت عملیات اجرائی و مقایسه با عملکرد در گزارشات پیمانکار و مهندسین مشاور که برای کارفرما ارسال 

به روز شده تا شتاب و نیازمندیهای پروژه در نماید خواهد بود. الزم است در فواصل زمانی مناسب نیز برنامه می

پیمانکار می بایست نسبت به تهیه  ،مدت باقیمانده بصورت دقیق روشن شود. ضمناً پس از تائید برنامه زمانبندی

Baseline   .از برنامه اقدام نماید 

 ر به برنامه اضافه نماید.پیمانکار می بایست در هنگام بروز رسانی برنامه زمانبندی ستونی با عنوان دالیل تاخی -

برنامه زمانبندی مدون و سیستماتیک تنظیم و در آن  MS PROJECTعالوه بر این بایستی به کمک نرم افزار  -

نقاط بحرانی مشخص گردد.

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزییات زیر باشد. ها( -18 ماده

 به همراه نمودارهای مختلم. MS PROJECTاز نرم افزار ارائه برنامه زمانبندی پیشرفت پروژه با استفاده  -
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 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 آمار نیروی انسانی با ذکر مهارتهای مختلم و مقایسه با برنامه زمانبندی -

 آمار ماشین آالت موجود در کارگاه و مقایسه با برنامه زمانبندی -

 کارگاهدرصد پیشرفت فیزیکی و ریالی عملیات فصول مختلم کارها به تفصیل از جمله تجهیز  -

شرح کارهای انجام شده در ماه و ارائه درصد کل پیشرفت کارها تا پایان ماه نسبت به پیشرفت به ماه قبل و ارائه  -

 دالیل تاخیر در اجرای کارها و ارائه عکس از مراحل اجرایی

ها و پیشنهادات تعیین و گزارش تاخیرات احتمالی در مقایسه با برنامه زمانبندی پیش بینی شده قرارداد با ذکر علت -

 برای اصالح روند کار در انطباق با برنامه

 جدول احجام کل و احجام انجام شده تاکنون در طی ماه -

 جدول مکاتبات فنی انجام شده در طی دوره گزارش -

کارفرما امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را کااه  الف( -20 ماده

 ر زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار می دهد.د

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

 کاارفرما، باه شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آالت را تامین می کند.ز(  -20ب و  -20 ماده

و تجهیازات نادارد. کارفرماا در خصاوم سایمان، کارفرما هیچ تعهدی برای تامین مصالح و ماشین آالت  -

 آالت و ... صرفاً در حد معرفی به ارگانهای ذیربط هماهنگی الزم را به عمل خواهد آورد.آهن

 ،متناساب باا امکاناات خاود و کارفرما میتواند در جهت تسریع در روند اجرای کار و در صورت صاالحدید -

نکار را مستقیماً در وجاه فروشاندگان و ساازندگان بصاورت وجوه پیش فاکتورهای ارائه شده از سوی پیما

ضمناً این همکااری  علی الحساب پرداخت نموده و وجوه مربوطه را به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید.

 نماید.هیچگونه ادعایی برای پیمانکار ایجاد نمی

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

کاار و منطباق بار برناماه  ریمتناساب باا احجاام و مقااد دیاپروژه با یاجرا ازیمورد ن زاتیآالت  و تجه نیماش هیکل -

 مهیآالت الزم در جدول ضم نیباشند. حداقل ماش منیکارکرد کامال سالم و ا ثیو از ح دهیگرد نیمصوب تام یزمانبند

 یبارا گارید زاتیاتجه ایاالت آ نیهرگوناه ماشا نیامت ازیاست حسب ن یهیو بد دهیگرد ذکر مانیپ یخصوص طیشرا

 است.  مانکاریپ نهیپروژه بر عهده و به هز یو زمان یفیبه اهداف ک یابیدست

 

 خارج از کارگاه به عهده پیمانکار می باشد.آالت اعم از داخل و تامین لوازم یدکی و تعمیرات ماشین – 1تبصره 

، در هر زمان صورت تشخیص دستگاه نظارت مبنی بر تامین و افزایش تعداد ماشین آالت مورد نیاز کارگاهدر -2 تبصره

 رگاه اقدام نماید.پیمانکار موظم است بدون ادعای خسارت یا هزینه اضافی، نسبت به تامین ماشین آالت در کا

جدول ضمیمه در محل پروژه برای اجرای عملیات موضوع پیمان براساس برنامه طبق تقرار ماشین آالت اس - 3تبصره 

زمانبندی تفصیلی مصوب صورت می پذیرد. بدیهی است در صورتیکه حسب شرایط اجرایی در برخی از مقاطع زمانی 
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نکار خروج ماشین آالت از کارگاه پس از بخشی از تجهیزات و ماشین آالت در کارگاه مورد نیاز نباشد، با تقاضای پیما

آالت به کارگاه به محض ضرورت اجرایی و دستور دستگاه اخذ تائید دستگاه نظارت )منوط به تعهد بر بازگشت ماشین

نظارت پروژه( میسر می باشد. در هر حال پیمانکار حق ادعای دریافت هرگونه هزینه مازاد بر قرارداد بابت حضور و یا 

ن آالت در پروژه را از خود سلب می نمایدتوقم ماشی

حداقل ماشین آالت مورد نیاز پروژه )متناسب با حجم و پیشرفت پروژه( می بایستی از سوی پیمانکار در محال پاروژه 

در تاخیرات غیرمجااز پیمانکاار  ،نبود هر یک از ماشین آالت ذیل پروژه متوقم گردد ست به دلیلتامین گردد بدیهی ا

 محسوب خواهد شد:

مورد نیاز و  تعدادحداقل  شرح ردیم

 (دستگاه) درنظرگرفتن حجم کار

 1 بولدوزر 1

 2 گریدر 2

 2 لودر 3

 2 بیل مکانیکی 4

 4 غلطک چرخ فلزی با عرض مختلم 5

 2 کمپکتور دستی 6

 4 ویبراتور 7

میکسر حمل بتن  8  2 

 7 کامیون 9

 2 آب پاش 10

 1 فینشر 11

 2 باب کت 12

 1 کاتر آسفالت 13

 1 جرثقیل با ظرفیت مناسب 14

 2 بتونیر 15

 2 کامیون میکسردار 16

 1 قیر پاش 17

 1 پمپ آب 18

 1 وسایل نقشه برداری 19

 2 ویبراتور 20

 2 ژنراتوربا ظرفیت مناسب 21

 2 ماشین سواری و وانت 22

 2 کمپرسور 23
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زیار، دفتار  شاور و آزمایشگاه، به شامار افارادپیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس م ح( - 20 ماده

 کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند:

ا، دساتگاه نظاارت و پیمانکار متعهد است نسبت به تامین و تجهیز ساختمانهای مربوط باه دفااتر کاار پرسانل کارفرما

وسایل دفتری به همراه دو دستگاه کامپیوتر جهت نظارت،یک دستگاه  و آزمایشگاه به همراه کلیه لوازم و امکانات رفاهی

کامپیوتر جهت کارفرما و یک دستگاه جهت آزمایشگاه به همراه پرینتر، اسکنر، تلفن، فکس و یک خط تلفن به صاورت 

ه ابزار مساحی و تجهیزات آبدارخانه با گماردن آبدارچی در ساختمانهای ماذکور در مستقل برای هریک و همچنین تهی

 تعادادمدت قرارداد در کارگاه اقدام نماید. ضمناً پیمانکار موظم است نسبت به تامین غذای مناساب و باا کیفیات باه 

 نفر برای پرسنل دستگاه نظارت و آزمایشگاه اقدام نماید. 4متوسط روزانه 

( با همااهنگی 98حداقل مدل ) 405دستگاه خودرو پیکاپ دو کابین و دو دستگاه سواری پژو  دوموظم است پیمانکار 

 کارفرما در اختیار نمایندگان مشاور یا آزمایشگاه قرار دهد.

کلیه وسایل دفاتر کار کارفرما، مشاور و آزمایشاگاه  و سرویس تامین، بهره برداری )آب، برق، تلفن، سرایدار( و نگهداری

 بعهده پیمانکار می باشد. تامین آن به پیمانکار واگذار شدهکه 

 .باشدمی پیمانکار یعهده بر باشد نیاز که تعداد هر به آزمایشگاه نیاز مورد کارگر تامین

قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیماه کند و همچنین موارد یا حاوادثی کاه بایاد مشامول  ج( -21 ماده

 بیمه گردد، به شرح زیر است:

پیمانکار موظم است عملیات موضوع پیمان را در مقابل عوامل جوی شامل سیل و آب گرفتگی، سرقت و حریق )انباار 

موقات پیماان، باا اخاذ  حویل زمین و شروع عملیات اجرایی تاا تااریخ تحویالاز روز تمصالح پای کار متعلق کارفرما( 

یماه ناماه هاا را باه نزد موسسه معتبر و مورد قبول کارفرما بیمه تمام خطار نمایاد و ب ،استعالم الزم تحت نظر مشاور

غیر مجاز پیمانکار باشد و هزینه آ ن را دریافت نماید آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر کارفرما تسلیم 

ان موظم است پرسنل مشغول در کارگاه به همراه نمایندگ به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود. همچنین پیمانکار

نفر بی نام را با هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی نماوده و تصاویر بیماه ناماه را  پنجو  کارفرما و عوامل دستگاه نظارت

یافت حق بیمه از کارفرماا بار عهاده زم تا مرحله اخذ بیمه نامه و درام اقدامات و پیگیریهای التسلیم کارفرما نماید. انج

 پیمانکار میباشد.

 .باشد می پیمانکار برعهده کارگاه در موجود پیمانکار به متعلق تجهیزات و آالت ماشین بیمه

گردد عالوه بر رعایت کامل تمامی مفااد میبیمه مسئولیت مهندسی و کارکنان برعهده پیمانکار است و پیمانکار متعهد 

های صادره حفاظت فنی و بهداشت کاار کاه مرباوط باه عملیاات شرایط عمومی پیمان و تمامی دستورالعمل 21ماده 

باشااد را رعایاات نمایااد. جبااران هزینااه کلیااه خساااراتی کااه در اثاار عاادم رعایاات شاارایط و مفاااد اجرائاای پااروژه می

ارداد حاضر در پروژه ایجاد گردد، برعهده پیمانکاار خواهاد باود و کارفرماا در ایان رابطاه های منضم به قردستورالعمل

 هیچگونه خسارتی متقبل نخواهد نمود.

تبصره: کارفرما هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال حوادث ناشی از کار و غیر آن و اتفاقات احتمالی در عملیات اجرایی 

کاامالً در تعهاد  (HSE)ای و زیسات محیطای پروژه نداشته و مسئولیت عدم رعایت نکاات ایمنای و بهداشات حرفاه

در پروژه تحت مسئولیت خود اقدام ننماید و یا  HSEضوابط  باشد. چنانچه پیمانکار نسبت به رعایت کاملپیمانکار می

در پروژه مربوطه از پرداخت هرگونه وجهای  HSEتواند تا عملیاتی شدن ضوابط در انجام آن کوتاهی کند، کارفرما می
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دم بابت صورت وضعیت کارکرد به پیمانکار خودداری نماید، بدیهی است مسئولیت و جبران خسارات وارده ناشای از عا

در پروژه مستقیماً به عهده پیمانکار خواهاد باود و مبلاغ خساارت از محال مطالباات و تضاامین  HSEرعایت ضوابط 

  گردد.پیمانکار کسر می

 چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار، به شرح زیر است: و( -21 ماده

مطابق آیتمهای از صدور دستور کار مربوطه از سوی نظارت، پس احداث راه انحرافی  به هزینه های مربوط -

 فهرست بهای منضم به پیمان پرداخت می شود.

گیرد، شمار ناسخه های ناقشه ها و ماشخصات فنی که بدون دریافت هزینه دراختیار پیمانکار قرار می (الف -22 ماده

 به شرح زیر است:

 یک نسخه قرارداد و یک نسخه کامل نقشه های اجرایی  -

شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهاداری و راهباری نقشاه هاای چاون  ح(- 22 ماده

 کند، به شرح زیر است:ساخت که پیمانکار تهیه می

ی کامل چاپ از نقشه های اجارا شاده باا پیمانکار موظم است در ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم مشاور، یک سر 

درج تغییرات )نقشه های چون ساخت( تهیه و تسلیم مشاور نماید و نیز پس از بررسی و تایید نقشه های فوق یک عدد 

کارفرماا تسالیم خواهاد نماود.  ( حاوی نقشه های مورد اشااره باهلوح فشرده )با فرمت مورد تایید مرکز اسناد کارفرما

 اخت مورد تایید مشاور در زمان تحویل موقت مالک اقدامات بعدی خواهد بود.های چون سنقشه

بایساات همزمااان بااا اجاارای پااروژه بااوده و پیمانکااار موظاام اساات های چااون ساااخت میتهیااه نقشااهتبصااره : 

گاازارش عملیااات مااذکور را در گزارشااات ماهانااه درج نمایااد. در صااورت عاادم انجااام بنااد فااوق توسااط پیمانکااار بااه 

 .ای از کارکرد پیمانکار کسر خواهد گردیددستگاه نظارت و کارفرما هزینهتشخیص 

 پیماانکار ماوظم است کاه 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. 

 .زء از نظر فنی، مالی و حسن شهرت می بایستی به تایید کارفرما و دستگاه نظارت برسدصالحیت پیمانکاران ج 1 -1

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

رافع مسئولیت پیمانکار اصلی نخواهد در هر حال انتخاب پیمانکار جزء و تایید آن توسط کارفرما و دستگاه نظارت  3-1

پیمانکار میبایست نسبت به جاگزینی آن سریعاً  ،بود و در صورت عدم تایید کار پیمانکاران جزء توسط کارفرما و مشاور

 و بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما اقدام نماید.

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

  پیمانکار موظم است قبل از شروع عملیات اجرایی نسبت به رفع معارض موارد زیر را رعایت کند-28 ماده
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تاسیساات و معاارض آشاکار و  و پیمانکار موظم است به منظور انجام عملیات موضوع پیمان، نسبت به شناسایی محل

و رفع معارض و جابجایی تاسیسات احتمالی آن به نحوی کاه هایچ یاک از پنهان در مسیر اجرای عملیات اقدام نماید 

 بخشهای اجرایی به دلیل رفع معارض و یا نیاز به جابجایی تاسیسات دچار تاخیر نگردد را انجام دهد.

 تأسیسات هایشبکه وجود احتمال گیردمی انجام شهری محدوده در اجرائی عملیات اینکه به توجه : باتکمیلی تبصره

 هاهماهنگی است موظم پیمانکار لذا باشد،می پروژه اجرای محل در( زیرزمینی و زمینی هوایی، از اعم) شهری زیربنائی

 بعمل ذیربط ادارات و هاسازمان و کارفرما نظارت، دستگاه با هاشبکه این تغییر و شناسایی برای را الزم هایهمکاری و

 دهد تغییر نحوی به کارفرما نظر با را اجرائی تفصیلی برنامه های احتمالی،صعوبتها و و با ارزیابی کلیه سختی آورده

 شناسایی برای الزم سونداژهای هزینه کلیه. نشود حاصل بابت این از ایوقفه و نیابد افزایش برنامه مدت کل که

 و هاسازمان اقدام تا موجود وضعیت در هاشبکه این حفظ همچنین. گرددمی پرداخت مربوطه هایردیم از تأسیسات

 هدایت برای الزم اقدامات و مشکالت باید پیمانکار. است پیمانکار عهده به آنها حذف یا جابجائی برای ذیربط ادارات

 پیش بینی پروژه تفصیلی برنامه در را سطحی هایآب آوریجمع هایکانال موقت انحراف و جاری و سطحی هایآب

 موقت انحراف برای لزوم مورد اجرایی کارهای هزینه فقط فوق موارد در نیابد. افزایش برنامه مدت کل که بنحوی نماید

 در قرارداد ضوابط طبق بر و ابالغی صورت مجالس و دستورکارها طبق بر قنوات و سطحی هایآب آوریجمع هایکانال

 نکات است موظم پیمانکار. است پیمانکار عهده به هاهزینه کلیه موارد سایر در و شد خواهد پرداخت پیمانکار وجه

 مورد کیفیت و کافی و الزم میزان به ایمنی و دهنده هشدار عالئم نصب به نسبت و نموده رعایت کامل به طور را ایمنی

 است.  پیمانکار عهده به آنها ایمنی و پیاده عابرین تردد تأمین مسئولیت حال هر به. نماید اقدام نظارت دستگاه تأیید

 نگردد به پیمانکار میسر کار اجرای محل زمین پیوسته یا و یکپارچه تحویل امکان هایی،محدودیت بدلیل دارد احتمال

 در بایستی را قسمتها این در انجام و برنامه ریزی صعوبت پیمانکار لذا. شود انجام تدریجی بصورت پروژه زمین تحویل و

 پیمانکار به خاصی قسمت برای را اجرایی اولویت زمان هر در کارفرما صورتیکه در و نماید منظور خود پیشنهادی قیمت

 به است موظم پیمانکار. بود خواهد کار از قسمت آن انجام و اجرایی برنامه در تجدیدنظر به موظم پیمانکار نماید، ابالغ

 نموده ارزیابی را احتمالی هایصعوبت و هاسختی کلیه و آورد عمل به بازدید طرح ساختگاه و پروژه مسیر از دقیق طور

 .نماید منظور خود کاری برنامه نیز و پیشنهادی قیمت در و

با تعهاد و )جابجایی تاسیسات که توسط پیمانکار جزء ذی صاالح یاا پیمانکاار اصالییا  هزینه مربوط به رفع معارض و

مربوطاه از  کار که به تایید دستگاه نظاارت مسئولیت پیمانکار اصلی( انجام می شود، براساس هزینه های واقعی اجرای

در وجاه پیمانکاار قابال  30/1با اعمال ضریب  فقط و تصویب کارفرما رسیده باشد، پس از انجام و تحویل ادرات ذیربط

   پرداخت است

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

یب پیماان و اضرهیچ گونه ضریب دیگری از جمله  جابجایی تاسیسات، و رفع معارضالزم به ذکر است به هزینه های  

 تعلق نمی گیرد. و ... تعدیل

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

ارائاه شاده از طارف پیمانکاار محوطاه ماورد نیااز جهات کارفرما پس از تایید جانماایی تجهیاز کارگااه  -

 تجهیزکارگاه را در اختیار پیمانکار قرار میدهد.



