جمهوري اسالمي ايران
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

اسناد پيمان
اجرای محوطه سازی دانشگاه در سال 7931

شامل:
موافقتنامه ،شرايط عمومي و خصوصي پيمان ،فهرست بهاء و مقادير

تير 9317

فرم شماره 7

((تقاضانامه شرکت در مناقصه انتخاب پيمانكار))
اجرای محوطه سازی دانشگاه در سال 7931
معاونت محترم اداری ومالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
باسالم واحترام

عطف به آگهی مناقصه مورخ 31تیر ماه 3131آن دانشگاه در خصوص انتخاب
پیمانكار " اجرای محوطه سازی دانشگاه در سال  "7931به استحضارمی رساند:
متن فرم قرارداد ،توضیحات نماينده آن دانشگاه در جريان جلسه توجیهی و
بازديد حضوري و شرايط مرقوم در فرم شماره  2در اين شرکت به دقت مورد
مطالعه و بررسی قرارگرفت.
لذا با آگاهی کامل از مسئولیت هاي فنی ،علمی ،مالی ،اداري و حقوقی
موضوع مناقصه و با پذيرش شرايط اعالمی آن دانشگاه و با تقديم مدارک
مورد درخواست در فرم شماره  2تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس
قیمت پیشنهادي درپاکت «ج» به اين شرکت دارم.
باآرزوی توفيق الهي

مناقصه گر:
شرکت:

صاحبان مهر امضاء مجاز:
نام ونام خانوادگي:سمت :امضاء
نام ونام خانوادگي:سمت:امضاء

آدرس :
کدپستي:
تلفن تماس:

فرم شماره 2
((شرايط شرکت در مناقصه انتخاب پيمانكار اجرای محوطه سازی دانشگاه در سال ))7931
محتويات پاکت « الف »:
ضمانت نامه يا فیش بانكی به مبلغ  310 ،000 ،000/-ريال معادل هفده ميليون تومان به حساب شماره ( )5053515550دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه نیروي
هوايی تبريز ،بابت تضمین شرکت در مناقصه که در صورت برنده شدن و استنكاف از انعقاد قرارداد يا اثبات فقدان شرايط در هر مرحله به نفع دانشعگاه ضعبط
میگردد.
تذکر:در صورت ارائه ضمانت نامه بانكي ،زمان اعتبار آن نبايد کمتر از سه ماه باشد.
محتويات پاکت « ب »:
-3
-2
-1
-4
-5
-6
-1
-8

تصويرگواهی صالحیت در پايه  4ابنیه و  5تاسیسات و يا نیرو رسانی مراج ذيصالح در اندازه .A4
تصوير آگهی تأسیس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در انداره .A4
تصوير آخرين تغییرات و تصمیمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمی در انداره .A4
تصوير شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز شرکت يا مؤسسه در يک برگ در انداره .A4
ارائه تصوير اساسنامه ،رزومه کاري و تصوير کلیه قراردادها و رضايت نامه هاي کارفرمايان قبلی شرکت در موضوع هاي متناسب با قرارداد.
ارائه لیست توانمنديهاي پرسنلی ،ماشین آالت ،دارايی ها ،نرم افزار و سخت افزار شرکت
مهر و امضاء شده فرم هاي شماره 3و 2و صورتجلسه توجیهی و تمامی اسناد منضم.
ارائه مستندات حداقل دو قرارداد مرتبط با دستگاههاي اجرايی آموزشی.