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )
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 تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است: ه( -29 ماده

 کیسازمان برنامه و بودجه کشور و با شاخص مبنای  15/09/82مورخ  173073/101تعدیل براساس بخشنامه شماره 

های وضاعیتپیمانکاار موظام اسات صورت محاسبه و پرداخت مای گاردد. مانکاریپ متیق شنهادیدوره سه ماهه قبل از پ

هاای کاارکرد توساط مانظم، دوره صاورتها به کارکرد خود را به صورت ماهانه ارائه نماید و در صورت عدم ارائه صورت وضعیت

 گردد.کارفرما تعیین می

 در خصوم عملیات اجرایی پیش بینی نشده در برآورد منضم به پیمان، به شرح زیر عمل می شود: ج(-29ماده 

اگر در چهارچوب پیمان، کارهایی به پیمانکار ابالغ گردد که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بهاء و مقادیر منضم به 

ای انعقااد پیماان اسات موجاود باشاد، ماالک پیمان پیش بینی نشده باشد، لیکن در فهرست بهاء واحد پایه کاه مبنا

خواهد بود. ضریب اعمالی بر ردیم هاای ماذکور، ضاریب  مبنای انعقاد پیمانبراساس فهرست بهاء پایه  محاسبه قیمت

پیشنهادی پیمانکار در فصل مربوطه از فهرست بهاء منضم به پیمان می باشد و درصورت عدم پیش بینی فصل مربوطه 

 پیمان، ضریب کل در محاسبه قیمت، مالک عمل خواهد بود. در برآورد منضم به

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

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

 برعهده پیمانکار میباشد. پاسخ مناسب و نیاز به تکرار آزمایش هزینه

ب( هزینه انجام آزمایشات مربوط به کیفیت مصالح منابع تامین مصالح و همچنین طرح اختالط بتن و آسفالت )به هار 

تعداد(که میبایست توسط یکی از شعبات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک یا مشاور ژئوتکنیک مورد تایید کارفرما صورت 

 باشد.پذیرد برعهده پیمانکار می

ج( کنترل تعداد شیت های آزمایشگاهی مورد نیاز )جهت درج در مادارک نهاایی پاروژه( بارای مصاالحی نظیار باتن، 

ضمناً پیمانکار موظم است با هزینه خود به تعداد کافی کارگر در  آسفالت، خاک، آرماتور و ...به عهده پیمانکار می باشد.

های الزم را با دستگاه نظارت و آزمایشگاه معمول ها همکاریر نمونه برداریاختیار مسئول واحد آزمایشگاه قرار داده و د

هاای دارد. پیمانکار موظم به رعایت مفاد مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در خصوم رعایات حاداقل تعاداد نموناه

ه انجام آزمایشات الزم های بتن، پیمانکار به هزینه خود نسبت بباشد و در صورت کسر تعداد نمونهریزی میآزمایش بتن

 های الزم اقدام نماید.نظیر مغزه گیری از محل

 تضمین انجام تعهدات:  (34ماده 

اصل آن طی یک فقره که الزم است جهت مبادله و انعقاد قرارداد،  است قراردادمعادل پنج درصد مبلغ اولیه 

 .دگردضمانتنامه بانکی به کارفرما و یک نسخه تصویر آن به مشاور پروژه توسط پیمانکار ارائه 

  ه50659ت /123402دریافت وجوه سپاارده تضمیاان حساان انجام کار پیمان ، طبااق مصوباه شمااااره  .35 ماده

  ست.، ا)و اصالحیه های بعدی( هیأت وزیران 22/09/1394مورخ 
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  ه50659ت /123402میزان ، روش پاارداخت و نحااوه واریز پیش پرداخت پیمان، طباق مصاوبه شاماره.  .36 ادهم

 :است لیبه شرح ذ ،)و اصالحیه های بعدی(هیأت وزیران  22/09/1394مورخ 

به  پیمان است که طبق شرایط مندرج در آیین نامه فوق الذکرمبلغ  درصد 20 معادل پرداخت شیپ زانمی -

 پیمانکار پرداخت می گردد.

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

 ندارد. -

 کند.ازخارج ازکشورتامین می را کاارفرما ارز موردنیازبرای تامین مصالح و تجهیزات زیرب( -38 ماده

 ندارد. -

کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آالت و ابازار خاصی که در زیار ناامبرده شاده اسات را طباق  ها( -38 ماده

 شرایط زیر تامین می کند.

 .ندارد -

ریک از آنهاا اارای هار را که باای زیال کل کار، قسمتهاش از تکمیات که پیاااوظم اساانکار مااپایمب(  -39 ماده

 تکمیال کند و به کارفرما تحویل دهد.به شارح زیر تعیین شده است، 

 مطابق شرایط عمومی پیمان. -

ورت اجااره در اام کار باه صااماشین آالت اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتم د( -47ماده 

 اختیار کارفرما قرار گیرد، به شرح زیراست.

 .ندارد -

 ود.اشیارداخت مار، پازان و ترتیب تعیین شده در زیاق، به میهزینه باالسری پیمانکار در دوره تعلی ب( -49 ماده

شرایط عمومی پیمان محاسبه و پرداخات  49هزینه باالسری پیمانکار در دوره تعلیق براساس بند ب ماده  -

 گرددمی

به پیمانکاار در صاورت اتمام پیش از موعدکار،کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر،  الف(  -50 ماده

 کند.پرداخت می

 ندارد. -

رتیب زیار، از پیمانکاار ازان و تااه میاا، ب (پیمانکار ناشی ازکار)ان ااز پیمار مجاخسارت تااخیر غی (6-ب -50 ماده

 وصول می شود.

 .مطابق شرایط عمومی پیمان  -
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 دادرسای آیین قانون هفتم باب خصوم این در و شد خواهد داده ارجاع داوری به احتمالی اختالف هرگونه (53ماده 

 .بود خواهد مجری 1379 سال مصوب مدنی

 

 

 

 

 

 مشخصات خصوصی تکمیلی

 تعاریف و کلیات -1

تعاریم و اصطالحاتی که در این باشد و کلیه پیمان می 2این دفترچه جزء الینفک اسناد و مدارک موضوع ماده  

 دفترچه به کار برده شده است همان معانی و مفهومی را دارند که در ضمن مواد شرایط عمومی پیمان ذکر گردیده است.

 موقعیت جغرافیائی -2

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان)بلوار شیراز( آباد راه مکیتا سه دهیادگارمسیر ورودی سیرجان از تقاطع  

 

 بیمه  -3

 باشد.های غیرعمرانی میقرارداد از نظر نوع بیمه تابع مقررات طرح 

 تشکیل و تجهیز کارگاه -4

 نماینده پیمانکار نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 امضا امضا
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پیمانکار موظم است بالفاصله پس از تنظیم اولین صورتجلسه تحویل زمین کارگاه اقدام الزم برای تشکیل و تجهیز  -1-4

 اجرای عملیات مورد پیمان نماید. کارگاه به عمل آورده و ظرف مدت مقرر پیمان، کارگاه را آماده برای

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پیمانکار در صورت افزایش مبلغ و یا مدت پیمان و یا برای کارهای قیمت جدید قابل  -2-4

های منضم به پیمان )دستورالعمل تجهیز و برچیدن باشد. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه براساس ردیمافزایش نمی

های استقرار گردد نسبت به تجهیز مناسب کارگاه شامل تأمین و تجهیز محلپیمانکار متعهد میکارگاه( بوده و 

کارگران، دفتر کار عوامل نظارتی با تجهیزات کامل، تأمین ماشین آالت مورد نیاز، تأمین آب، برق، اینترنت، تلفن، 

های تجهیز و برچیدن کارگاه بعمل آورد. ردیم سوخت کارگاه و ... به همراه اخذ کلیه انشعابات الزم اقدامات الزم را

 درصورت انجام و درصورت ارائه اسناد مثبته از سوی پیمانکار، قابل بررسی و اعمال خواهند بود.

سال سابقه کار، پرسنل فنی را به شرح زیر  20پیمانکار عالوه بر تعیین مدیر پروژه با مدرک مهندسی عمران و حداقل  -3-4

مراه مدارک تحصیلی و سوابق کار مرتبط به دستگاه نظارت معرفی نماید که کلیه این عوامل پس انتخاب و رسماً به ه

 بایست به طور دائم در کارگاه حضورداشته باشند:از تأیید دستگاه نظارت و نماینده کارفرما می

 سال سابقه کار. 15سرپرست کارگاه با مدرک مهندسی عمران و حدود  -الم

 سال سابقه کار. 12مدرک مهندسی عمران و حدود  معاون کارگاه با -ب

 سال سابقه کار. 10سرپرست دفتر فنی با مدرک مهندسی عمران و حدود  -ج

 سال سابقه کار. 10تکنسین عمران با حدود  -د

 سال سابقه کار. 5نقشه بردار با حداقل  -ه

 سال سابقه کار. 10با حدود   HSEکارشناس  -خ

ح شرایط خصوصی بایستی دارای سطوح مناسب برای مهندسین و پرسنل -20موارد مندرج در ماده دفاتر کار عالوه بر  -4-4

 فنی و اداری پیمانکار، کارفرما و دستگاه نظارت همراه با تجهیزات دفتری و سرمایش و گرمایش )اسپیلت( الزمه باشند.

 نمونه مصالح مصرفی -5

برای انجام تعهدات پیمانکار به کار خواهند رفت قابل توجه  چون مقادیر مصالح و وسائل ساختمانی و تأسیساتی که 

باشد لذا برای پیشگیری از خرید و حمل هرگونه مصالح و وسائل نامرغوب، پیمانکار متعهد است قبل از سفارش و خرید می

سفارش آنها جهت  هرگونه مصالح و وسائل، مشخصات و منابع تأمین آن را به تصویب دستگاه نظارت رسانده و سپس اقدام به

 باشد.خرید بنماید. بدیهی است مسئولیت کیفیت مصالح مصرفی به عهده پیمانکار می

 ماشین آالت -6

پیمانکار موظم است همراه با برنامه پیشرفت کار لیست ماشین آالت مورد نیاز اجرای کار را که هماهنگ با برنامه  -1-6

اید. در صورتیکه دستگاه نظارت با توجه به حجم قرارداد پیشرفت کار باشد در هر مرحله از کار تهیه و اعالم نم

باشد. لیست مذکور پس از بررسی تغییراتی در لیست مزبور را ضروری تشخیص دهد پیمانکار موظم به رعایت آن می

ین نهائی و تأیید دستگاه نظارت از طرف پیمانکار الزم االجرا بوده و پیمانکار مکلم است در هر شرایطی نسبت به تأم
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ماشین آالت مزبور اقدام نماید. هرگونه تأخیر در اجرای کار ناشی از عدم تأمین ماشین آالت مورد لزوم و یا تأخیر در 

 تأمین آن جزء تأخیرات غیرمجاز پیمانکار محسوب خواهد شد.

راساس بند درصورتیکه حین اجرای کار، دستگاه نظارت تشخیص دهد که ماشین آالت به کار گرفته شده در کارگاه ب -2-6

آالت باشد مراتب را همراه با لیست ماشینفوق هماهنگ و کافی جهت انجام کار طبق برنامه پیشرفت کار نمی 1-6

روز از تاریخ دریافت ابالغ نسبت به  7 حداکثر اضافی مورد لزوم به پیمانکار ابالغ نموده و نامبرده موظم است ظرف

ای اقدام نماید و کارفرما هیچگونه ابالغی بدون هیچ گونه عذر و بهانهتکمیل و افزایش ماشین آالت خود طبق لیست 

های مربوطه به عهده تعهدی در مورد تأمین ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز و سوخت کارگاه نداشته و کلیه هزینه

 پیمانکار است.

 مصالح -7

بایست از کارخانجات مورد های بتنی مورد نیاز پروژه میمصالح آسفالت، جداول بتنی، بتن و در صورت نیاز کفپوش -1-7

 تایید و دارای استاندارد تهیه شود. 

ای از آنها در بعضی از بایستی مصالح عمده مورد نیاز را تأمین و پیش خرید نماید به نحوی که کمبود پارهپیمانکار می -2-7

به دلیل افزایش تقاضا و یا علل دیگر تأثیری در برنامه پیشرفت کار نداشته باشد. کارفرما و دستگاه نظارت  فصول سال

حق دارند در هر زمان اسناد مثبته و نحوه تجهیز کارگاه و تهیه و تامین مصالح را از پیمانکار بخواهند و وی ملزم به 

باشد. هرگونه تأخیر در اجرای کار ناشی م حسن اجرای تعهدات میارائه آن خواهد بود. تخلم از موارد فوق در حکم عد

 از عدم تهیه به موقع مصالح، مشمول جریمه تأخیر خواهد بود.

کارفرما هیچگونه تعهدی در مورد تأمین و تحویل به موقع مصالح از منابع دولتی و یا کارخانجات داخلی را ندارد و   -3-7

ها و امکانات تأمین به موقع مصالح را در نظر داشته و در پیشنهاد ود کلیه هزینهپیمانکار بایستی باتوجه به شرایط موج

تواند به استناد تأخیر در تحویل مصالح از طرف کارخانجات داخلی خود منظور نماید و در هر حالت پیمانکار نمی

 درخواست تمدید مجاز نماید.

 هاتهیه نقشه -8

های اجرائی و دستورکارهای صادرشده از دو سری از آخرین نقشهپیمانکار موظم است در تمامی طول مدت کار  -1-8

ها و مدارک در هر زمان به منظور سوی دستگاه نظارت را به عنوان مدارک کار در کارگاه نگه دارد. این نقشه

 بررسی، در دسترس دستگاه نظارت و کارفرما قرار خواهد گرفت.

نسخه تهیه و برای تصویب  5را در  HOP DRAWING)(Sهای اجرائی کارگاهی پیمانکار موظم است نقشه -2-8

ها را به موقع تهیه و ارائه نماید های کارگاهی و نمونهبه دستگاه نظارت ارائه نماید. پیمانکار موظم است که نقشه

و در صورت تعلل، مسئولیت هرگونه تأخیر در اجرای عملیات موضوع پیمان ناشی از به موقع حاضر نبودن این 

 ها به عهده پیمانکار خواهد بود.و نمونهها نقشه



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 عکس )یا فیلم( و مستندات -9

پیمانکار موظم است از مراحل مختلم اجرائی و پیشرفت کارها، عکس )یا فیلم( و مستندات الزم را تهیه و در اختیار  

کاری و نظر دستگاه نظارت خواهد دستگاه نظارت قرار دهد تا در پایان کار تسلیم کارفرما گردد. نحوه تهیه عکس )یا فیلم( با هم

 بود.

 تعهدات پیمانکار  -12

پیمانکار در ارائه پیشنهاد قیمت خود از کلیه شرایط در اجرای موضوع قرارداد در محدوده پروژه اطالع کامل حاصل  -1-12

 نموده است.

ان برنامه و بودجه های صادره و ابالغی از سوی سازمها و دستورالعملپیمانکار مکلم به اجراء و قبول کلیه بخشنامه -2-12

 باشد.کشور قبل و بعد از انعقاد قرارداد می

گردد درصورت نیاز و ابالغ دستگاه نظارت، اجرای عملیات موضوع پیمان را در دو شیفت کاری پیمانکار متعهد می -3-12

ای انجام شود گونهشرایط عمومی پیمان کلیه تمهیدات الزم بایستی به  25ریزی و اجرا نماید بنابراین برابر ماده برنامه

 که اجرای عملیات در دو شیفت کاری و در صورت لزوم در شب نیز امکان پذیر گردد.

برای ( و تامین ملزومات آن برای ایمنی محوطه کارگاه HSEرعایت تمامی ضوابط و مقررات ایمنی و بهداشت کار ) -4-12

ها و و عالئم شبرنگ، پوشاندن حفرهکل موضوع پیمان در دوره ساخت، حصار کارگاه، نوارهای هشدار زرد رنگ 

گردد، استفاده از کاله ایمنی و لباس متحدالشکل منقش به آرم و نام هایی که موجب خطر برای تردد عابرین میچاله

شرکت پیمانکار برای کارکنان پیمانکار، تابلو مشخصات پروژه)در ابعاد مناسب و تعداد الزم( و ... توسط پیمانکار الزامی 

در صورت عدم رعایت کامل موارد مورد اشاره و بروز هرگونه حادثه و مشکالت احتمالی عواقب آن مستقیماً به  بوده و

باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی، کارفرما و عهده پیمانکار می

 ند.توانند دستور توقم کار را صادر نمایدستگاه نظارت می

ضمناً پیمانکار عالوه بر تأمین تجهیزات کامل ایمنی انفرادی برای کارگران و پرسنل نظارت، آزمایشگاه و ... یک نفر  

نماید که نامبرده وضعیت ایمنی و بهداشت کارگاه را کنترل کارشناس ایمنی واجد شرایط را در کارگاه معرفی می

های ناشی از موارد فوق طبق ردیفهای تجهیز کارگاه ورزد. هزینهمی نموده و به آموزش افراد به طور مستمر مبادرت

باشد. مبلغ مزبور حتی در صورت نیاز بینی گردیده و با ارائه اسناد و مدارک مثبته از سوی پیمانکار قابل اعمال میپیش

های مذکور  قابل پرداخت ردیمبینی اولیه، فقط تا سقم مندرج در پروژه به لوازم و تجهیزات ایمنی بیشتر از پیش

مطابق نظر دستگاه نظارت  و ... بوده و پیمانکار موظم است نسبت به تأمین کلیه اقالم مورد نیاز جهت ایمنی کارگاه

 بدون هیچ قید و شرطی اقدام نماید.

هده پیمانکار بدیهی است مسئولیت حفظ، حراست و نگهداری از کلیه تجهیزات ایمنی پروژه تا زمان تحویل موقت برع

های ناشی از تخریب، تعویض تجهیزات آسیب دیده، جابجایی و نصب مجدد بایست کلیه هزینهباشد و پیمانکار میمی

 تجهیزات به هر تعداد دفعه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید. 

سی، خطکشی، چراغ های پیمانکار موظم است نسبت به تهیه و اجرای تجهیزات اصلی انحراف ترافیک از جمله نیوجر -5-12

های انحراف چشمک زن، تابلو های انحراف مسیر و... با هماهنگی دستگاه نظارت و تایید کارفرما و بر اساس نقشه
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های مربوط به عملیات اجرای انحراف ترافیک پس از با پلیس محترم راهور اقدام نماید و هزینه ترافیک مورد توافق

 1401در صورت جلسات مربوطه محاسبه شده و از آیتم های فهارس بهای پایه سال  انجام کار و تایید دستگاه نظارت

 باشد.قابل پرداخت می

 40گردد پس از اجرای عملیات حداکثر ظرف مدت یک ماه صورت وضعیت قطعی )طبق ماده پیمانکار متعهد می -6-12

منضم به قرارداد و  1401اه و باند سال بهای رهای فهرستشرایط عمومی پیمان( کارهای اجراء شده را به استناد ردیم

و کلیه دستورکارها و صورت مجالس که به تأییدات الزم رسانده  (As Built)های اجرائی چون ساخت براساس نقشه

شده تنظیم و پس از اعمال کلیه ضرائب و ضوابط قراردادی جهت بررسی و سیر مراحل قانونی به نظارت ارسال دارد. 