محتويات پاکت « ج » :
تكميل و امضاء و مهرشده تمام صفحات شامل فرم قرارداد و ضمايم مربوطه با خودکار آبي و بدون قلم خوردگي.
تذکرمهم  :قيمت های پيشنهادی حتماًً درفرم قراردادبا تمام حروف نوشته شود(.درصورت اختالف ميان مبلغ عددی و حروفي  ،کمترين عدد مالک قرار خواهدد
گرفت)
توضيحات:
 -3متقاضی که مدارک ارسالی او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگري باشد در مناقصه شرکت داده نمی شود.
 -2جهت شرکت در جلسه توجیهی و بازديد از محل موضوع قرارداد رأس ساعت  30صبح روز سهشنبه مورخ  3131/04/26در دفتر امور فنی دانشگاه حضعور داشعته

باشید( .شرکت در جلسه توجیهی الزامي بوده و مستندات ارائه شده در اين جلسه جزو اسناد مناقصه بوده و می بايسعتی پعس از مهعر و امضعا در پاکعت ب قعرار
داده شود ،اشخاصي که در جلسه شرکت ننموده باشند حق شرکت در مناقصه را ندارند).
 -1آخرين مهلت تحويل پاکت به دبیرخانه مرکزي دانشگاه تا ساعت 30/10روز يکشنبه مورخ  3131/04/13میباشد.
توجه :به تقاضا يا تقاضاهايی که پس ازموعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهدشد.
 -4متقاضی متعهد است هرموق که دانشگاه بخواهد اصل اسناد مذکور در محتويات پاکت ب را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمام يا هر يعک از
آنها ضمانت نامه شرکت به نف دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهد شد.
 -5پاکت هاي « الف »  «،ب » و « ج » را در يک پاکت گذاشته و درب آن را بچسبانید پس از مهر و موم و روي آن نوشته شعود( .مناقصه اجرای محوطه سازی
دانشگاه در سال .)7931
 -6جلسه بررسی پیشنهادهاي شرکت کنندگان روز يک شنبه مورخ  3131/04/13ساعت  33در محل دفتعر مععاون اداري و معالی دانشعگاه تشعكیل خواهعد شعد و
نماينده شرکت کنندگان حائز شرايط شده ،می توانند فقط در مرحله قرائت قیمتهاي پیشنهادي با ارائه معرفی نامه در جلسه حضور داشته باشند.
 -1پس از گشايش پاکات ب و در صورت عدم احراز شرايط و رزومه مناسب ،پاکات ج شرکتهاي عدم احراز شده بازگشايی نشده و به شرکت کنندگان مربوطه عودت
خواهد شد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت.
 -8دانشگاه در رد يا قبول هر يک از پیشنهادها مختار خواهد بود.
 -9هزينه ان تشارآگهي مناقصه برابر فاکتور به عهده ي برنده ي مناقصه خواهد بود و برنده ي مناقصه بايد ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد در غيرر ايرص ررورت
يک و نيم ( ) 1/5برابر آن از اوليص دريافتي برنده ي کسرخواهد شد.
-11برنده مناقصه مکلف است است حداکثر ظرف يک هفته با انجام مراحل مقدماتي مص جمله ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهد نسبت بره انققراد و امءرار قررارداد اقردام
نمايد .در غير ايص رورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
 -33در صورتی که تعداد پیشنهادهاي رسیده کمتر از 9مورد باشد مناقصه تجديد خواهد شد.
-32در صورت تعارض مق ررات عمومی با آيین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ،آيین نامه مالی دانشگاه حاکم بر قرارداد خواهد بود.
شرايط و توضيحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسي گرديد و مورد قبول و پذيرش مي باشد.
نام شرکت:

نام و نام خانوادگي:

سمت:

مهر و امضا

شرايط مناقصه
شرایط مناقصه( عمومي) عالوه بر مراتب مندرج در متن دعوت نامه ،شامل موارد مشروحه ذیل می باشد:
-1داوطلب مشاركت در مناقصه باید پيشنهاد خود را در یك پاكت سربسته الك و مهر شده كه محتــوي سه پاكت جداگانه« الف ،ب و ج»
می باشد ،به ترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم نماید .روي پاكت محتوي پاكات الف ،ب و ج ،موضوع
مناقصه ،نام و نشانی پيشنهاد دهنده و تاریخ تسليم پيشنهــاد ،نوشته شده و در مهلت مقرر با اخذ رسيد ،حاوي ساعت و تاریخ وصول ،به دستگاه
مناقصه گزار تسليم گردد.
 -2اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختيار داوطلبان شركت در مناقصه قرار داده شده است بر طبق شرایط مناقصه و
دعوتنامه آن و نيز سایر دستورالعمل ها و مقررات ،تكميل و تنظيم شده و همراه سایر مدارك درخواستی در پاكتهاي« الف ،ب و ج» به دستگاه
مناقصه گزار تسليم گردد.
 -3پاكت الف باید محتوي تضميــن شــركت در منــاقصه باشد كه الزم است طبـــق شـرح منـــدرج در دعــوتنـامه منـاقصه تهيـه
گــردد .الزم به ذكر است كه در صورت تــودیع تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكی ،ضمانتنامه طبق نمونه ارائه شده تهيه و
تسليم شود.

-4مدارك و اسنادي كه در پاكت ب قرار داده میشود عبارتند از:
 -1-4دعوتنامه شركت در مناقصه.
 -2-4مجموعه تهيه شده اسناد و مدارك مناقصه.
 -3-4رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی آخرین تغييرات شركت ،در مورد دارندگان امضاي مجاز براي اسناد مالی و تعهد آور.
 -4-4رونوشت كارت ملی و شناسنامه افراد صاحبان امضاي مجاز.
 -5-4مدارك ،مستندات و صورتجلساتی كه در جلسه توجيهی به مناقصه گران تحویل داده می شود.
 -6-4لوح فشرده هایی( )CDكه اسناد مناقصه در آن تحویل داده شده اند.
 -7-4تصویر صالحيت و رتبه بندي معتبر از مراجع ذیصالح.

 « -5پاكت ج» كه محتوي برگ تكميل شده پيشنهاد قيمت ،طبق فرم پيوست (سه برگ موافقتنامه) می باشد.
 -6جهت شركت در جلسه توجيهی و بازدید از محل موضوع قرارداد ساعت  75صبح روز سهشنبه مورخ  7931/50/22در دفتر
امور فني دانشگاه حضور داشته باشيد .صورتجلسه تنظيم شده در این جلسه كه به امضاي نمایندگان شركتهاي متقاضی و نمایندگان كارفرما
می رسد جزو الینفك پيمان بوده و پس از مهر و امضاي صاحبان مجاز در پاكت ب قرار گيرد .ضمناً خاطر نشان می گردد شركت درجلسه

توجيهي براي تمامی شركت كنندگان الزامي بوده و عدم شركت در جلسه توجيهي به منزله انصراف از مشاركت در مناقصه تلقی می شود.
تاريخ:
نام و نام خانوادگی ،امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده

مشخصات كلي مناقصه
-1

موضوع مناقصه

-2

مشخصات و مقادیر كار

اجرای محوطه سازی دانشگاه در سال 7931

براساس اسناد و مدارك و نقشه هاي پيوست( مندرج در سی دي پيوست).
-3

مبلغ برآورد

مبلغ 3،9،2،030،197
*تبصره.

ريال بر اساس فهارس بهاي پایه سال .1337

نظر به عمرانی بودن پروژه ،كليه كسورات قانونی برعهده پيمانكار می باشد .ضمناً پرداخت اولين صورت وضعيت منوط به ارائه گواهی

ثبت نام ارزش افزوده از طرف پيمانكار می باشد.
-4

مدت اجراي كار

 2ماه شمسی از زمان صورتجلسه تحویل زمين (كارگاه)
-5

كارفرما و دستگاه مناقصه گذار

دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان
-6

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

مبلغ تضمين ( 170/000/000صد و هفتاد ميليون ریال) است كه باید به یكی از صور مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در
پاكت الف به دستگاه مناقصه گذار تسليم شود:
 .1ضمانتنامه بانكی به نفع كارفرما
 .2واریز وجه به حساب جاري تحت عنوان سپرده تضمين شركت در مناقصه به شماره 503070005نزد بانك تجارت شعبه
نيروي هوایی تبریز
 .3تحویل چك تضمينی بانكی
-7