وضعیت قطعی نقص مدارکی مشاهده شود، پیمانکار موظم خواهد بود تا ظرف بررسی صورت درصورتیکه در زمان

های مدت حداکثر یک هفته نسبت به تهیه و ارائه مستندات و مدارک مورد نیاز اقدام نماید، درغیراینصورت هزینه

 واهد داشت.مربوط به آن قسمت قابل پرداخت نبوده و پیمانکار هیچ گونه ادعایی در این زمینه نخ

ساعت قبل کتباً از نظارت  24 و ...، حداقل پیمانکار موظم است جهت تست بتن و تراکم خاک و آزمایشات آسفالت -7-12

درخواست نماید تا هماهنگی الزم از سوی کارفرما با آزمایشگاه صورت گیرد در غیر اینصورت عواقب بعدی به عهده 

 باشد.پیمانکار می

شروع عملیات اجرایی نسبت به انجام نقشه برداری مشترک با نماینده مشاور و کارفرما پیمانکار موظم است پیش از  -8-12

بایست انجام گیرد درغیراینصورت مالک عمل، اقدام نماید. برداشت مشترک قبل و بعد از هرگونه عملیات خاکی می

 باشد.رقوم برداشت شده توسط مشاور و کارفرما می

های طولی و عرضی ها، پروفیلهای توپوگرافی و پالنبرداشت و تهیه و ارائه نقشه استفاده از اکیپ نقشه برداری جهت -9-12

ها و ... توسط پیمانکار الزامی بوده و هیچگونه اضافه وجهی از این محل، همچنین برداشت و پیاده کردن مسیرها، قوس

 بابت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

)کروکی، دتایل صورتجلسات و نیاز به ارائه مستندات تکمیلی  درصورت وجود هرگونه نقص در مراحل رسیدگی -10-12

 صورتجلسات مربوطه به پیمانکار عودت خواهد گردید. اجرایی، مشخصات فنی، بارنامه، فاکتور و ...(

ها و های درج شده در برآورد را با نقشهپیمانکار موظم است در هنگام ارائه قیمت پیشنهادی، احجام، مقادیر و فعالیت -13

های جزئیات اجرایی و بازدید از پروژه کنترل نماید. پیمانکار با علم به این موضوع موظم است ضمن مطالعه دقیق نقشه

منضم به اسناد مناقصه و کنترل مقادیر واقعی کار و بازدیدهای الزم  از محل اجرا، نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت و 

های برآورد منضم به مناقصه نسبت به احجام صوم تغییر مقادیر و آیتمضریب اقدام نموده، لذا حق هرگونه اعتراض درخ

 نماید.واقعی کار را از خود سلب می

 تحویل زمین -14

گردد تحویل زمین بدون معارض ولی با وضعیت موجود )احتمال عبور نظر به این که پروژه در محدوده شهری انجام می 

تأسیسات شهری احتمالی نیز بعد از تحویل زمین ابتدا شناسایی تأسیسات تأسیسات و...( صورت خواهد گرفت. در رابطه با 

 مرتبط توسط پیمانکار صورت گرفته و براساس برنامه زمانبندی جابجایی تأسیسات صورت خواهد گرفت.
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 محل قرضه و محل تخلیه -فاصله حمل -15

صل مندرج در جدول پیوست برآورد مطابق جدول پیوست برآورد می باشد و هرگونه پرداختی براساس فوافواصل حمل  

 خواهد بود.

 سایر شرایط  -16

ماه شمسی از تاریخ ابالغ صورتجلسه تحویل موقت و گواهی رفع نقص  60ماه و دوره تضمین  4 مدت اولیه پیمان -1-16

 باشد.می

درصورت عدم پرداخت حقوق پرسنل از سوی پیمانکار، کارفرما مجاز است نسبت به پرداخت حقوق کارکنان  -2-16

وضعیت و کسور قانونی به پیمانکار پیمانکاری به وکالت از سوی پیمانکار اقدام نماید و همچنین پرداخت الباقی صورت

 پذیرد.صرفًا پس از تسویه حقوق کارکنان و کارگران انجام می

 باشد.ر میقانون کار  و صغر سنی ممنوع بوده و عواقب آن بعهده پیمانکا 181استفاده از اتباع خارجی طبق ماده  -3-16

اگر بین موارد اعالمی در شرایط خصوصی به لحاظ نحوه پرداخت و برآورد اولیه پروژه تناقضی وجود داشته باشد  -4-16

های مربوطه قرار خواهد ها و پرداختوضعیتشرایط خصوصی اصلح بر برآورد اولیه پروژه و مالک محاسبات صورت

 گرفت.

های اجرائی متکی بر پایه دستورکارهای به سازی و مستندسازی پروژهپیمانکار موظم است در نیل به اقدامات کیفی -5-16

جلسات مربوطه اقدام الزم را معمول و جهت کنترل تمامی های آزمایش و تنظیم صورتموقع، درخواست

های ارسالی توسط دستگاه نظارت نسبت به فرآیند مستندسازی مدارک و ضمائم مربوطه در قالب نرم وضعیتصورت

نسخه به همراه فایل کامپیوتری مربوطه و کلیه مستندات و  6تکسا و مطابق فرمت مورد نظر دستگاه نظارت و در افزار 

ها توسط دستگاه وضعیتمدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به صورت وضعیت ها اقدام نماید درغیراینصورت، صورت

 نظارت عودت داده خواهد شد.

ار خواهند بود تا جهت آزمایش از بتن تقویتی جداول )درصورت لزوم( از دو دستگاه نظارت و نماینده کارفرما مخت -6-16

 روش چکش اشمیت و یا نمونه برداری درجا استفاده نمایند.

گیری یا نمونه برداری مجدد گردد هزینه آزمایشات درصورت اعتراض پیمانکار به نتایج آزمایشات که منجر به مغزه  -7-16

 .جدید به عهده پیمانکار خواهد بود

های حاصل از عملیات خاکی و تخریب، کارفرما رأسًا اقدام نموده و درصورت عدم حمل به موقع مواد خاکی و نخاله  -8-16

 وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.، از صورت %20های حمل به اضافه هزینه

ری نماید. های مناسب حاصل از عملیات خاکی را جهت مصرف در کارگاه دپو و نگهداپیمانکار موظم است خاک -9-16

ها از کارگاه درصورت نامناسب تشخیص دادن خاک توسط دستگاه نظارت، پیمانکار موظم است نسبت به خروج خاک

 و همچنین تهیه خاک مناسب مطابق مشخصات مورد نظر مشاور، جهت مصرف در خاکریز اقدام نماید.

لزی، دیوارهای پیش ساخته بتنی و ... را که های فپیمانکار موظم است کلیه مصالح حاصل از برچیدن آهن آالت، نرده -10-16

باشد، با تنظیم صورتجلسه به کارفرما تحویل نماید. بدیهی است درصورت کوتاهی در در پروژه قابل استفاده مجدد نمی
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آوری شده براساس نظر دستگاه مربوطه از سوی پیمانکار، ارزش مصالح جمعو تحویل مصالح تنظیم صورتجلسات 

 های پیمانکار کسر خواهد گردید.وضعیتقیمت روز، از صورت نظارت و مطابق

گردد مستندات و پیمانکار متعهد می (:  14001ISO  :2004رعایت الزامات نظام مدیریت محیط زیست )  -11-16

های ها، روشها، بخشنامهالزامات نظام مدیریت محیط زیست نظیر خط مشی زیست محیطی، الزامات قانونی، آیئن نامه

 14001ایزو  -ها به ویژه دستوالعمل الزامات زیست محیطی پیمانکاران را بر اساس استاندارد ایراناجرایی و دستوالعمل

ید. بدیهی است چنانچه در اثر عدم رعایت الزامات استاندارد فوق و حدوث مصادیق قصور و تقصیر از جمله رعایت نما

مباالتی و ... که منجر به حدوث هر نوع حادثه یا خسارت به اشخام حقیقی و حقوقی به احتیاطی، بیانگاری، بیسهل

خسارات وارده برعهده پیمانکار بوده که احراز موارد ویژه موضوعات مرتبط با مسائل زیست محیطی گردد، جبران کلیه 

مندرج در بند حاضر، تعیین میزان، وصول خسارت و ... بوسیله کارفرما و بدون مراجعه به مراجع قضایی و ... از محل 

 سپرده پیمانکار خواهد بود.

 باشد:موارد زیست محیطی عمومی که پیمانکار ملزم به رعایت آنها بوده بشرح ذیل می

های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط های خود، گزینه عدم ایجاد آلودگیپیمانکار باید در کلیه فعالیت -

 زیست را مدنظر داشته باشد.

 جویی در مصرف منابع طبیعی و انرژی را مدنظر داشته باشد.های خود، گزینه صرفهپیمانکار باید در کلیه فعالیت -

 پیمانکار باید دارای برچسب معاینه فنی دارای اعتبار باشند.کلیه خودروهای  -

)اطالعات ایمنی شیمیایی( را در  MSDSنماید، باید در صورتیکه پیمانکار از مواد شیمیایی خاصی استفاده می  -

 اختیار کارفرما و همچنین در معرض افراد مصرف کننده آن ماده قرار دهد.

 عدم استفاده از کارگران صغر سنی.  -

 محیطی به پرسنل تحت سرپرستی.های الزم در خصوم مسائل زیستارائه آموزش  -

 استفاده از لباس و تجهیزات حفاظت فردی برای پرسنل.       -

االختیار خود جهت اجرا و پاسخگویی امور مربوط به سامانه ایمنی، پیمانکار بایستی نسبت به معرفی نماینده تام -

 لزامات آن به نظارت و کارفرما اقدام نماید.زیست و رعایت ابهداشت و محیط

بایست بصورت های مربوطه میلیستهای مربوط به ثبت و گزارش حوادث و شبه حوادث و همچنین چکفرم -

 ماهانه توسط پیمانکار با هماهنگی دستگاه نظارت تکمیل و تحویل کارفرما گردد.

 

 

 

 نماینده کارفرما

خانوادگینام و نام  

 سمت

 نماینده/ نمایندگان پیشنهاددهنده

خانوادگی دارندگان امضاء مجازنام و نام  

 سمت
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 امضاء امضاء

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه
 

 بخشنامه ها
 جه کشور جزء الینفک پیمان می باشد.دکلیه بخشنامه های سازمان برنامه و بو

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 
 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 
 

 

 



 

 اسناد مناقصه

 دهیادگار  تقاطع( حدفاصل پل دفاع مقدس تا بلوار شیرازبهسازی مسیر ورودی سیرجان )

 شهر سیرجان واقع در استان کرمان

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات فنی خصوصی
 

 

 زمانبندی کلیبرنامه 

 



 

 اسناد مناقصه
قع شهر سیرجان واپل دفاع مقدس تا دهیادگار  فاصل حد (بلوار شیراز) بهسازي مسیر ورودي سیرجان

 در استان کرمان

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



مبلغ(ریال)واحدشـــــــــرحشماره

180,000,000مقطوع. تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار420101

180,000,000مقطوع. تامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار420102

180,000,000مقطوع. تامين و تجهيز ساختمانهاي اداري و دفاتر کار پيمانکار420103

180,000,000مقطوعاجاره زمين تجهيز کارگاه420104

300,000,000مقطوع. تامين کمک هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي کارگران420201

40,000,000مقطوع. تامين لباس کار ، کفش و کاله حفاظتي کارگران420202

180,000,000مقطوع(4-4با رعايت بند ).  تامين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه420301

240,000,000مقطوع(4-4با رعايت بند ). تامين و تجهيز ساختمانهاي اداري و دفاتر کار کارفرما ، مهندس مشاور و آزمايشگاه420302

300,000,000مقطوع(4-4با رعايت بند ).تامين غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه420303

60,000,000مقطوع(4-4با رعايت بند ). تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر سرعت420304

420305
 تجهيز دفتر مرکزي کارفرما با تلويزيون هاي مدار بسته با قابليت انتقال تصوير در کارگاه به دفتر مرکزي 

.کارفرما
-مقطوع

420306
و حفاظت کار، براساس دستورالعمل هاي  (HSE) هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست 

.مندرج در اسناد پيمان
200,000,000مقطوع

80,000,000مقطوع. تامين ساختمانهاي پشتيباني و تجهيز انبارهاي سر پوشيده ، آزمايشگاه پيمانکار و موارد مشابه420401

0مقطوع.ساخت و تجهيز انبار مواد منفجره420402

80,000,000مقطوع.تامين و تجهيز ساختمان هاي عمومي، بجز ساختمان هاي مسکوني و اداري و دفاتر کار420403

80,000,000مقطوع. محوطه سازي420404

0مقطوع. احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق420501

100,000,000مقطوع. تامين آب کارگاه و شبکه آب رساني داخل کارگاه420601

100,000,000مقطوع. تامين برق کارگاه و شبکه برق رساني داخل کارگاه420602

100,000,000مقطوع. تامين سيستمهاي مخابراتي داخل کارگاه420603

100,000,000مقطوع. تامين سيستم گاز رساني در داخل کارگاه420604

120,000,000مقطوع. تامين سيستم سوخت رساني کارگاه420605

0مقطوع. تامين راه دسترسي420701

0مقطوع. تامين راههاي سرويس420702

0. تامين راههاي ارتباطي420703

300,000,000. تامين اياب و ذهاب کارگاه420801

420901
 تامين پي و سکو براي نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد مصالح ، سيستم توليد بتن ، کارخانه 

.آسفالت ، ژنراتورها و مانند آنها
0

160,000,000. نصب ماشين آالت و تجهيزات و راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه خريد خدمت يا خريد مصالح420902

160,000,000. بارگيري، حمل و باراندازي ماشين آالت و تجهيزات به کارگاه و برعکس420903

421001
 تهيه ، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نما سازي خارج ساختمان در کارهاي رشته ابنيه ، وقتي 

. متر باشد3.5که ارتفاع نما سازي بيش از 
0

421002
 بارگيري ، حمل ، باراندازي ، مونتاژ و دمونتاژ ماشين آالت و لوازم حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و 

.بر عکس
0

421003
 دمونتاژ ، جابجايي ، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين آالت حفاري محل شمع و باروت از يک محل به 

.محل ديگر در کارگاه
0

0مقطوع. بارگيري ، حمل و باراندازي وسايل و ماشين آالت شمع کوبي و سپر کوبي به کارگاه و برعکس421004

0مقطوع. تهيه لوازم و مصالح و کف سازي محل ساخت تيرهاي بتني پيش ساخته پلها421005

مهندسین مشاور راهان سازه: شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر                                مشاور: کارفرما

1401تجهیز و برچیدن کارگاه ، فهرست بهاي واحد پایه رشته راه و باند سال  . 42 فصل 

حدفاصل پل دفاع مقدس تا تقاطع دهیادگار (بلوار شیراز)بهسازي مسیر ورودي سیرجان 

شهر سیرجان واقع در استان کرمان



مبلغ(ریال)واحدشـــــــــرحشماره

مهندسین مشاور راهان سازه: شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر                                مشاور: کارفرما

1401تجهیز و برچیدن کارگاه ، فهرست بهاي واحد پایه رشته راه و باند سال  . 42 فصل 

حدفاصل پل دفاع مقدس تا تقاطع دهیادگار (بلوار شیراز)بهسازي مسیر ورودي سیرجان 

شهر سیرجان واقع در استان کرمان

0مقطوع.به کارگاه و برعکس (پوترالنسمان ) بارگيري ، حمل و باراندازي وسايل و قطعات تير مشبک فلزي 421006

0مقطوع. جابجايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش ساخته از محل هر پل به محل پل ديگر421007

421101
تامين عاليم و وسايل ايمني براي اطراف ترانشه ها و ميله چاه ها و گودهايي که در مسير عبور عابرين و يا 

.وسايط نقليه قرار دارد، در کارهاي رشته شبکه توزيع آب، شبکه جمع آوري فاضالب و آبرساني روستايي
30,000,000مقطوع

421102
 تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از روي ترانشه و گودها در کارهاي رشته 

.شبکه توزيع آب ، شبکه جمع آوري فاضالب و آبرساني روستايي
30,000,000مقطوع

421103

 تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در محلهايي که به علت انجام عمليات، عبور از 

مسير موجود قطع مي شود، در کارهاي رشته شبکه توزيع آب، شبکه جمع آوري فاضالب و آبرساني 

.روستايي

25,000,000مقطوع

25,000,000مقطوع. تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم ، در کارهاي رشته شبکه جمع آوري فاضالب421104

0مقطوع. حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده کارگاه421201

50,000,000. بيمه تجهيز کارگاه421301

305,618,536مقطوع برچيدن کارگاه421302

421401
، تثبيت، (معمولی و سنگی)تجهيز و استقرار يک واحد آزمايشگاه، و انجام آزمايشهای عمليات خاکريزی 

زيراساس، اساس و باالست توسط پيمانکار
0مقطوع

0مقطوعتجهيز و استقرار يک واحد آزمايشگاه، و انجام آزمايشهای عمليات بتنی توسط پيمانکار421402

مقطوعتجهيز و استقرار يک واحد آزمايشگاه، و انجام آزمايشهای عمليات آسفالتی توسط پيمانکار421403

3,885,618,536(ریال)جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه



1401/08/02 :خـیرات

راگدایهد ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش

:راک عوضوم ای هژورپ مان

رهگ لگ هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:ییارجا هاگتسد مان

:تراظن هاگتسد مان
هزاس ناهار:رواشم سدنهم مان

-مود هلحرم تاعلاطم :حرط ناونع و دک
-مود هلحرم تاعلاطم:هژورپ ناونع و دک

عبانم ریاس:رابتعا عون

هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار لاـیر

1401: )لاس(هیاپ تسرهف هام4:هژورپ تدم

946‘081‘026‘101:هژورپ غلبم

:هژورپ/حرط يرجم :هژورپ يارجا لحم
:حرط تیریدميزاسهار کی:رواشم هبتر و هتشر
:هژورپ بوصم رابتعا:تاحیضوت

1 : هحفص



»يداهنشیپ بیارض و ماقرا هصالخ«

رهگ لگ هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش عقاو ناجریس رهش راگدایهد ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان:هژورپ مان

هزاس ناهار:رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک
لایر هب غلابم

1401هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار:اهب تسرهف هچرتفد مان

1/41 1/0 1/021/01/01/0بیارض نودب
ندیچرب و زیهجت غلبم يرسالاب لنوت تبوعصضیرعتکیفارتيا هقطنمصلاخ عمج

باستحا اب عمجتالیهست
بیارض 4%

67‘601‘624‘3601‘346‘385‘757 دروآرـب

يداهنشـیپ

28‘192‘453‘2923‘885‘618‘536101‘026‘081‘946

:)دروآرب(بیارض باستحا اب لک عمج 0 يروتکاف مالقا

:)يداهنشیپ(بیارض باستحا اب لک عمج

و رازه کی و داتشه و نویلیم شش و تسیب و درایلیم کی و دص:فورح هب لک عمج
لایر شش و لهچ و دصهن

101‘026‘081‘946

1 : هحفص



»فلتخم لوصف کیکفتب دروآرب یلام هصالخ«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف

گ هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

:هژورپ دک:هژورپ مان :ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار 1401/08/02:رواشم سدنهم مان-مود هلحرم تاعلاطم:حرط ناونع و دک :خـیرات

لایر هب غلابم

لایرب لصف عمجراد هراتسلوصف حرش اهب تسرهفلصففیدر

500‘509‘652‘5001‘509‘652‘1بیرخت تایلمع 1 1

605‘605658‘658تسداب یکاخ تایلمع 2 2

200‘573‘071‘2001‘573‘071‘1نیشاماب یکاخ تایلمع 3 3

320‘256‘320882‘256‘882درگلیم اب يدالوف ياهراک 9 4

395‘387‘39579‘387‘79کبس يدالوف ياهراک 11 5

350‘115‘3503‘115‘3اجرد نتب 12 6

000‘175‘678‘0002‘175‘678‘2هتخاس شیپ نتب 13 7

000‘560‘901‘0006‘560‘901‘6تسالاب و تسالابریز،ساسا،ساساریز 14 8

000‘480‘584‘00043‘480‘584‘43تلافسآ 15 9

000‘245‘742‘0003‘100‘00040‘145‘702‘3ینمیا تازیهجت و میالع،اه نامتخاس 18 10

487‘441‘183‘5001‘777‘180‘9871‘663‘2هقرفتم 19 11

هیهت-ینمیا تازیهجت و میالع،اه نامتخاس
اهولبات

88‘336‘500194‘000‘000282‘336‘500 18.2 12

003‘886‘539‘0035‘886‘539‘5لقن و لمح 20 13

1‘414‘877‘500

:بیارض نودب عمج

66‘186‘746‘860

67‘601‘624‘360

:عمج

%2/001‘346‘385‘757

:عمج

:دوشیم هفاضا

68‘948‘010‘117

يا هقطنم بیرض

1.00ربارب18.2لصف يا هقطنم بیرض
1.00ربارب18.2لصف راد هراتس يا هقطنم بیرض

28‘192‘453‘292 %41/00 :دوشیم هفاضا

409‘463‘140‘97:عمج

يرسالاب بیرض

1.14ربارب18.2لصف يرسالاب بیرض
1.14ربارب18.2لصف راد هراتس يرسالاب بیرض

3‘885‘618‘536 :هاگراک ندیچربوزیهجت غلبم دوشیم هفاضا

101‘026‘081‘945  : لایرب لک عمج

1 : هحفص



»یلام هگرب«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار هتشر هیاپ دحاو ياهب تسرهف

لگ هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش
رهگ

:ییارجا هاگتسد مان عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد ات سدقم
نامرک ناتسا

:هژورپ دک:هژورپ مان

1401/08/02:خیراـتهزاس ناهار:رواشم سدنهم مان-مود هلحرم تاعلاطم:حرط ناونع و دک

لایرب عـــمجهراـمش*فیدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحالم حرــش

لماک حرش

بیرخت تایلمع-1

83‘869‘500 1‘955/00 لوطرتم 010405 142‘900/0 يریگ هزادنا(رتمیتناس7ات قمع هب رتاک اب تلافسآ شرب
.)شرب طخ ره لوط بسح رب

861‘840‘000 15‘200/00 عبرمرتم 010407 256‘700/0 ات تماخض هب يریق ساسا و تلافسآ عون ره یلک بیرخت
.رتمیتناس5

706‘800‘000 76‘000/00 عبرمرتم 010408 39‘300/0 هفاضا رتمیتناس ره يازا هب،010407فـیدر هب اهب هفاضا
بسانت هب رتمیتناس رسک(.رتمیتناس5رب دازام تماخض
.)دوش یم هبساحم

1‘652‘509‘500 :لایرب لصف عمج

تسداب یکاخ تایلمع-2

386‘055 0/69 بعکمرتم 020101 4559‘500/0 ریغ ياه نیمز رد ینک لاناک و ینک یپ ،يرادربکاخ
هب ،هدش هدنک ياه كاخ نتخیر و رتم2قمع ات یگنس
.طوبرم ياه لحم رانک

272‘550 0/69 بعکمرتم 020401 5395‘000/0 اب لمح و یکاخ تایلمع عون ره زا هلصاح داوم يریگراب
هک يدراوم رد نآ هیلخت و رتم20ات یتسد هلیسو عون ره
.دشابن نکمم لمح يارب نیشام زا هدافتسا

658‘605 :لایرب لصف عمج

نیشاماب یکاخ تایلمع-3

495‘763‘200 5‘472/00 بعکمرتم 034401 690‘600/0 ات نآ زا هلصاح داوم لمح وIعون نیمز رد يرادربکاخ
.ندرکهدوت و تـشادرب لقث زکرم زا رتم50هلصاف

574‘560‘000 5‘472/00 بعکمرتم 034901 7105‘000/0 نجل و گنس ،كاخ(یکاخ تایلمع زا لصاح داوم يریگراب
هیلخت و)نآ ریاظن و

600‘000 50/00 عبرمرتم 035203 812‘000/0 اههشنارت فک ای اهزیرکاخ رتسب ندیبوک و یشاپبآ ،حیطست
15قمع ات ،شور ره هب دصرد100مکارت اب اهنآ دننام و
.رتمیتناس

650‘000 5/00 بعکمرتم 035303 9130‘000/0 ندیبوک و ژالگر ،ندرکهلیفورپ ،حیطست ،یشاپبآ ،شخپ
تماخض ره هب دصرد100مکارت اب ،يزیرکاخ ياهرشق
.تاصخشم اب قباطم

1‘071‘573‘200 :لایرب لصف عمج

درگلیم اب يدالوف ياهراک-9

456‘210‘000 2‘220/00 مرگولیک 090204 10205‘500/0 زا رادجآ درگ لیم نتشاذگ راک و ندرک مخ ،ندیرب ،هیهت
میس اب حلسم نتب يارب رتمیلیم10ات رطق هبAIIIعون
.مزال یچیپ

000‘210‘456:دعب هحفص هب لقن

1 : هحفص



»یلام هگرب«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار هتشر هیاپ دحاو ياهب تسرهف

لگ هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش
رهگ

:ییارجا هاگتسد مان عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد ات سدقم
نامرک ناتسا

:هژورپ دک:هژورپ مان

1401/08/02:خیراـتهزاس ناهار:رواشم سدنهم مان-مود هلحرم تاعلاطم:حرط ناونع و دک

لایرب عـــمجهراـمش*فیدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحالم حرــش

لماک حرش

9-456‘210‘000 :لبق هحفص زا لقن درگلیم اب يدالوف ياهراک

426‘046‘320 2‘535/99 مرگولیک 090205 11168‘000/0 زا رادجآ درگ لیم نتشاذگ راک و ندرک مخ ،ندیرب ،هیهت
اب حلسم نتب يارب رتمیلیم18ات12رطق هبAIIIعون

.مزال یچیپ میس

882‘256‘320 :لایرب لصف عمج

کبس يدالوف ياهراک-11

79‘387‘395 295/67 مرگولیک 110201 12268‘500/0 و لکشره هب هار میالع و اهولبات هیاپ يزلف حلاصم هیهت
.ولبات هحفص زا ریغ هب اهنآ لماک بـصن و تـخاس ،هزادنا

79‘387‘395 :لایرب لصف عمج

اجرد نتب-12

3‘115‘350 0/69 بعکمرتم 120104 134‘515‘000/0 اگم16هصخشم يراشف تمواقم اب ،نتب يارجا و هیهت
.لاکساپ

3‘115‘350 :لایرب لصف عمج

هتخاس شیپ نتب-13

2‘678‘175‘000 225/00 بعکمرتم 131001 1411‘903‘000/0 یسرجوین(کیفارت هدننک ادج ینتب ياهکولب بـصن و هیهت
بـعکم رتم رد نامیس مرگ ولیک350رایع هب نتب اب،)ریراب
.نتب

2‘678‘175‘000 :لایرب لصف عمج

تسالاب و تسالابریز،ساسا،ساساریز-14

1‘044‘240‘000 2‘280/00 بعکمرتم 140101 15458‘000/0 کی هلصاف ات لمح و يریگراب ،ساسا ریز حلاصم هیهت
هناد هک یتقو ،فرصم لحم رد يزادناراب و ندعم يرتمولیک
.دشاب رتمیلیم50ات رفص يدنب

3‘255‘840‘000 2‘280/00 بعکمرتم 140602 161‘428‘000/0 ات لمح و يریگراب یهوک گـنسزا ساسا حلاصم هیهت
،فرصم لحم رد يزادناراب و ندعم يرتمولیک کی هلصاف
دصرد100و ،دشاب رتمیلیم38ات رفص يدنب هناد هک یتقو
.دوش هتسکش ههبج ود رد4هرمن کلا يور هدنام حلاصم

354‘540‘000 2‘280/00 بعکمرتم 140701 17155‘500/0 هب ساسا ریز رشق ندیبوک و حیطست ،یشاپ بآ ،شـخپ
هب ،مکارت دصرد100لقادح اب رتمیتناس15ات تـماخض
.یحالصا وتشآ شور

437‘760‘000 2‘280/00 بعکمرتم 140704 18192‘000/0 هب ساسا رشق ندیبوک ورشینیف اب شـخپ ،یهد تبوطر
،مکارت دصرد100اب رتمیتناس15ات10زا شیب تـماخض
.یحالصا وتشآ شور هب

000‘380‘092‘5:دعب هحفص هب لقن

2 : هحفص



»یلام هگرب«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار هتشر هیاپ دحاو ياهب تسرهف

لگ هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش
رهگ

:ییارجا هاگتسد مان عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد ات سدقم
نامرک ناتسا

:هژورپ دک:هژورپ مان

1401/08/02:خیراـتهزاس ناهار:رواشم سدنهم مان-مود هلحرم تاعلاطم:حرط ناونع و دک

لایرب عـــمجهراـمش*فیدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحالم حرــش

لماک حرش

14-5‘092‘380‘000 :لبق هحفص زا لقن تسالاب و تسالابریز،ساسا،ساساریز

1‘086‘420‘000 2‘280/00 بعکمرتم 141102 19476‘500/0 ،اه هاگدورف يزاورپ حوطس و هار يزاسریز تیوقت و تیبثت
هب هتفکش کهآ اب رتسب حلاصم ای كاخ طالتخا هلیسو هب

رد کهآ مرگولیک05رایع اب ،رتم یتناس51تماخض
و هیهت ،نیمز ندنک لماش ،هدش تیبثت حلاصم بعکمرتم
و یشاپ بآ ،طالتخا و شخپ ،ندرکدنرس ،کهآ لمح
.دصرد59مکارت اب ندیبوک

722‘760‘000 2‘280/00 بعکمرتم 141104 20317‘000/0 يازا هب،141103ات141101ياهفیدر هب اهب هفاضا
بسانت هب مرگولیک50رسک.یفاضا کهآ مرگولیک50ره
.دوش یم هبساحم

6‘901‘560‘000 :لایرب لصف عمج

تلافسآ-15

2‘690‘400‘000 18‘240/00 مرگولیک 150101 21147‘500/0 ریق اب)تکمیرپ(يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هیهت
.لولحم

1‘434‘880‘000 12‘160/00 مرگولیک 150102 22118‘000/0 کینویتاک نویسلوماریق اب دودنا يارجا و حلاصم هیهت
CSSریطقت شیامزآ رد دصرد57هدنامیقاب ریق لقادح اب

28‘363‘200‘000 182‘400/00 عبرمرتم 150603 23155‘500/0 حلاصم زا هتسکش گنس اب یتلافسآ نتب يارجا و هیهت
رشق يارب،)PG(يدرکلمع هدر زا بسانم ریق و يا هناخدور
یلیم25ات رفص حلاصم يدنب هناد هاگره،)ردنیب(رتسآ
.تلافسآ تماخض رتم یتناس ره يازا هب ،دشاب رتم

10‘366‘400‘000 60‘800/00 عبرمرتم 150605 24170‘500/0 حلاصم زا هتسکش گنس اب یتلافسآ نتب يارجا و هیهت
رشق يارب،)PG(يدرکلمع هدر زا بسانم ریق و يا هناخدور
رتم یلیم19ات رفص حلاصم يدنب هناد هاگره،)اکپوت(هیور
.تلافسآ تماخض رتم یتناس ره يازا هب ،دشاب

729‘600‘000 243‘200/00 عبرمرتم 150702 253‘000/0 ات150501،150502،150601ياهفیدر هب اهبهفاضا
گنس حلاصم زا هاگره،150612و150606،150608

.دوش هدافتسا ياهناخدور حلاصم ياج هب یهوک

43‘584‘480‘000 :لایرب لصف عمج

ینمیا تازیهجت و میالع،اه نامتخاس-18

467‘000‘000 1‘000/00 لوطرتم 180402 26467‘000/0 15ضرع هب موادم و لصتم یشک طخ و حلاصم هیهت
تماخض اب دیرکسا شور هب یکیفارت مرگ گنر اب ،رتم یتناس

.ههام36ماوداب دیبسالگاب هارمه نورکیم3500

000‘000‘467:دعب هحفص هب لقن

3 : هحفص



»یلام هگرب«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار هتشر هیاپ دحاو ياهب تسرهف

لگ هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش
رهگ

:ییارجا هاگتسد مان عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد ات سدقم
نامرک ناتسا

:هژورپ دک:هژورپ مان

1401/08/02:خیراـتهزاس ناهار:رواشم سدنهم مان-مود هلحرم تاعلاطم:حرط ناونع و دک

لایرب عـــمجهراـمش*فیدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحالم حرــش

لماک حرش

18-467‘000‘000 :لبق هحفص زا لقن ینمیا تازیهجت و میالع،اه نامتخاس

247‘500‘000 1‘500/00 لوطرتم 180405 27165‘000/0 6و رپ رتم3بوانتم و عطقنم یشک طخ و حلاصم هیهت
هب یکیفارت مرگ گنر اب ،رتم یتناس15ضرع هب یلاخ رتم
دیبسالگ اب هارمه نورکیم3500تماخض اب دیرکسا شور
.ههام36ماود اب

1‘327‘500‘000 2‘500/00 لوطرتم 180605 28531‘000/0 شور هب)يا همقل(هتسجرب یشک طخ و حلاصم هیهت
یکیفارت مرگ گنر ابرتم یتناس20ضرع اب نژورتسکا

5000تماخض و ههام36ماود ابدیبسالگ اب هارمه
.نورکیم

1‘660‘145‘000 607/00 عبرمرتم 180801 292‘735‘000/0 طخ و شلف،شوقن میسرت و یشک طخ يارجا و حلاصم هیهت
تماخض اب کیلیرکآ نیزر هیاپ رب یئزجود گنر اب هتشون

.هدش گنر حطس بسحرب ههام36ماود و نورکیم1500
4‘800‘000 12/00 ددع 181805 * 30400‘000/0 لماک روط هب راد گنربش ینمیا هکشب بصن و لمح

12‘000‘000 80/00 ددع 181808 * 31150‘000/0 روط هب)یموتاب(یکیتسالپ یعاجترا عنام بصن و لمح
لماک

2‘600‘000 2/00 ددع 181814 * 321‘300‘000/0 روط هب رالوس هناخ کت نز کمشچ غارچ بصن و لمح
لماک

20‘700‘000 40/00 ددع 181901 * 33517‘500/0 ياهب تسرهف زا لقن(181709متیآ ولبات هحفص بصن
)1401يرادهار

3‘742‘245‘000 :لایرب لصف عمج

اهولبات هیهت-ینمیا تازیهجت و میالع،اه نامتخاس-18.2

88‘336‘500 7/05 عبرمرتم 181079 3412‘530‘000/0 یلیم1.25ینغور قرو اب راد هبل پیت يولبات هحفص هیهت
EGPیسدنهم هدر گنربش و کیتاتساورتکلا گنر و رتم
.تاقلعتم

48‘000‘000 12/00 ددع 181705 * 354‘000‘000/0 راد گنربش ینمیا هکشب هیهت

120‘000‘000 80/00 ددع 181708 * 361‘500‘000/0 )یموتاب(یکیتسالپ یعاجترا عنام هیهت

26‘000‘000 2/00 ددع 181714 * 3713‘000‘000/0 رالوس هناخ کت نز کمشچ غارچ هیهت

282‘336‘500 :لایرب لصف عمج

هقرفتم-19

2‘663‘987 295/67 مرگولیک 190405 389‘010/0 تـسد ود و گـنز دض تـسد کی يارجا و حلاصم هیهت
.يزلف ياهراک يور هیور و رتسآ لماش ینغور گـنر

1‘180‘777‘500 3‘307/50 مرگولیک 191105 * 39357‘000/0 راهنا يور رب يزلف گنیتیرگ بصن و لمح و تخاس و هیهت
.لماک روط هب

4 : هحفص



»یلام هگرب«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار هتشر هیاپ دحاو ياهب تسرهف

لگ هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش
رهگ

:ییارجا هاگتسد مان عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد ات سدقم
نامرک ناتسا

:هژورپ دک:هژورپ مان

1401/08/02:خیراـتهزاس ناهار:رواشم سدنهم مان-مود هلحرم تاعلاطم:حرط ناونع و دک

لایرب عـــمجهراـمش*فیدر رادــقمدــحاو دــحاو ياــهب
تاظحالم حرــش

لماک حرش

1‘183‘441‘487 :لایرب لصف عمج

لقن و لمح-20

988‘790‘400 71‘136/00 -بعکمرتم
رتمولیک

200501 4013‘900/0 و يرادربدوگ ،ینک لاناک ،يرادربکاخ زا لصاح داوم لمح
یلومعم ياهيزیرکاخ رد فرصم يارب اهینک یپ

124‘683 8/97 -بعکمرتم
رتمولیک

200506 4113‘900/0 و یگنس ،یکاخ(دازام ای بسانمان حلاصم وپد هب لمح
)ینجل

316‘920‘000 22‘800/00 -بعکمرتم
رتمولیک

200507 4213‘900/0 بیرخت زا لصاح حلاصم وپد هب لمح

126‘478‘200 4‘566/00 -بعکمرتم
رتمولیک

200508 4327‘700/0 ،ساساریز ،يزیرکاخ تایلمع رد هدافتسا يارب بآ لمح
رتمولیک کی رب دازام تیبثت و ساسا

38‘226 1/38 -بعکمرتم
رتمولیک

200509 4427‘700/0 کی رب دازام نتب يروآ لمع و تخاس يارب بآ لمح
رتمولیک

760‘608‘000 54‘720/00 -بعکمرتم
رتمولیک

200511 4513‘900/0 رتمولیک کی رب دازام ساساریز لمح

602‘148‘000 43‘320/00 -بعکمرتم
رتمولیک

200514 4613‘900/0 رتمولیک کی رب دازام یهوک ساسا لمح

304‘243‘200 21‘888/00 -بعکمرتم
رتمولیک

200516 4713‘900/0 لحم ات ندعم لحم زا تلافسآ)یهوک(یگنس حلاصم لمح
رتمولیک کی رب دازام ،تلافسآ دیلوت