آخرین مهلت تسليم پيشنهادات

پيشنهاد دهندگان باید پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت  75/95روز يکشنبه مورخ  7931/50/97و در
پاكت الك و مهر شده (حاوي پاكات الف ،ب و ج) به دبير خانه مركزي دانشگاه به نشانی :كيلو متر  35جاده تبریز –
مراغه ،سه راهی ممقان ،ساختمان حوزه معاونت اداري و مالی ،تسليم و رسيد دریافت دارند.
-5

مهر و امضاء تمام اسناد مناقصه ازطرف صاحبان امضاي مجاز ،شرط اعتبار پيشنهاد متقاضی است.

امضاء دستگاه مناقصه گذار
تاریخ

نام و نام خانوادگی و امضا
مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده
تاریخ

« برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در مناقصه »
(( انتخاب پيمانكار اجرای محوطه سازی دانشگاه در سال))7931
معاونت محترم اداری و مالي دانشگاه
باسالم و احترام؛

عطف به آگهی مناقصه عمومی مورخ  31تیر ماه 3131آن دانشعگاه در خصعوص" اجدرای

محوطه سازی دانشگاه در سال  "7931به پیوست يک طغري پاکت حاوي اسناد مربعوط
بعععه مناقصعععه کعععه درشعععرکت  .........................................................................تكمیعععل شعععده اسعععت ،ارسعععال
میگردد.خواهشمند است اين شرکت را از نتیجه مطل فرمايید.
با آرزوی توفيق الهي

شرکت.........................................................
نام و نام خانوادگي

.....................................................................
سمت

.....................................................................
امضاء و مهر



«گواهي تحويل اسناد شرکت در مناقصه »
(( انتخاب پيمانكار اجرای محوطه سازی دانشگاه در سال ))7931

بدينوسيله گواهي مي شود :اسناد مذکور توسط شرکت  ............................................................به نمايندگی
آقاي/خانم  .....................................در يک طغري پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت  .............روز
 .............مورخ  ......................تحويل دبیرخانه مرکزي دانشگاه گرديد و تحت شماره  ..............................به ثبت
رسیده است.
مسئول دبيرخانه
مرکزی دانشگاه
امضاء و مهر دبيرخانه

موافقتنامه
موضوع پيمان:

نام پيمانكار:
شماره:
تاریخ:

اجراي محوطه سازي دانشگاه در سال 9317

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارك الحاقی آن كه یك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده می شود
در تاریخ ...................................بين دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان كه در این پيمان كارفرما ناميده می شود از یك سو و شركت
 ........................................................كه در این پيمان پيمانكار ناميده می شود از سوي دیگر طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و
مدارك این پيمان درج شده است منعقد می گردد .
ماده  :1موضوع
موضوع مناقصه عبارت است از:

اجراي محوطه سازي دانشگاه در سال 1337

ماده  : 2اسناد و مدارك
این پيمان شامل اسناد و مدارك زیر است:
الف ) موافقتنامه
ب ) شرایط عمومی
ج ) شرایط خصوصی
د ) برنامه زمانی كلی
هـ ) فهرست بها و مقادیر كار
و ) مشخصات فنی( مشخصات فنی عمومی و مشخصات فنی خصوصی) دستورالعمل ها و استانداردهاي فنی
ز ) نقشه ها.
اسناد تكميلی كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيـــمان به پيمانكــــار ابالغ می شود یا بيـــن طرفين مبادله می گردد
نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار می آید .این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود .این اسناد،
ممكن است به صورت مشخصات فنی ،نقشه ،دستور كار و صورتمجلس باشد.
در صورت وجود دوگانگی بين اسناد و مدارك پيمان موافقتنامه پيمان بر دیگر اسناد و مدارك پيمان اولویت دارد  .هر
گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ،اولویت به ترتيب با مشخصات فنی خصوصی ،نقشه هاي اجرایی و
مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهاي كار باشد فهرست بها بردیگر اسناد و مدارك پيمان اولویت
دارد.
ماده  : 3مبلغ
مبلغ پيمان به حروف (  ).............................................................................................................................ریال و به
(عدد)  ...........................................ریال است .مبلغ پيمان با توجه به اسناد و مدارك پيمان ،تغيير می كند.
ضریب پيمان ،برابر است با .............................................................................................
ماده  - 4تاریخ تنفيذ ،مدت ،تاریخ شروع كار
الف ) این پيمان از تاریخ مبادله آن( ابالغ از سوي كارفرما) نافذ است.
ب ) مدت پيمان  2ماه است .این مدت ،تابع تغييرات موضوع ماده  30شرایط عمومی پيمان است.
ج ) تاریخ شروع كار ،تاریخ نخستين صورت مجلس تحویل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان ،تنظيم می شود.