1‘170‘764‘800 70‘528/00 -بعکمرتم
رتمولیک

200517 4816‘600/0 رب دازام ،ارجا لحم ات تلافسآ دیلوت لحم زا تلافسآ لمح
رتمولیک کی

235‘980 13/11 -بعکمرتم
رتمولیک

200518 4918‘000/0 ات ندعم لحم زا نتب)ياهناخدور(یگنس حلاصم لمح
رتمولیک کی رب دازام نتب دیلوت لحم

3‘394‘357 428/04 رتمولیک-نت 200601 507‘930/0 رتمولیک30رب دازام درگلیم لمح

211‘255 26/64 رتمولیک-نت 200602 517‘930/0 رتمولیک30رب دازام تالآ نهآ عاونا لمح

93‘870‘582 11‘837/40 رتمولیک-نت 200603 527‘930/0 رتمولیک30رب دازام نامیس لمح

271‘206‘000 34‘200/00 رتمولیک-نت 200604 537‘930/0 رتمولیک30رب دازام کهآ لمح

802‘769‘760 101‘232/00 رتمولیک-نت 200606 547‘930/0 رتمولیک30رب دازام هرادجود رکنات اب صلاخ ریق لمح

98‘082‘560 11‘248/00 رتمولیک-نت 200608 558‘720/0 ینویسلوما و لولحم ریق لمح

5‘539‘886‘003 :لایرب لصف عمج

5 : هحفص



مبلغ(ریال)واحدشـــــــــرحشماره
180,000,000مقطوعتامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.420101
180,000,000مقطوعتامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.420102
180,000,000مقطوعتامین و تجهیز ساختمانهاي اداري و دفاتر کار پیمانکار.420103
180,000,000مقطوعاجاره زمین تجهیز کارگاه420104
300,000,000مقطوعتامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران.420201
40,000,000مقطوعتامین لباس کار ، کفش و کاله حفاظتی کارگران.420202
180,000,000مقطوعتامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند 4-4)420301

240,000,000مقطوعتامین و تجهیز ساختمانهاي اداري و دفاتر کار کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه.(با رعایت بند 4-4)420302

300,000,000مقطوعتامین غذاي کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه.(با رعایت بند 4-4)420303
60,000,000مقطوعتجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت.(با رعایت بند 4-4)420304

-مقطوعتجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلویزیون هاي مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.420305

420306
و حفاظت کار، براساس دستورالعمل هاي مندرج در  (HSE) هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست

اسناد پیمان.
200,000,000مقطوع

80,000,000مقطوعتامین ساختمانهاي پشتیبانی و تجهیز انبارهاي سر پوشیده ، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.420401
0مقطوعساخت و تجهیز انبار مواد منفجره.420402
80,000,000مقطوعتامین و تجهیز ساختمان هاي عمومی، بجز ساختمان هاي مسکونی و اداري و دفاتر کار.420403
80,000,000مقطوعمحوطه سازي.420404
0مقطوعاحداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق.420501
100,000,000مقطوعتامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.420601
100,000,000مقطوعتامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.420602
100,000,000مقطوعتامین سیستمهاي مخابراتی داخل کارگاه.420603
100,000,000مقطوعتامین سیستم گاز رسانی در داخل کارگاه.420604
120,000,000مقطوعتامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.420605
0مقطوعتامین راه دسترسی.420701
0مقطوعتامین راههاي سرویس.420702
0تامین راههاي ارتباطی.420703
300,000,000تامین ایاب و ذهاب کارگاه.420801

420901
تامین پی و سکو براي نصب ماشین آالت و تجهیزات سیستم تولید مصالح ، سیستم تولید بتن ، کارخانه آسفالت ، 

ژنراتورها و مانند آنها.
0

160,000,000نصب ماشین آالت و تجهیزات و راه اندازي آنها، یا تامین آنها از راه خرید خدمت یا خرید مصالح.420902
160,000,000بارگیري، حمل و باراندازي ماشین آالت و تجهیزات به کارگاه و برعکس.420903

421001
تهیه ، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نما سازي خارج ساختمان در کارهاي رشته ابنیه ، وقتی که 

متر باشد. ارتفاع نما سازي بیش از 3.5
0

0بارگیري ، حمل ، باراندازي ، مونتاژ و دمونتاژ ماشین آالت و لوازم حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و بر عکس.421002

421003
دمونتاژ ، جابجایی ، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین آالت حفاري محل شمع و باروت از یک محل به محل دیگر 

در کارگاه.
0

0مقطوعبارگیري ، حمل و باراندازي وسایل و ماشین آالت شمع کوبی و سپر کوبی به کارگاه و برعکس.421004

کارفرما: شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر                                مشاور: مهندسین مشاور راهان سازه

. تجهیز و برچیدن کارگاه ، فهرست بهاي واحد پایه رشته راه و باند سال 1401 فصل 42
حدفاصل پل دفاع مقدس تا تقاطع دهیادگار بهسازي مسیر ورودي سیرجان (بلوار شیراز)

شهر سیرجان واقع در استان کرمان



مبلغ(ریال)واحدشـــــــــرحشماره
کارفرما: شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر                                مشاور: مهندسین مشاور راهان سازه

. تجهیز و برچیدن کارگاه ، فهرست بهاي واحد پایه رشته راه و باند سال 1401 فصل 42
حدفاصل پل دفاع مقدس تا تقاطع دهیادگار بهسازي مسیر ورودي سیرجان (بلوار شیراز)

شهر سیرجان واقع در استان کرمان

0مقطوعتهیه لوازم و مصالح و کف سازي محل ساخت تیرهاي بتنی پیش ساخته پلها.421005
به کارگاه و برعکس.421006 0مقطوعبارگیري ، حمل و باراندازي وسایل و قطعات تیر مشبک فلزي (پوترالنسمان )
0مقطوعجابجایی و استقرار وسایل نصب تیرهاي بتنی پیش ساخته از محل هر پل به محل پل دیگر.421007

421101
تامین عالیم و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشه ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط 

نقلیه قرار دارد، در کارهاي رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوري فاضالب و آبرسانی روستایی.
30,000,000مقطوع

421102
تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از روي ترانشه و گودها در کارهاي رشته شبکه 

توزیع آب ، شبکه جمع آوري فاضالب و آبرسانی روستایی.
30,000,000مقطوع

421103
تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در محلهایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر 

موجود قطع می شود، در کارهاي رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوري فاضالب و آبرسانی روستایی.
25,000,000مقطوع

25,000,000مقطوعتامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم ، در کارهاي رشته شبکه جمع آوري فاضالب.421104

0مقطوعحفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه.421201
50,000,000بیمه تجهیز کارگاه.421301
305,618,536مقطوعبرچیدن کارگاه421302

421401
تجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات خاکریزي (معمولی و سنگی)، تثبیت، زیراساس، 

اساس و باالست توسط پیمانکار
0مقطوع

0مقطوعتجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات بتنی توسط پیمانکار421402
مقطوعتجهیز و استقرار یک واحد آزمایشگاه، و انجام آزمایشهاي عملیات آسفالتی توسط پیمانکار421403

3,885,618,536جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه(ریال)



»هرـتم زـیر«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف راگدایهد ات سدقم عافد لصافدح ،لیویس:تیعقوم

ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:هژورپ مان
رهگ لگ

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک

تسرهف دک
تاظحالمیئزج عمج

تاـیلمع حرــش
یلک عمج

فیدرریز ـ فیدر

...ای نزوعافتراضرعلوطدادعتلماک حرش

لوطرتم رتمیتناس7ات قمع هب رتاک اب تلافسآ شرب010405
.)شرب طخ ره لوط بسح رب يریگ هزادنا(

1‘955/001‘955/001‘955/00 1-1

عبرمرتم يریق ساسا و تلافسآ عون ره یلک بیرخت010407
.رتمیتناس5ات تماخض هب

7‘650/007‘650/00 یبونج ریسم 2-1

7‘550/007‘550/0015‘200/00 یلامش ریسم 2-2

عبرمرتم ره يازا هب،010407فـیدر هب اهب هفاضا010408
.رتمیتناس5رب دازام تماخض هفاضا رتمیتناس
.)دوش یم هبساحم بسانت هب رتمیتناس رسک(

15‘200/005/0076‘000/0076‘000/00 3-1

بعکمرتم داوم لمح وIعون نیمز رد يرادربکاخ034401
لقث زکرم زا رتم50هلصاف ات نآ زا هلصاح
.ندرکهدوت و تـشادرب

7‘650/000/362‘754/00 4-1

7‘550/000/362‘718/005‘472/00 4-2

بعکمرتم (یکاخ تایلمع زا لصاح داوم يریگراب034901
هیلخت و)نآ ریاظن و نجل و گنس ،كاخ

5‘472/005‘472/005‘472/00 5-1

عبرمرتم اهزیرکاخ رتسب ندیبوک و یشاپبآ ،حیطست035203
100مکارت اب اهنآ دننام و اههشنارت فک ای
.رتمیتناس15قمع ات ،شور ره هب دصرد

50/0050/0050/00 6-1

بعکمرتم ،ندرکهلیفورپ ،حیطست ،یشاپبآ ،شخپ035303
مکارت اب ،يزیرکاخ ياهرشق ندیبوک و ژالگر

اب قباطم تماخض ره هب دصرد100
.تاصخشم

5/005/005/00 7-1

بعکمرتم ات لمح و يریگراب ،ساسا ریز حلاصم هیهت140101
رد يزادناراب و ندعم يرتمولیک کی هلصاف
50ات رفص يدنب هناد هک یتقو ،فرصم لحم
.دشاب رتمیلیم

7‘650/000/151‘147/50 8-1

7‘550/000/151‘132/502‘280/00 8-2

1‘132/50 دعب هحفص هب لقن

1 : هحفص



»هرـتم زـیر«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف راگدایهد ات سدقم عافد لصافدح ،لیویس:تیعقوم

ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:هژورپ مان
رهگ لگ

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک

تسرهف دک
تاظحالمیئزج عمج

تاـیلمع حرــش
یلک عمج

فیدرریز ـ فیدر

...ای نزوعافتراضرعلوطدادعتلماک حرش

بعکمرتم يریگراب یهوک گـنسزا ساسا حلاصم هیهت140602
و ندعم يرتمولیک کی هلصاف ات لمح و
هناد هک یتقو ،فرصم لحم رد يزادناراب
100و ،دشاب رتمیلیم38ات رفص يدنب
ود رد4هرمن کلا يور هدنام حلاصم دصرد
.دوش هتسکش ههبج

7‘550/000/151‘132/50 10-1

7‘650/000/151‘147/502‘280/00 10-2

بعکمرتم رشق ندیبوک و حیطست ،یشاپ بآ ،شـخپ140701
اب رتمیتناس15ات تـماخض هب ساسا ریز
وتشآ شور هب ،مکارت دصرد100لقادح
.یحالصا

7‘650/000/151‘147/50 11-1

7‘550/000/151‘132/502‘280/00 11-2

بعکمرتم حوطس و هار يزاسریز تیوقت و تیبثت141102
ای كاخ طالتخا هلیسو هب ،اه هاگدورف يزاورپ
51تماخض هب هتفکش کهآ اب رتسب حلاصم
رد کهآ مرگولیک05رایع اب ،رتم یتناس
ندنک لماش ،هدش تیبثت حلاصم بعکمرتم
شخپ ،ندرکدنرس ،کهآ لمح و هیهت ،نیمز
59مکارت اب ندیبوک و یشاپ بآ ،طالتخا و
.دصرد

7‘650/000/151‘147/50 12-1

7‘550/000/151‘132/502‘280/00 12-2

بعکمرتم 141103ات141101ياهفیدر هب اهب هفاضا141104
رسک.یفاضا کهآ مرگولیک50ره يازا هب،

.دوش یم هبساحم بسانت هب مرگولیک50
1/002‘280/002‘280/002‘280/00 14-1

مرگولیک (يذوفن دودنا يارجا و حلاصم هیهت150101
.لولحم ریق اب)تکمیرپ

7‘650/009‘180/00 16-11/200

7‘550/009‘060/0018‘240/00 16-21/200

مرگولیک نویسلوماریق اب دودنا يارجا و حلاصم هیهت150102
57هدنامیقاب ریق لقادح ابCSSکینویتاک
.ریطقت شیامزآ رد دصرد

2/007‘650/006‘120/00 17-10/400

2/007‘550/006‘040/0012‘160/00 17-20/400

2 : هحفص



»هرـتم زـیر«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف راگدایهد ات سدقم عافد لصافدح ،لیویس:تیعقوم

ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:هژورپ مان
رهگ لگ

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک

تسرهف دک
تاظحالمیئزج عمج

تاـیلمع حرــش
یلک عمج

فیدرریز ـ فیدر

...ای نزوعافتراضرعلوطدادعتلماک حرش

عبرمرتم هتسکش گنس اب یتلافسآ نتب يارجا و هیهت150603
هدر زا بسانم ریق و يا هناخدور حلاصم زا
،)ردنیب(رتسآ رشق يارب،)PG(يدرکلمع
رتم یلیم25ات رفص حلاصم يدنب هناد هاگره
تماخض رتم یتناس ره يازا هب ،دشاب
.تلافسآ

7‘650/0012/0091‘800/00 18-1

7‘550/0012/0090‘600/00182‘400/00 18-2

عبرمرتم هتسکش گنس اب یتلافسآ نتب يارجا و هیهت150605
هدر زا بسانم ریق و يا هناخدور حلاصم زا
،)اکپوت(هیور رشق يارب،)PG(يدرکلمع
رتم یلیم19ات رفص حلاصم يدنب هناد هاگره
تماخض رتم یتناس ره يازا هب ،دشاب
.تلافسآ

7‘650/004/0030‘600/00 19-1

7‘550/004/0030‘200/0060‘800/00 19-2

مرگولیک * گنیتیرگ بصن و لمح و تخاس و هیهت191105
.لماک روط هب راهنا يور رب يزلف

3‘307/503‘307/503‘307/50 20-1

عبرمرتم ،150501،150502ياهفیدر هب اهبهفاضا150702
،150612و150606،150608ات150601

حلاصم ياج هب یهوک گنس حلاصم زا هاگره
.دوش هدافتسا ياهناخدور

182‘400/00182‘400/00 21-1

60‘800/0060‘800/00243‘200/00 21-2

بعکمرتم ندیبوک ورشینیف اب شـخپ ،یهد تبوطر140704
15ات10زا شیب تـماخض هب ساسا رشق

وتشآ شور هب ،مکارت دصرد100اب رتمیتناس
.یحالصا

2‘280/002‘280/002‘280/00 22-1

3 : هحفص



»هرـتم زـیر«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف یکیفارت میالع و ولبات:تیعقوم

ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:هژورپ مان
رهگ لگ

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک

تسرهف دک
تاظحالمیئزج عمج

تاـیلمع حرــش
یلک عمج

فیدرریز ـ فیدر

...ای نزوعافتراضرعلوطدادعتلماک حرش

بعکمرتم 0201010/58 نیمز رد ینک لاناک و ینک یپ ،يرادربکاخ
نتخیر و رتم2قمع ات یگنس ریغ ياه
ياه لحم رانک هب ،هدش هدنک ياه كاخ
.طوبرم

30/000/200/200/24 نوروش و20*60امن هیشاح ياهولبات 1-10/20

10/000/300/500/450/69 نزکمشچ و یماظتنا و يرابخا ياهولبات 1-20/30

بعکمرتم تایلمع عون ره زا هلصاح داوم يریگراب020401
20ات یتسد هلیسو عون ره اب لمح و یکاخ
زا هدافتسا هک يدراوم رد نآ هیلخت و رتم
.دشابن نکمم لمح يارب نیشام

0/690/690/69 2-1

مرگولیک 09020525/57 لیم نتشاذگ راک و ندرک مخ ،ندیرب ،هیهت
18ات12رطق هبAIIIعون زا رادجآ درگ
.مزال یچیپ میس اب حلسم نتب يارب رتمیلیم

30/000/4010/66 3-10/888

10/000/605/3315/99 3-20/888

مرگولیک 110201244/16 هب هار میالع و اهولبات هیاپ يزلف حلاصم هیهت
اهنآ لماک بـصن و تـخاس ،هزادنا و لکشره
.ولبات هحفص زا ریغ هب

30/001/207‘850/00101/74 4-10/003 0/12

10/00193/93295/67 4-24/510 4/30

بعکمرتم يراشف تمواقم اب ،نتب يارجا و هیهت120104
.لاکساپ اگم16هصخشم

0/690/690/69 020401فیدر زا لقن 5-1

لوطرتم 3بوانتم و عطقنم یشک طخ و حلاصم هیهت180405
یتناس15ضرع هب یلاخ رتم6و رپ رتم
اب دیرکسا شور هب یکیفارت مرگ گنر اب ،رتم
اب دیبسالگ اب هارمه نورکیم3500تماخض
.ههام36ماود

1‘500/001‘500/001‘500/00 6-1

لوطرتم هب موادم و لصتم یشک طخ و حلاصم هیهت180402
هب یکیفارت مرگ گنر اب ،رتم یتناس15ضرع
نورکیم3500تماخض اب دیرکسا شور
.ههام36ماوداب دیبسالگاب هارمه

1‘000/001‘000/001‘000/00 7-1

4 : هحفص



»هرـتم زـیر«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف یکیفارت میالع و ولبات:تیعقوم

ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:هژورپ مان
رهگ لگ

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک

تسرهف دک
تاظحالمیئزج عمج

تاـیلمع حرــش
یلک عمج

فیدرریز ـ فیدر

...ای نزوعافتراضرعلوطدادعتلماک حرش

لوطرتم )يا همقل(هتسجرب یشک طخ و حلاصم هیهت180605
ابرتم یتناس20ضرع اب نژورتسکا شور هب
ماود ابدیبسالگ اب هارمه یکیفارت مرگ گنر

.نورکیم5000تماخض و ههام36
2‘500/002‘500/002‘500/00 8-1

عبرمرتم میسرت و یشک طخ يارجا و حلاصم هیهت180801
رب یئزجود گنر اب هتشون طخ و شلف،شوقن
1500تماخض اب کیلیرکآ نیزر هیاپ
گنر حطس بسحرب ههام36ماود و نورکیم
.هدش

2‘200/00440/00 9-10/20

16/001/5024/00 9-2

2/0030/0060/00 9-3

2/0016/5033/00 9-4

2/0016/5033/00 9-5

2/002/004/00 9-6

2/006/5013/00607/00 9-7

عبرمرتم 1810793/96 قرو اب راد هبل پیت يولبات هحفص هیهت
کیتاتساورتکلا گنر و رتم یلیم1.25ینغور
.تاقلعتم وEGPیسدنهم هدر گنربش و

2/000/57 10-10/283

6/001/44 10-20/240

30/000/603/60 10-30/20

0/000/400/16 10-40/40

2/000/801/287/05 10-50/80

ددع * زا لقن(181709متیآ ولبات هحفص بصن181901
)1401يرادهار ياهب تسرهف

40/0040/0040/00 11-1

ددع * راد گنربش ینمیا هکشب هیهت181705

12/0012/0012/00 12-1

ددع * )یموتاب(یکیتسالپ یعاجترا عنام هیهت181708

80/0080/0080/00 13-1

ددع * رالوس هناخ کت نز کمشچ غارچ هیهت181714

2/002/002/00 14-1

5 : هحفص



»هرـتم زـیر«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف یکیفارت میالع و ولبات:تیعقوم

ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:هژورپ مان
رهگ لگ

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک

تسرهف دک
تاظحالمیئزج عمج

تاـیلمع حرــش
یلک عمج

فیدرریز ـ فیدر

...ای نزوعافتراضرعلوطدادعتلماک حرش

ددع * روط هب راد گنربش ینمیا هکشب بصن و لمح181805
لماک

12/0012/0012/00 15-1

ددع * (یکیتسالپ یعاجترا عنام بصن و لمح181808
لماک روط هب)یموتاب

80/0080/0080/00 16-1

ددع * هناخ کت نز کمشچ غارچ بصن و لمح181814
لماک روط هب رالوس

2/002/002/00 17-1

مرگولیک گـنز دض تـسد کی يارجا و حلاصم هیهت190405
هیور و رتسآ لماش ینغور گـنر تـسد ود و
.يزلف ياهراک يور

295/67295/67295/67 18-1
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»هرـتم زـیر«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف لمح:تیعقوم

ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:هژورپ مان
رهگ لگ

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک

تسرهف دک
تاظحالمیئزج عمج

تاـیلمع حرــش
یلک عمج

فیدرریز ـ فیدر

...ای نزوعافتراضرعلوطدادعتلماک حرش

رتمولیک-بعکمرتم ،يزیرکاخ تایلمع رد هدافتسا يارب بآ لمح200508
کی رب دازام تیبثت و ساسا ،ساساریز
رتمولیک

1/00[ يارب بآ
ساسا ریز،يزیرکاخ

[...و

4‘566/004‘566/00 1-14‘566/000

رتمولیک-بعکمرتم نتب يروآ لمع و تخاس يارب بآ لمح200509
رتمولیک کی رب دازام

1/00[ و تخاس يارب بآ
نتب يروآ لمع ]

1/381/38 2-11/380

رتمولیک-بعکمرتم لحم ات تلافسآ دیلوت لحم زا تلافسآ لمح200517
رتمولیک کی رب دازام ،ارجا

1/00[ تلافسآ ] 70‘528/0070‘528/00 3-170‘528/000

رتمولیک-نت رتمولیک30رب دازام کهآ لمح200604

1/00[ کهآ ] 34‘200/0034‘200/00 4-134‘200/000

رتمولیک-بعکمرتم رتمولیک کی رب دازام یهوک ساسا لمح200514

1/00[ یهوک ساسا ] 43‘320/0043‘320/00 5-143‘320/000

رتمولیک-نت رتمولیک30رب دازام تالآ نهآ عاونا لمح200602

1/00[ تالآ نهآ عاونا ] 26/6426/64 6-126/640

رتمولیک-بعکمرتم رتمولیک کی رب دازام ساساریز لمح200511

1/00[ ساسا ریز ] 54‘720/0054‘720/00 7-154‘720/000

رتمولیک-نت رتمولیک30رب دازام نامیس لمح200603

1/00[ نامیس ] 11‘837/4011‘837/40 8-111‘837/400

رتمولیک-نت 30رب دازام هرادجود رکنات اب صلاخ ریق لمح200606
رتمولیک

1/00[ لمح - صلاخ ریق
هرادجود رکنات اب ]

101‘232/00101‘232/00 9-1101‘232/00
0

رتمولیک-نت ینویسلوما و لولحم ریق لمح200608

1/00[ و لولحم ریق
ینوسیلوما ]

11‘248/0011‘248/00 10-111‘248/000

رتمولیک-بعکمرتم بیرخت زا لصاح حلاصم وپد هب لمح200507

1/00[ زا لصاح حلاصم
بیرخت ]

22‘800/0022‘800/00 11-122‘800/000
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»هرـتم زـیر«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف لمح:تیعقوم

ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:هژورپ مان
رهگ لگ

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک

تسرهف دک
تاظحالمیئزج عمج

تاـیلمع حرــش
یلک عمج

فیدرریز ـ فیدر

...ای نزوعافتراضرعلوطدادعتلماک حرش

رتمولیک-بعکمرتم زا نتب)ياهناخدور(یگنس حلاصم لمح200518
کی رب دازام نتب دیلوت لحم ات ندعم لحم
رتمولیک

1/00[) یگنس حلاصم
نتب ( يا هناخدور ]

13/1113/11 12-113/110

رتمولیک-بعکمرتم لحم زا تلافسآ)یهوک(یگنس حلاصم لمح200516
کی رب دازام ،تلافسآ دیلوت لحم ات ندعم
رتمولیک

1/00[) یگنس حلاصم
تلافسآ ( یهوک ]

21‘888/0021‘888/00 13-121‘888/000

رتمولیک-بعکمرتم ،یکاخ(دازام ای بسانمان حلاصم وپد هب لمح200506
)ینجل و یگنس

1/00[ ای بسانمان حلاصم
دازام ]

8/978/97 14-18/970

رتمولیک-بعکمرتم ،ینک لاناک ،يرادربکاخ زا لصاح داوم لمح200501
رد فرصم يارب اهینک یپ و يرادربدوگ
یلومعم ياهيزیرکاخ

1/00[ زا لصاح داوم
يارب تایلمع

یلومعم ياهزیرکاخ
]

71‘136/0071‘136/00 15-171‘136/000

رتمولیک-نت رتمولیک30رب دازام درگلیم لمح200601

1/00[ درگلیم ] 428/04428/04 16-1428/040
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»هرـتم زـیر«
1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف یسرجوین دروآرب:تیعقوم

ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش:هژورپ مان
رهگ لگ

:هژورپ دک:ییارجا هاگتسد مان

هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم 1401/08/02:خـیرات:حرط ناونع و دک

تسرهف دک
تاظحالمیئزج عمج

تاـیلمع حرــش
یلک عمج

فیدرریز ـ فیدر

...ای نزوعافتراضرعلوطدادعتلماک حرش

بعکمرتم هدننک ادج ینتب ياهکولب بـصن و هیهت131001
350رایع هب نتب اب،)ریراب یسرجوین(کیفارت
.نتب بـعکم رتم رد نامیس مرگ ولیک

600/00225/00225/00 1-10/375

مرگولیک لیم نتشاذگ راک و ندرک مخ ،ندیرب ،هیهت090204
10ات رطق هبAIIIعون زا رادجآ درگ
.مزال یچیپ میس اب حلسم نتب يارب رتمیلیم

3/70600/002‘220/002‘220/00 2-1

مرگولیک لیم نتشاذگ راک و ندرک مخ ،ندیرب ،هیهت090205
18ات12رطق هبAIIIعون زا رادجآ درگ
.مزال یچیپ میس اب حلسم نتب يارب رتمیلیم

4/20600/002‘520/002‘520/00 3-1
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1401لاس هاگدورف دناب و نهآ هار ،هار ياهب تسرهف
»حلاصم لمح ياه هلصاف لودج«

:هژورپ دک هقطنم تیریدم و نارمع هعسوت تکرش
رهگ لگ

:ییارجا هاگتسد مان ات سدقم عافد لپ لصافدح،زاریش راولب یهدناماس
نامرک ناتسا رد عقاو ناجریس رهش راگدایهد

:هژورپ مان

1401/08/02 :خـیرات هزاس ناهار :رواشم سدنهم مان -مود هلحرم تاعلاطم :حرط ناونع و دک

حلاصم ناونع هلصاف رثکادحفیدر رتمولیک ) لمح هلصاف )

20/0050/00 یهوک ساسا لمح 1

120/00450/00 تالآ نهآ عاونا لمح 2

5/00__ و ساسا ،ساساریز ،يزیرکاخ تایلمع رد هدافتسا يارب بآ لمح
كاخ تیبثت
3

5/00__ نتب يروآ لمع و تخاس يارب بآ لمح 4

30/0040/00 ارجا لحم ات تلافسآ دیلوت لحم زا تلافسآ لمح 5

180/00__ کهآ لمح 6

25/0025/00 ساساریز لمح 7

180/00300/00 نامیس لمح 8

400/00450/00 هرادجود هرکنات اب صلاخ ریق لمح 9

400/00__ ینویسلوما و لولحم ریق لمح 10

15/0015/00 بیرخت زا لصاح داوم لمح 11

20/0050/00 لحم ات ندعم لحم زا نتب)يا هناخدور(یگنس حلاصم لمح
نتب دیلوت
12

10/0050/00 دیلوت لحم ات ندعم لحم زا تلافسآ)یهوک(یگنس حلاصم لمح
تلافسآ
13

13/0015/00 ریاظن و نجل ،گنس ،كاخ(دازام ای بسانمان حلاصم وپد هب لمح
)نآ
14

13/0025/00 یپ و يرادربدوگ ،ینک لاناک ،يرادربکاخ زا لصاح داوم لمح
یلومعم ياهيزیرکاخ رد فرصم يارب اهینک
15

120/00450/00 درگلیم لمح 16

1 : هحفص



 نوع زمین در عملیات خاکبرداري از نوع یک در نظرگرفته شده است و هیچ گونه ادعایی از بابت نوع زمین درحین انجام
کار پذیرفته نخواهدبود لذا پیمانکار، ضمن بازدید دقیق از محل پروژه و وضعیت خاك موجود، میبایست این موضوع را در 

پیشنهاد قیمت خود لحاظ نمایند. 
ها یا دستورات شده در نقشهشخصمهاي هاي اجرایی و برابر با ابعاد و اندازهخاکبرداري باید بر اساس نقشهکلیه عملیات

گونه آسیبی به تأسیسات، دستگاه نظارت انجام شود. در حین عملیات خاکبرداري باید مراقبت کامل به عمل آید تا هیچ
برداري، و اموال بخش دولتی و خصوصی وارد نیاید. قشه، عالئم و نقاط ثابت نتجهیزات، مستحدثات، ابنیه فنی

هاي تواند در مواقع بارندگیعملیات خاکی باید همواره با زهکشی تواما انجام گیرد و دستگاه نظارت در هنگام نیاز می
شده، کارهاي خاکی را متوقف سازد. شدید، به منظور حفاظت عملیات انجام

مصرف شود مگر در و غیره هاي ارتباطی ها، راهباید در خاکریزدرصورت امکان ري هاي حاصل از خاکبرداکلیه خاك
ها را براي خاکریزي نامناسب و غیر قابل قبول دانسته یا زائد بر مصرف مواردي که دستگاه نظارت مصرف این خاك

تأیید دستگاه نظارت و هاي حاصل از خاکبرداري به هر دلیل که باشد. باید قبالً به تشخیص دهد. عدم مصرف خاك
کارفرما برسد.

بر مصرف باید در محلی که توسط دستگاه نظارت تعیین مازادهاي مناسب هاي غیر قابل مصرف و نیز خاكخاك
ها و نهرها و حریم راه ها، بستر رودخانهگردد، ذخیره شود. از انبار کردن این مصالح در اراضی زیر کشت، محوطه ترانشهمی

ري شود. باید خوددا
 ،هاي و پروفیل1:500هاي هاي سیویل را با پالنشده در نقشهکلیه رقوم و ابعاد مشخصپیمانکار موظف است قبل از اجرا

الزم جهت احداث هايکنترل نموده و هماهنگیو آبروهاها، وضع موجود و همچنین موقعیت و مشخصات کانالمحورها
بعمل آورد.با عملیات روسازي و آبروها راکانال

 موظف است قبل از اجرا کلیه محورها را برروي زمین پیاده و از آن برداشت طولی و عرضی نماید و چنانچه با پیمانکار
مختصات و رقوم ارتفاعی نقشه ها مغایرت داشته باشد آن را به دستگاه نظارت اعالم نماید.

هاي مختلف احداث معابر در قسمتنوع بتن مصرفی
25cبتن با رده مقاومتی و قطعات پیش ساخته غیرمسلح الف: جداول

25cبتن با رده مقاومتی ب: جداول و قطعات پیش ساخته مسلح 

25cبا رده مقاومتی ج: بتن درجا مسلح 

20cبتن اطراف غالف تاسیسات با رده مقاومتی د: 

16cبا رده مقاومتی بتن پشت بند و زیرسري جداول هـ: 

12Cا رده مقاومتی ب(مگر)نظافتو : بتن 

شده، بستر روسازي تا قبل از اجراي اولین هاي ارائه پس از آماده سازي بستر روسازي مطابق نظرات دستگاه نظارت و نقشه
هاي طولی، عرضی، یکنواختی سطح و تراکم مشخصه آن در قشر روسازي باید محافظت شود تا تغییري در وضعیت شیب

اجرایی به وجود نیاید. بدیهی است که نواقص به وجود آمده ناشی از عدم محافظت هاي مقایسه با مشخصات و نقشه
شده باید قبل از پوشش با قشر روسازي به هزینه پیمانکار اصالح شود.پیمانکار از عملیات انجام

 ،و واختکنیراه شده در سطح آهک پخشزانیانجام شود که ميابه گونهدیپخش باعملیاتدرتثبیت بستر با آهک
. دیتجاوز ننماهاي اجرایی نقشهشده در نتعییمقداربهنسبتدرصد±5گاه از چیهمگن بوده و ه



 در هنگام وزش باد خودداري گردد.از پخش آهک خشک
پخش و عمل نیفاصله بنکهیاایپخش شود که نتوان آن را در همان روز با مصالح مخلوط کرد و يبه مقداردیآهک نبا

است. عالوه بر آن به یمورد الزامنیکامل درایهماهنگجادیلذا اد،یاز حدود شش ساعت تجاوز نماشیببهاختالط 
از کاهش يریشگیپنیباد، احتمال نزول باران، و همچنشاز وزیآهک پخش شده ناشاز کاهش مقداريریمنظور جلوگ

.اتخاذ شودتوسط پیمانکار الزم ریتدابدیبارد،یگیقرار مطیهوا و رطوبت محمیکه در معرض مستقیآهکیاثربخش
شده مجاز نخواهد بود.آهک پخشيآبپاش از روایکننده و مخلوطيهابه جز دستگاهه،ینقللیعبور و مرور وسا
کمتر گرادیدرجه سانت5از دیدر طول مدت اختالط خاك و آهک درجه حرارت هوا نبازیهنگام پخش آهک خشک و ن

.ستیزده مصالح مجاز نخیسطح يروایو یبارانيدر هواباشد. پخش آهک 
و آهک یاست. مصالح مصرفيجوطیدو عمل تابع شرانی. فاصله اردیآهک صورت گختنیبالفاصله پس از ردیبااختالط

دستگاه نظارت که باید به تأیید گریمناسب دلهیهروسایدار و سکیارابه ددر،یگرغهیدوار، تيمخلوط کنهالهیبه وسدیبا
و کنواختیتا مخلوط ابدیآن قدر ادامه دیمخلوط گردد.. عمل خرد و نرم کردن خاك و اختالط آن با آهک بابرسد

شود.دیهمگن تول
زمستان ریآبپاش مرطوب شود. رطوبت مخلوط در فصول غلهیبه وسدیحاصله از عمل اختالط خاك و آهک بامخلوط

شده است. بعد از يریگاندازه180Tبا روش آشتو شگاهیباشد که در آزمايانهیرطوبت بهازشیسه درصد بباًیتقردیبا
. ابدیو همگن مرطوب شده باشد، ادامه کنواختیکه به طور یتا حصول مخلوطدیعمل اختالط با،یآبپاش

يهاغلتکلهیبه وسهیاولیدگیمتراکم گردد. کوبدیمناسب، بايهاغلتکلهیشده با آهک به وستیمرطوب تثبمخلوط
. ردیصورت گيفلزچرخاییکیالستچرخيهاغلتکلهیبه وسیینهایدگیو کوبگریديمشابه فلزيهاغلتکایو يبزپاچه

اختالط مصالح با آهک، حداکثر تا انیاز پایینهایدگیبکواتیعملانتخاب نوع غلتک باید به تأیید دستگاه نظارت برسد. 
برسد.انیه پابدیساعت با12

که یجبران آهکيبرانجامد،ینبوده و به طول بریشده در مدت مذکور امکانپذتیتراکم مصالح تثباتیکه عمليموارددر
قابل ریداده شود. در نقاط غشیدرصد افزا0,5زانیبه مدیباهیاولیمقدار آهک مصرفابد،ییدر اثر کربناته شدن کاهش م

استفاده نمود، مشروط بر زینيکوچک موتوريهاغلتکازبا نظر دستگاه نظارتتوانیامبرده منيهاغلتکيبرایدسترس
اتیعمل. و به محور آن ختم گرددشده راه شروع يهااز کنارهیزنشده به تراکم مورد نظر برسد.  غلتکدهیکوبهیالنکهیا

به دست یعرضپیتيهاشده در نقشهدادهبیابعاد و شبه یشده و منسجمدهیکوبهیتا الابدیآن قدر ادامه یزنغلتک
.دیآ

دیشده بادهیکوبهیباشد، الشده در جزئیات اجرایی روسازيتعیینآمده کمتر از حد به دستیکه تراکم نسبیدر صورت
مشخصه یتا تراکم نسبتکرار گرددتراکم اتیمجدد عملیزنو سپس با غلتکیآبپاش،و در صورت لزومشده شخم زده 

شود.نیتأم
نترل گردد. در هر کیو عرضیطوليهامرخینید بابايبعدهیقبل از پوشش الیآهکخاکریزقشر شده سطح تمامرقوم

با دیبایو عرضیطوليهابی. شدیتجاوز نمامتریلمی±20از دیشده نبارقوم خط پروژه و آنچه ساختهنینقطه اختالف ب
ی. در صورتگرددبا استفاده از شمشه کنترل یآهکخاکریزسطح تمام شده قشر ي. ناهمواردها مطابقت داشته باشنقشه

. دیتجاوز نمامتریلیم15از دیآن نبايهايناهمواررد،یقرارگخاکریزسطح يدر جهات مختلف بر رويمتر4که شمشه 
مربوطه انطباق يهايها و روادارنقشهتشده با مشخصاسطح تماميهايو ناهمواریو عرضیطوليهابیچنانچه رقوم ش



درصد آهک 1تا -0,5شده داشته باشد، حدود تیتثبهیمجدد اليبندبیبه شخم زدن و شازیها ننداشته و اصالح آن
یاست و بابت آن وجهمانکاریبه عهده پیاصالحاتیعملهیکلنهیمصرف شود. هزدیبایمیترميکارهانیايبرایاضاف

اهد شد.پرداخت نخو
عمل آمدن مرطوب نگهداشته يحداقل تا هفت روز برادیبابعديقشر يتا قبل از اجرایآهکخاکریزقشر یینهاسطح