پيمانكار متعهد است از تاریخ تعيين شده براي شروع كار در مدت  15روز یا نصف ماه نسبت به تجهيز كارگاه به منظور
شروع عمليات پيمان اقدام نماید.
ماده  - 5دوره تضمين
حسن انجام عمليات موضوع پيمان از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگري كه طبق ماده  33شرایط عمومی تعيين می شود
براي مدت  6ماه از سوي پيمانكار تضمين می گردد و طی آن به ترتيب ماده  42شرایط عمومی عمل می شود.
ماده  - 6نظارت بر اجراي كار
نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان از طرف كارفرما به عهده مدیر امور فنی دانشگاه به نشانی
دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان ،معاونت اداري و مالی ،مدیریت امور فنی واگذار شده است كه با توجه به مواد 32و  33شرایط
عمومی انجام می شود.
ماده  : 7نشانی دو طرف
نشانی كارفرما :كيلو متر  35جاده تبریز – مراغه ،سه راهی ممقان ،دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان

نشانی پيمانكار...................................................................... :
نماینده كارفرما

نماینده پيمانكار

نام ونام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء

امضاء

شرايط عمومي پيمان( مطابق نشريه شماره )9399

*

شرايط عمومي پيمان( مطابق نشریه  )4311حاكم بر اين پيمان است

نماينده كارفرما

نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء

امضاء

شرايط خصوصي
این شرایط خصوصی ،در توضيح و تكميل مواردي از شرایط عمومی پيمان است كه تعيين تكليف برخی از موارد در
آنها ،به شرایط خصوصی پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پيمان را نقض كند .از این
رو ،هر گونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف این شرایط خصوصی ،به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در
شرایط عمومی پيمان ،بی اعتبار است  .شماره و حروف به كار رفته در مواد این شرایط خصوصی ،همان شماره و حروف
مربوط به آن در شرایط عمومی پيمان است.
اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد ،شرایط عمومی ابالغ شده از سوي
سازمان برنامه و بودجه به شماره 102/1055-54/542مورخ  1375/3/3بر این پيمان حاكم است.
ماده  - 17الف) پيمانكار متعهد است كه براي موضوع پيمان ،تعداد  ....نفر  /ماه كارشناس خارجی با تخصصهاي تعيين
شده در زیر ،به كار گمارد.
*****************************************
ماده  – 15ب) آخرین مهلت پيمانكار ،براي ارائه برنامه تفصيلی اجراي كار  15روز از تاریخ مبادله پيمان است.
جزئيات روش تهيه برنامه زمانی تفصيلی و بهنگام كردن آن ،به شرح زیر است:
پيمانكار متعهد است براساس موضوع پيمان برنامه زمانبندي پروژه را جهت بررسی و تأیيد حدكثر ظرف  15روز به
كارفرما ارائه نماید.
ماده  – 15هـ) گزارش پيشرفت كار پيمانكار باید داراي جزئيات زیر باشد:
گزارش پيشرفت فيزیكی براساس جدول زمان بندي بصورت هفتگی و ماهانه
ماده  – 20الف) كارفرما امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه ،از قبيل ساختمان ،راه ،آب ،برق ،مخابرات و سوخت را كه
در زیر تعيين شده است ،در اختيار پيمانكار قرار می دهد.