. دیبه عمل آيریشده جلوگتیتثبهیپوسته شدن سطح الزیو نییمويهاشود تا از خشک شدن آن و ظهور ترك
هینشرمندرجات مطابق دیباهاشینوع و تعداد آزماثیک از حخاك با آهتیتثباتیمراحل مختلف عملدرتیفیککنترل

وده و به تأیید دستگاه نظارت برسد. راه بیو عمومیمشخصات فن101شماره  
ایید گردیده، صورت گیرد.که توسط دستگاه نظارت تیمعادنازباید انواع قشرهاي روسازي مصالح هیته
منطبق با يهايشده و رقوم آن در حد رواداردهیقبالً کامالً کوبدیباشود،یآن پخش ميروروسازيکه مصالح يقشر

تجاوز متریلمی±20از ییاجرايهاشده راه نسبت به رقوم نقشهکه اختالف رقوم سطح آمادهیمشخصات باشد. در صورت
نظارت اقدام شود.هنسبت به اصالح آن بر اساس دستورات دستگادیبادینما

مصالح زیدرشت و ريهاسنگدانهکیمخلوط همگن در بستر راه پخش شود. از تفککیبه صورت دیاساس بامصالح
اضافه کردن نداشته ایبه کسر اجیاحتدنیپخش گردد که پس از کوبیبه صورتدی. مصالح باگردديریجلوگدیاساس با

پخش و هیالکیدر دیمصالح باکن باشد لیسانتیمتر می15هاي اجرایی به مقدار ضخامت اساس مطابق نقشهباشد. 
. شوددهیکوب

و يبه سطح راه حمل شده و درفواصل مساودیاست بادهیگردهیتههامندرج در نقشهاتکه مطابق با مشخصیمصالح
با هماهنگی توان یآالت منیماشيبرایقابل دسترسریغيهاشود. در محلدهیو سپس پخش و کوبهیتخلکنواختی

یرطوبت کافياداردیبا دست پخش نمود. مصالح در موقع پخش بايمتریسانت15يمصالح را در قشرهات، دستگاه نظار
به صورت همگن در تمام مصالح موجود بوده و در صورت لزوم پس از دیبایرطوبتنیباشد. چنخصهتراکم مشنیمأتيبرا

ردیانجام پذیقیبه طردیبایانجام شود آبپاشکنواختیتانکر و با فشار لهیبه وسیمصالح، آبپاشمیو تنظحیپخش، تسط
. باشدیمصالح مجاز نميرویبه هنگام آبپاشانکرنباشد. توقف تنهبهیرطوبتدرصد1,5±از شیکه آب موجود درمصالح ب

وارد آورد.یصدماتنیریزيباشد که به قشرهایزانیبه مدینبایآبپاش
آغاز و سپس کیاستاتيهابا غلتکدیها باهبا نقشییاز انطباق رقوم نهانانیاطمپس از و زیراساسمصالح اساسدنیکوب

آنچنان باشد که دیوزن غلتک مورد استفاده بابرسد. (باید به تأیید دستگاه نظارتها. نوع و وزن غلتکابدیادامه یبا لرزش
.انجامدیع شده و به محور راه مراه شرويهااز کنارهدنیکوباتیعمل)نگردد.یسبب خرد شدن مصالح سنگ

اصالح آن اقدام يبرادنیقبل از کوبدیمصالح پخش شده از هم جدا شده باشد، بازیدرشت و ريهاکه دانهیصورتدر
و منسجم مطابق ابعاد و دهیکوبهیالکیآنقدر ادامه داشته باشد تا دیبایم با آبپاشأتوازیو در صورت نیزنشود. غلتک

.دیها به دست آشده در نقشهدادهبیش
شده شخم دهیکوبهیالدیباشد، باشده در جزئیات اجرایی مشخصهزانیآمده کمتر از مبه دستیکه تراکم نسبیدر صورت

نهیهزبدیهی است شود.نیشده تامدیقیشود تا تراکم نسبدهیمجدد آنقدر کوبینزکو غلتیو سپس با آبپاشزده شده
پرداخت نخواهد شد.یاست و بابت آن وجهمانکاریبه عهده پیحاصالاتیعملهیکل

با آنچه در متریلمی±15از شیبدینباو زیر اساس شده قشر اساس رقوم سطح تمامهیهر الیدگیاز اتمام کوبپس
شده دهیوباساس کیو عرضیطوليهابی). شستینرفتهیجهت پذکیشده تفاوت داشته باشد (اختالف در نییها تعنقشه



يجهات مختلف روکه دريشمشه چهارمتربادیشده باسطح تماميها مطابقت کامل داشته باشد. ناهموارهبا نقشدیبا
.دیتجاوز نمامتریلیم15از دینباهايناهموارزانیکنترل شود. میگیردسطح راه قرار م

باشد.یوجه مجاز نمچیبه هقشر اساس يبر رواتیپس از اتمام عملهیو مرور وسائط نقلعبور
مشخصات فنی و عمومی راه بوده و به تأیید دستگاه 101مورد استفاده باید مطابق مندرجات نشریه شماره مصالحتیفیک

مظارت برسد.
مشخصات فنی عمومی راه، با 101کت رویه آسفالتی مطابق مندرجات نشریه شماره هاي پریمکت و تکانتخاب انواع قیر

هاي دخیل در انتخاب آن اعم از در دسترس بودن در محدوده پروژه، موجود بودن در کارخانه آسفالت محدودیتتوجه به
در کارگاه صورت گیرد. و تأیید کارفرماانتخابی پروژه باید با هماهنگی دستگاه نظارت

که یدرجه و زمان10از شتریست، برود بهتر ایمیکه هوا رو به گرمیوقته،یدرجه حرارت هوا در ساياندود نفوذيبرا
باشد.گرادیدرجه سانت15از شیبرودیميهوا رو به سرد

باشد، یکار الزامينکند و اجراقیفوق تطبطیبا شراطیمحيکه دماردیصورت گیدر مواقعاتیکه عملیصورتدر
.دریالزم صورت گيهاینیبشیبا موافقت دستگاه نظارت و انجام پدیباریپخش ق

کرد و از زیفشرده تميو هوایکیمکانيو گرد و غبار با جارودیاز مواد زادیسطح آماده شده راه را بار،یاز پخش ققبل
به دیکردن سطح راه بازیکنترل نمود. تمزینییاجرايهاشهمربوطه نسبت به نقيو رواداریو عرضیطوليهامرخینظر ن
يآن را پوشانده است با جارويکه رويازدانهیمواد ریۀصالح کامالً مشخص شده و کلمیانجام شود تا بافت سطحياگونه

فشرده پاك شود.يو هوایکیمکان-یمیس
دیایدرسطح راه به وجود نریپرقایریکه سطوح کم قيشود به طوردهیدر سطح راه پاشکنواختیبه طور دیباریق.
عمل یکن دستکرد با استفاده از لوله پخشیرپاشیقتوانینمرپاشیستگاه قدباکهییهاقسمتایمحدود سطوحدرمورد

انجام داد.دیرا بایرپاشیق
به ریمحفوظ نگهداشته شوند و از پخش قریمجاور از آغشته شدن به قيهاها و ساختماندرختدیبایرپاشیقنیحدر

رد،یراه صورت گياز روهینقللیضمن عبور وسایرپاشی. هرگاه الزم باشد که عمل قدیبه عمل آيریداخل آبروها جلوگ
شده عبور نکنند. هنگام یرپاشیسطح قياز روهینقللیعبور آزاد نگه داشته شود تا وسايعرض راه برافنصشهیهمدیبا
یالزامعبور و مروریمنیانیتاميهشدار دهنده، برايو گماردن ماموران راهنما و چراغهاینصب عالئم کافیرپاشیق

است.
است.یالزامشودیکه متعاقباً اجرا میبا آسفالتیآسفالتهیدو النیبیچسبندگيبرایسطحاندود
نشان داده شده است.ییاجرايهارم در مترمربع در نقشهگ400یدر اندود سطحیمحلول مصرفریقمقدار
ژهیراه بویعمومیمشخصات فن101شماره هینشرمفاد فصل پنجم دیبایدر اندود سطحرهایپخش قيکنترل دمايبرا

شود.تیالف، ب و پ بند فوق الذکر رعايفهایبه شرح ردریمحلول زودگيرهایقيآن برایمنیموارد مربوط به نکات ا
هیکامالً با مفاد مندرج در فصل پانزدهم نشردیبایاندود سطحيبرارپاشیکار و مشخصات مربوط به قياجرالیوسا

راه انطباق داشته باشد.یعمومیمشخصات فن101ه شمار
یدرجه و در صورت10از شتریرود بهتر است بیمیکه هوا رو به گرمیوقته،یدرجه حرارت هوا در سایاندود سطحيبرا

دود انيفوق وجود نداشته و اجراطیکه شرایباشد. در صورتگرادیدرجه سانت15از شیهوا رو به کاهش است، بيکه دما



یطیدر شرارآبهیشود. پخش قیالزم انجام ميهاینیبشیبا موافقت دستگاه نظارت و پریباشد، پخش قیالزامیسطح
.ستیوجود دارد مجاز نیکه احتمال بارندگ

یراه الزامیعمومیمشخصات فن101شماره هیماده کردن سطح راه توجه به مفاد مندرج در فصل پانزدهم نشرآيبرا
شود.زیشسته و تمدیبایپاشریموجود قبل از قیآسفالتهیصورت لزوم رواست. در

شود، یمیکه اندود سطحییهاقسمتهیگردد.کلمیتنظریزطیشراتیبا رعادیبایاندود سطحيبراریپخش قبرنامه
شود.دهیپوشیبا قشر آسفالتدیاالمکان در همان روز بایحت

ضمن عبور ی. هرگاه الزم باشد که اندود سطحباشدیشده مجاز نمیرپاشیسطوح قياز روهینقللیو مرور وساعبور
که يعبور و مرور آزاد نگهداشته شود به طورينصف عرض راه براشهیهمدیباردیگیراه صورت مياز روهینقللیوسا
.ندیاندود شده تردد ننمايهاقسمتياز روهینقللیوسا

و گماردن مأموران راهنما از تردد یکافیمنیامیبا نصب عالدیبامانکاریپه،ینقللیور وساعبور و مریمنیانیتأميبرا
یکه با قشر آسفالتیتا موقعزیو نیاندود سطحيبالفاصله بعد از اجراژهیاندود شده، به ويدر طول قسمتهاهینقللیوسا
.وردبه عمل آيرینشده است جلوگدهیپوش

یاندود سطحياست. اجرامانکاریعهده پبهشدهیرپاشیسطوح قياز روهینقللیتردد وساخطریبنیتأمتیمسئول
فراهم شود، مانکاریتوسط پدیکه باهینقللیعبور و مرور وسايبرایالزم و کافیمنیاطیشرانیو تأماطیاحتتیبدون رعا

زد.را متوقف سااتیتواند عملیوجه مجاز نبوده و دستگاه نظارت مچیبه ه
مشخصات فنی عمومی راه مطابقت 101مندرج در نشریه شماره با مشخصاتدیبایاندود سطحيبرایمصرفيرهایق

داشته باشد و به تأیید دستگاه نظارت رسانده شود. 
باشدیممتریلیم25ات0) ندریو قشر آستر (بمتریلیم19تا 0(توپکا)هیروقشر.
یستیش،یرس،یاز هرگونه مواد آليشکل و عاریمکعبز،یسخت، محکم، بادوام، تمدیانواع آسفالت گرم بایسنگمصالح،

شده باشد. مصالح درشت، هیمعدن تهکیاالمکان از یهر قطعه از پروژه، حتيسست بوده و برايهاو دانهیپوشش خاک
شوند.تهقبل از مصرف شسدیدر صورت لزوم بازیمتوسط و ر

که توسط یمنابعزیو نیآسفالتاتیعمليبرایخصوصیشده در مشخصات فننییو سنگ تعيامصالح رودخانهمعادن
شیفصل آزمانیمندرج در ايحاصله، با ارزشهاجیو انطباق نتاتیفیو کتیاز نظر کمدیباشودیمشنهادیپمانکاریپ

دستگاه نظارت قرار گرفته باشد.یکتبدییکه مورد تأودمجاز خواهد بیشوند. مصرف مصالح از هر منبع فقط هنگام
يانتخاب شود به جز در مواردتیفیجنس و ککیمعدن و از کیازدیمنحصراً بایآسفالتاتیعمليبرایمصرفمصالح

توسط دستگاه نظارت يگریها با مشخصات کاربرد مصالح دانطباق آناییمخلوط مصالح سنگيبندکه جهت اصالح دانه
شده، در صورت معادن انتخابایمصالح معدن تیفیکییاساجهت شنهیاولشاتیود. عالوه بر آزماداده شصیتشخيضرور

اقدام نمود.زینيبردارو بهرهدیتولنیالزم در حیاضافشاتینسبت به انجام آزمادیدستگاه نظارت باصیلزوم و به تشخ
نیشود. ایمهیتهیمواد نفتمیمستقریکه از تقطخالص استيرهایازنوع قیدر آسفالت گرم و بتن آسفالتیمصرفریق

شود کف نکند.یگرم مگرادیدرجه سانت175که تا یهمگن و فاقد آب بوده و وقتدیبارهایق
در يبه مخازن نگهدارریحمل قياز تانکرهاهیمجدد آن در زمان تخلشیو اجتناب از گرماریقتیفیحفظ کيبرا

قیعالوه بر مخزن عادیتانکرها بانیبه کارگاه وارد شود. اریحمل قژهیويتوسط تانکرهادیابری، قیآسفالتيهاکارگاه
باشند. استفاده از یکیکننده الکترگرمایبخار ایروغن يهالولهقیاز طرکپارچهیشیگرماستمیشده، مجهز به سيبند



که از شعله ییتانکرهاریقهیارت موظف است از تخلوجه مجاز نبوده و دستگاه نظچیبه هریقهیتخليبرامیشعله مستق
جداً ییتانکرهانیچنریقهیاز تخلدیبازینمانکاریکند. پيریکنند، جلوگیآتش جهت گرم کردن استفاده ممیمستق

در صورت کوتاه بودن مسافت حمل، منوط به آنکه ایو در فصول گرما (بهار و تابستان) ریکند. در مناطق گرمسيخوددار
زیموارد ننیکرد. در اراستفادهیحمل قيبرایمعمولياز تانکرهاتوانینباشد، مهیدر زمان تخلریبه گرم کردن قيازین

.شودیمهیتوص،ییآن در هنگام جابجاتیفیو حفظ کریبهتر و آسانتر قهیتخليشده برايبندقیعايااستفاده از تانکره
کشور از جمله مرکز یرسمیقاتیمراکز تحقيشده از سومنتشريارهایمعنیبا آخردیباریحمل قژهیويتانکرها

الزم است:ر،یموارد زتیتانکرها رعايقبندیعايانطباق داشته باشند. ضمن آنکه برايراه، مسکن و شهرسازقاتیتحق
باشد. لذا یمناسب نمر،یحمل قيتانکرهايبندقیعايبرامریو پلشهیشاز جنس پشميهاقیباال، عايتوجه به دمابا

است.يانعطاف (پشم سنگ، سرباره)، ضروريدارایاستفاده از پشم معدن
يمقاومت فشاريبوده و دارازیو ضدآتش نیصوتقیبودن در مقابل حرارت، عاقیعالوه بر عایپشم معدنيهاقیعا

مناسب هستند.
ستیمجاز ن،یطیمحستیمشکالت زلیبدلآزبستمصرف.
شود.شتریتن ب2از دیپس از دوجداره کردن نباریحمل قيوزن تانکرها،یکیبار ترافتیعلت محدودبه
از مراکز یفننامهیگواهيدارادیبا،یخارجاییداخلداتیاعم از تولریحمل قيدر تانکرهایمصرفقیمحصوالت عاهیکل

باشند.يراه، مسکن و شهرسازقاتیاز جمله مرکز تحقکشوریرسمقاتیتحق
يهابخار، دستگاهایروغن يهااز لولهدیبازیبه کارخانه آسفالت نرهیجهت انتقال از مخازن ذخریگرم کردن قيبرا

تماس ردریآتش که با بدنه مخازن قمیاستفاده شود.کاربرد شعله مستقگریمناسب و قابل قبول دلیوسااییکیالکتر
.درصورت لزوم باشدیآن شده و مجاز نمیکاهش خواص چسبندگجهیو در نتریقیموجب سوخته شدن موضعباشد،

باشد.لیاز نوع آجر نسوز حاییهاشعله و جدار مخازن،کورهنیبدیاعمال شعله بايبرا
دیلوط کن کارخانه آسفالت، باخالص در مخازن و لوله ها و هنگام اختالط با سنگدانه ها در مخيرهایحرارت قدرجه

از چگاهیشود هیمهیتخلونیکه از کارخانه به کاموستهیپيبندشود که درجه حرارت آسفالت با دانهمیتنظيابگونه
انتقال و اختالط ره،یذخه،یدر تمام مراحل تخلزینریحرارت قجهحال درنی. درعدیتجاوز ننماگرادیدرجه سانت163

باشد و هنگام گرم کردن، دود نکند.گرادیسانتدرجه176حداکثر 
تانکر یسنج در قسمت تحتانحرارتکیسنج باشد. مجهز به حرارتدیبارکارگاهیمخازن قنیو همچنریحمل قيتانکرها

که ينصب شده باشد به طورریقيحرارت سنج برادیبازیشود. در کارخانه آسفالت نینصب میدر قسمت فوقانيگریو د
را کنترل نمود.ریهر زمان بتوان درجه حرارت قدر

بوده و به تأیید دستگاه راه یعمومیمشخصات فن101نشریه شماره ستمیمطابق مندرجات فصل بدیآسفالت باکارخانه
نظارت رسیده شود. 

ریزطیشرابا توجه بهدیپخش بااتیآن پخش شود عمليرودیبایاز آماده کردن سطح راه که مخلوط آسفالتپس
:ردیصورت گ

پخش يتهایمحدود
يسطح راه از هر نظر برایو آمادگطیدرجه حرارت مح،يجوطیمجاز خواهد بود که شرایهنگامیمخلوط آسفالتپخش

دیباگراد،یدرجه سانت10کمتر از طیمحيزده و مرطوب و دماخیسطوح يرواییمناسب باشد. در مواقع بارندگاتیعمل



نیکند که ايزیبرنامه ريرا به نحویآسفالتاتیعملياجرادیبامانکاریپیشود. به طور کليفالت خودداراز پخش آس
دیباگریدییهر قشر نهاایهیدر فصول مناسب سال به عمل آمده و به فصل سرما منتقل نشود. پخش آسفالت رواتیعمل

گردد.راکمتر نباشد، اجگرادیدرجه سانت25اه از و فصول مناسب سال که درجه حرارت سطح رطیمنحصراً در شرا
قبل از دیباشرینیفیفناتی) پخش نمود. نوع و خصوصشرینی(فیکیبا دستگاه خودکار و مکاندیرا بایآسفالتمخلوط

در عرض و ضخامت و کنواختیرا به طور یبتواند مخلوط آسفالتدیباشرینیدستگاه نظارت برسد. فبیپخش به تصو
بوده و بتواند به یو مؤثر و حساسعیفرمان سريدارادیبادستگاه نی. ادیپخش نماییجات اجرامندرج در نقشهبیش

در یمخلوط آسفالتهیدر زمان تخلیباشد که حتمیعقب حرکت نموده و سرعت آن چنان قابل تنظایبه جلو یآسان
.دیننمایمحسوسرییمخزن آن، تغ

پخش شرینیاتو فيهاصفحهيدر جلوکنواختیبتواند آسفالت را به طور دینده دستگاه باکنپخشيهاها و پرهمحفظه
با بافت همگن و یو مناسب بتواند سطحنیمعيهاباشد که در حرارتياکنندهحیتسطلهیمجهز به وسزیکند و اتو ن

را در ضخامت و یمخلوط آسفالتدیاتو با.دینمايریآسفالت جلوگطحشدن در سلهیفتاییدگینموده و از برجادیاوستهیپ
مجهز دیباشرینیبا دست مجاز نخواهد بود. فيکارشده پخش و آن را کامالً مسطح سازد. روانهمشخصیعرضيهامرخین

که کارخانه سازنده یمختلف و در عرضيهاضخامتهبيبتواند آسفالت را در قشرهازیباشد و نیارتعاشيهابه کوبنده
. کرده است پخش کندنییتع

گردد یلمقدور سعایحتدی. باگرددنییدستگاه نظارت تعبیبا نظر و تصوآسفالت بایدياجرابیعداد خطوط و ترتت
نشود. جادیدر آن ایو ترك طولدهیچسبگریکدیهمزمان اجرا گردد تا دو خط کامالً به پخش خطوط مجاوراتیعمل

لمقدور کوتاه ایپخش دو خط مجاور حتنیبیداد که فاصله زمانیبیالاقل ترتدی، باروش مقدور نباشدنیايچنانچه اجرا
خط کی. لذا از پخش آسفالت در رندیقرار گگریکدیمتصل شده و در حد گریکدیکار روزانه به انیکه در پاينحوبهبوده 

شود.يخودداردیدد، بابعد موکول گريروزهاایبه روز اتیادامه عملکهیبطوراد،یعبور و در طول ز
در زمان یمعمول که باعث بروز درز طوليهایزنبا غلتکیآسفالتهیاليکنارنیبا توجه به عدم تراکم مناسب طرف

) در ینیالمقدور ماشیچرخ برش (حتکیلهیآسفالت که خوب متراکم نشده بوسيقسمت کناردیباشود،یميبرداربهره
برش بهتر است بالفاصله پس از اتیو برداشته شده و محل آن جاروب شود. عملدهیول راه بردر طمتریسانت3تا 2حدود 

برش در اتیانجام عملنصورتیاریهنوز آسفالت گرم است، انجام شود. در غکهیآسفالت و هنگامهیاولیدگیپخش و کوب
15حداقل در عرض دیباشرینیور دوم، فخط عبياست. در موقع اجرایمجاور، الزامهیاليبعد و قبل از اجرايروزها
و دهیبا عبور غلتک کوبیعرض اضافنیدستگاه پخش کننده اگذرخط اول را بپوشاند و سپس بالفاصله پس از متر،یسانت

يزیبرنامه ريابگونهدیباهیقشر رونیپخش آخريبچسبند. براگریکدیکامالً به یاتصال طوليمتراکم گردد تا دو راستا
تا عبور چرخ ردیگرارقيبرداردر زمان بهرهمسیر یکشدر مجاور امتداد خطقاًیدق،يدو بنداییکه محل درز طولشود

ها به حداقل برسد.ياز محل دو بندهیوسائط نقل
ر منظونیايشود. برادهیبوده و بطور قائم برمیمستقدیبازیشود نیمجادیکه در محل قطع پخش ایاتصاالت عرضمحل

باشد دهیکه ضخامت آن معادل ضخامت آسفالت کوبیچوبدر محل قطع پخش آسفالت تختهشرینیفيممکن است جلو
دیقسمت کاغذ مخصوص پهن نمود. بانیآسفالت اریمجاور، در سطح زیسهولت کندن آسفالت اضافيبرازیقرار داد و ن

شدن دهیبوده و بعد از کوبکنواختیکامالً همسطح و یاتصال عرضيهاتا آسفالت در محلدیالزم به عمل آيهادقت
ارها،یآماده باشند که ششرینیکارگر مجرب، بعد از پخش آسفالت با فيتعداددی. همواره بادیننماجادیايناهموار



لیوساماله و کنار آسفالت را با تختهنیطرفيهااعوجاجنیسطح آسفالت و همچنیموضعیاحتمالصیو نقاهايناهموار
تا ضربه ردیصورت گیبه آرامدیباشرینیحامل آسفالت با فيهاونیشدن و تماس کامکیبرطرف سازند. نزدگریمناسب د

و تخته ماله فقط در سطوح یدستلیجاد نشود. پخش آسفالت با وسایاينشده و در سطح آسفالت موج و ناهمواردیتول
يهامراقبتهیکلدیبامانکاریپزیمورد ننیباشد قابل قبول بوده و در انسریمشرینیاز سطح راه که کارکرد فيمحدود

معمول دارد.وستهیهمگن و پیبا سطحکنواختیو عیالزم را جهت پخش سر
ناظر محل پخش، يهانیمخصوص توسط تکنسیآهنلهیملهیبه وسشرینیبطور مرتب و بالفاصله پشت دستگاه فضخامت

شدن، با ضخامت دهیمخصوص ثبت شود و چنانچه با احتساب کم شدن آن بعد از کوبيرم هاو در فيریاندازه گدیبا
و با يریگاندازهزیشده ندهیگردد. ضخامت آسفالت کوبمیتنظشرینیفغهیتدیاختالف داشته باشد، باییاجرايهانقشه

کنترل شود. زیدر هر روز نیلت مصرفبا مقدار آسفادیشده باد. ضخامت متوسط آسفالت پخششوداده قیمشخصات، تطب
و نوع ییاجراطیرااز آن، با توجه به ششیب.باشدبرابر حداکثر اندازه سنگدانه 3-2شده آسفالت دهیکوبهیضخامت هر ال

. شودیمنییتوسط دستگاه نظارت تعباید ها غلتک
فصل ه،یضخامت ال،یمصالح سنگيبنددانه،یمصرفریبر حسب نوع قیدرجه حرارت پخش مخلوط آسفالتحداقل

به هر یگردد. ولعیین توسط دستگاه نظارتباید ها و سطح راه، سرعت باد، نوع و تعداد غلتکطیکار، حرارت محياجرا
.دین نمایباشد که تراکم الزم را تاميبه حددیدرجه حرارت بانیحال ا

مختلط که ياغلتکهاییکیالست،یچرخ و سه چرخ، لرزشدوفیسه چرخ، رديرا با غلتک فوالدیمخلوط آسفالتدنیکوب
گردد. بر حسب نوع نییتوسط دستگاه نظارت تعباید ها انجام داد. نوع و تعداد غلتکتوانمیعملکرد چندگانه دارند 

مشخصات فنی عمومی راه توسط 101غلتک، جزئیات اجرایی کوبش و عملیات باید مطابق مندرجات نشریه شماره 
ر اجرا گردد. پیمانکا

نقطه نیترنییدر امتداد محور راه و از پایغلتک لرزشایو يفوالديهابا غلتکدیبایاتصال عرضدر محلیزنغلتک
از هموار بودن آن، نانیسپس ضمن کنترل محل اتصال با شمشه و اطمابدیشروع و به طرف محور ادامه یمقطع عرض

آن، متریسانت15يبه استثنافیاجرا شود که تمام عرض غلتک رديور به نحودر امتداد عرض و عمود بر محیغلتک زن
که هرگذر یقیروش به طرنی. اردیقرار گیشده قبلدهیآسفالت کوبيچرخ، روسهچرخ عقب غلتککیتمام عرض ایو 

تمام عرض نکهیا اتافتیادامه خواهد د،ینمايشرویپدیبه طرف سطح آسفالت جدمتریسانت20یال15غلتک حدود 
یآنکه کناره خارجيمنتقل شود. برادیسطح آسفالت جديچرخ عقب غلتک به چرخ روکیتمام عرض ایو فیغلتک رد

شده جهت دهیچوب مقاوم به ضخامت آسفالت کوبایقطعه تخته و کیدیباند،ینببیآسیعرضیزنآسفالت هنگام غلتک
قهیدق15آن حداکثر با متریسانت15حدود نکهیاایو شودقرار داده یخارجآسفالت پشت لبه یاز حرکت عرضيریجلوگ

شود.یغلتک زنر،یتاخ
چرخ سهشروع شود. چنانچه از غلتکيبالفاصله بعد از پخش خط عبور بعددیبااتصال طولیدر محلیزنغلتک

به طرف متریسانت15ر در هر گذجیه و به تدرقرار گرفتیآسفالت خط عبور قبليکامالً در رودیاستفاده شود، غلتک با
متصل گردند. روش کار گریکدیشده و کامالً به دهیمتراکم و کوبیمحل اتصال طولنکهیتا ادینمايشرویپيخط عبور بعد

،یمحل اتصاالت طولدنیباشد. بعد از کوبیچرخ ممشابه غلتک سهزینیو لرزشفیرديهادر صورت استفاده از غلتک
لبه غلتک متریسانت5که حدود يبه نحو،در امتداد محور راه شروع شوددیآسفالت بایلبه خارجیزنالفاصله غلتکب

.ردیاز آسفالت قرار گرونیدر صورت استفاده از غلتک سه چرخ) بعقب(چرخ 



ایدو نکهیاایعبور خطنیدر دومایخط عبور، کیپخش آسفالت در نکهیتراکم بر حسب ااتیدر شروع عملهاتیاولو
انتخاب گردد:ریبه شرح زدیچند خط عبور همزمان اجرا شود با

عبارت است از:دنیعمل کوببیترتشودیخط عبور اجرا مکیفقط در یکه غلتک زنی: وقتالف
یمحل اتصال عرض-1
آسفالتیلبه خارج-2
آن به طرف محور راه.یجیتدرشرفتیو پیوم مقطع عرضرقنیترنییاز پایزنکتراکم شامل غلتاتیمرحله اول عمل-3
تراکم به شرح مرحله اولاتیمرحله دوم عمل-4
ییو نهایلیمرحله تکم-5
عبارت است از:هاتیاولوبیترتشودیخط عبور اجرا منیدر دومیزنکه غلتکی: وقتب
یمحل اتصال عرض-1
یامتداد اتصاالت طول-2
آسفالتیلبه خارج-3
اول فوقفیرد2تراکم به شرح بند اتیمرحله اول عمل-4
تراکم به شرح مرحله اولاتیمرحله دوم عمل-5
ییو نهایلیمرحله تکم-6
آسفالت از خط اول عبور یامتداد لبه داخلمتریسانت7,5تا 5شود، حداقل یانجام مشرینیپخش با دو فاتیکه عملی: وقتپ
گانه شامل مرحله اول و دوم و ه و همزمان با لبه مجاور خط دوم عبور متراکم و متعاقباً مراحل سهماندیبدون غلتک باقدیبا

شود.به مورد اجرا گذاشته یزنغلتکییو نهایلیمرحله تکم
101مطابق مندرجات نشریه شماره دیکنترل باشیدر هر آزماهیآستر و رو،یشامل اساس آسفالتیآسفالتيقشرها

عمومی راه بوده و به تأیید دستگاه نظارت برسد.مشخصات فنی
یکنواختیزیو نییاجرايهامندرج در نقشهیو عرضیطوليهابیاز نظر انطباق با رقوم و شیآسفالتياز قشرهاکیهر

یصوصدر مشخصات خدیا در هر مورد باهشده با رقوم نقشهيریگکنترل شود. اختالف رقوم اندازهدیشده آن باسطح تمام
باشد:ریمندرج در زودهخارج از محددیبه هر حال نبایگردد ولحیتصر

ها، در مورد قشر راه با رقوم مندرج در نقشهیعرضيهامرخینآسفالت در محل نیشده در محور و طرفيرگیاندازهرقوم
یو عرضیطولبیباشد. ضمناً شمتریلمی±5هیو در مورد قشر آستر و رومتریلمی±10از شتریبدینبایاساس آسفالت

ها مطابقت داشته باشد.با نقشهدیسطح راه با
که بر يسه متريشمشه فلزلهیبه وسهیآستر و رو،یاساس آسفالتياز قشرهاکیشده هرسطح تمامیکنواختیکنترل

شمشه و نیریسطح زنیبگردد. حداکثر فاصله شیآزمادیشود بایقرار داده میو عرضیسطح راه در امتداد طوليرو
و متریلیم6و قشر آستر متریلیم7از دینبایآسفالتساسايبرایو عرضیطولياز امتدادهاکیسطح آسفالت در هر 

انجام شود تا کنترل یعرضشیآزما25و یطولشیآزما25دیباشد. در هر صد متر راه حداقل باشتریبمتریلیم5از هیرو
گردد.نیتأمیکنواختیکامل سطح راه از نظر 



بیمعاریساایشدن، موج و لهیفت،یرزدگیقلیاز قبینواقصزیخارج از حدود فوق و نيهايریگهو اندازيناهموارهرگونه
گونه اضافه گردد. بدیهی است هیچو طبق نظر دستگاه نظارت اصالحمانکاریپنهیبه هزدیموجود در سطح آسفالت با

ه پیمانکار صورت نخواهد گرفت. پرداختی از این بابت ب
هیدارد، نسبت به تهانیعرض راه جرمیدر ناتیکه عملیوقتژهیوبیآسفالتيکارهاياجرانیموظف است در حمانکاریپ

دور زیو نکیترافتیخطر هدایعبور و مرور مستمر و بنیجهت تأمیو به کار گماردن افراد کافيو اخباریمنیعالئم ا
و درجه حرارت آن تا حد افتهینانیگانه تراکم آن پاکه مراحل سهاجرادر دست یآسفالتيهان از پوششنگه داشتن آ

مجاز خواهد بود که یموقعیآسفالتيقشرهاياز روهینقللیعبور وسای. به طور کلدیاست اقدام نمادهینرسطیمحيدما
يهاشده باشد که اثر چرختآنقدر سرد و سخافت،یآن خاتمه تراکم یلیو تکمییبعد از آنکه مرحله نهایمخلوط آسفالت

مجاز خواهد بود که درجه حرارت قشر یزمانهیبه هر حال عبور وسائط نقلینماند. ولیآن باقيبر روهیوسائط نقل
مورد قشر درژهیکنترل بونیحداقل سه ساعت از خاتمه زمان پخش گذشته باشد. اایدرجه نبوده و 40از شتریآسفالت ب

خاص به مورد اجرا گذاشته شود. راقبتبا دقت و مدیباهیرو
قرار داد تا نواقص و انحرافات آن نسبت به شیمورد آزمادیکار باياجرانیرا در حیدر مخلوط آسفالتیمصرفمصالح

مشخصات فنی 101شماره باید مطابق مندرجات نشریههايرگیو تناوب نمونهشهایاصالح شود. نوع آزماعاًیمشخصات سر
برسد.عمومی راه تعیین گردیده و به تأیید دستگاه نظارت 

به شرح دیباواردهریتن ق2000هر يکار به ازاياجرانیبار در شروع کار، و در حکیآسفالت گرم يبرایمصرفریق
.ردیقرار گشیمورد آزمامشخصات فنی عمومی راه101نشریه شماره مشخصات فصل چهاردهم

 الزم به ذکر است در خصوص انواع مصالح مصرفی، قیر و آسفالت پیمانکار موظف به انجام هر گونه آزمایش که به تشخیص
باشد.دستگاه نظارت ضروري است، می

توان با چنانچه در مقطعی از مسیر با نظر دستگاه نظارت نیاز به تغییر طرح روسازي پیشنهادي وجود داشته باشد، می
در صورت بروز هر گونه تغییر در طرح ید کارفرما اقدام نمود.مشاور طرح، نسبت به انجام تغییرات فوق با صالحدهماهنگی

هاي مذکور، ضریب پیشنهادي ضریب اعمالی بر ردیفهاي مربوطه قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. روسازي هزینه
بینی فصل مربوطه در برآورد باشد و درصورت عدم پیشیپیمانکار در فصل مربوطه از فهرست بهاء منضم به پیمان م

منضم به پیمان، ضریب کل در محاسبه قیمت، مالك عمل خواهد بود.

باشد. هاي ترافیکی و مطابق جزئیات اجرایی میکشی مطابق نقشهپیمانکار موظف به انجام خط
. جرا گرددماهه ا18با دوام و متریلیم5/3ایکرونیم3500به ضخامت دبایدینگ گرم اسکرر-
ماهه اجرا گردد. 36و با دوام متریلیم5ایکرونیم5000برابر دی) باايرنگ گرم اکستروژن (لقمه-
5کشی با ابعاد باشد در صورت اجراي خطدر صد) می±5کشی براي طول یا عرض خطوط (حد رواداري مجاز ابعاد خط-

درصد از بهاي 2ذکرشده در پیمان، به ازاي هر یک درصد کمتر از حد رواداري، درصد کمتر از مقادیر مجاز 15الی 
کششی مورد تأیید نبوده و بهایی بابت آن درصد، خط15شود، در صورت کسري ابعاد مازاد بر ردیف مربوطه کسر می

ت. شود و براي ابعاد بیشتر از مقادیر مندرج نیز اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفپرداخت نمی



با استفاده از قلوه ریزي و بتن، که در نقشه جزئیات اجرایی ارائه گردیده است، فقط براي استفاده جزئیات روسازي موضعی
باشد که به دلیل عرض کم، به تشخیص دستگاه نظارت مقیم امکان تردد و مانور ماشین آالت سنگین در محل هایی می

دارد.براي متراکم نمودن الیه هاي خاکی وجود ن
مواردي که در حالت فوق باید رعایت گردند عبارت است از:

تردد ماشین آالت سنگین چرخ زنجیري برروي الیه قلوه ریزي شده به منظور حصول تراکم و چفت و بست مناسب -
قلوه سنگ ها ضروري است.

ه ریزي شده صورت پذیرد.عملیات بتن ریزي پس از تایید دستگاه نظارت و اطمینان از تراکم مناسب الیه قلو-
سانتی متر پایین تر از خط پروژه صورت پذیرد. ایجاد شیب 10بایست تا تراز مشخص شده در نقشه برابر بتن ریزي می-

باشد بطوري که ضخامت الیه هاي آسفالتی در تمام هاي طولی و عرضی مطابق طرح ابالغی در سطح بتن ضروري می
سطح یکسان باشد.

باشد که به تشخیص دستگاه نظارت، با ل ذکر شده به منظور نفوذ مالت بتن در سطح الیه قلوه ریزي میاسالمپ حداق-
16گردد که در هر صورت حصول مقاومت فشاري تغییر نسبت آب به سیمان یا با استفاده از روان کننده تامین می

باشد.مگاپاسکال براي بتن مذکور ضروري می
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