كارفرما هيچ تعهدي مبنی بر تهيه امكانات مذكور ارائه نمی كند.
ماده -20ب و – 20ز) كارفرما ،به شرح زیر ،مصالح ،تجهيزات و ماشين آالت را تامين می كند:
تهيه كليه مصالح  ،تجهيزات و ماشين آالت به عهده پيمانكار خواهد بود و كارفرما تعهدي به تهيه هيچ نوع مصالح و
ماشين آالت ندارد.
ماده  - 20هـ) پيمانكار باید مشخصات تعيين شده در زیر را در تامين ماشين آالت رعایت كند:
پيمانكار موظف است در اجراي موضوع قرارداد از ماشين آالت نو و غير مستعمل استفاده نماید.
ماده  - 20ح) پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما ،مهندس مشاور و آزمایشگاه ،به شمار افراد زیر ،مسكن
كارگاهی و غذا ،به تفكيك و به شرح و مشخصات زیر ،تامين كند:
پيمانكار موظف است مكان مناسب و مورد تایيد كارفرما جهت دفتر كارگاهی خود در محل پروژه تأمين نماید.
ماده  – 21ج ) قسمتهایی از موضوع پيمان كه پيمانكار باید بيمه كند و همچنين موارد یا حوادثی كه باید مشمول بيمه
گردد ،به شرح زیر است:
كل پروژه ،كليه كاركنان و كارگران در محيط كارگاه باید توسط پيمانكار ،بيمه حوادث شوند.

ماده  – 21و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداري راههاي انحرافی به پيمانكار ،به شرح زیر است:
كارفرما تعهدي از این بابت بر عهده ندارد.
ماده  – 22الف) شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فنی كه بدون دریافت هزینه در اختيار پيمانكار قرار می گيرد ،به
شرح زیر است:
نقشه هاي اجرائی و شرایط خصوصی پيمان منضم به قرارداد ها می باشد.
ماده  – 22ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ،تعمير ،نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون
ساخت كه پيمانكار تهيه می كند ،به شرح زیر است:
پيمانكار موظف است نقشههاي ازبيلت (چون ساخت) و مشخصات دستورالعملهاي درخواستی كارفرما را در زمان تحویل
موقت پروژه به كارفرما تحویل نماید.
ماده  - 24ب) پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء ،موارد زیر را رعایت كند:
اجراي پروژه قائم به شخص بوده و پيمانكار حق واگذاري موضوع پيمان را كالً یا جزئاً به غير ندارد.
ماده  – 25الف) پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زیر ،تامين می كند.
*****************************************
ماده -23هـ) تعدیل نرخ پيمان ،به شرح زیر است:
براي این پيمان هيچگونه تعدیلی پرداخت نخواهد شد.
ماده  -32ج) هزینه انجام آزمایشهاي زیر ،به عهده پيمانكار است:
هزینه كليه آزمایشهایی كه دستور كار آن توسط دستگاه نظارت صادر شود بر عهده پيمانكار خواهد بود.
ماده  - 35دریافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ،طبق مصوبه شماره /42356ت /25433هـ .مورخ .52/5/11
مصوبه هيات وزیران و اصالحيه آئين نامه تضمين براي معامالت دولتی به شماره /20071ت/30350هـ مورخ 53/4/21
هيات وزیران است.
ماده  – 36ميزان ،روش پرداخت و نحوه واریز پيش پرداخت پيمان ،طبق مصوبه شماره /42356ت /25433هـ .مورخ
 . 52/5/11هيات وزیران و اصالحيه آئين نامه تضمين براي معامالت دولتی به شماره /20071ت/30350هـ مورخ 53/4/21
هيات وزیران است.
به این قرارداد هيچگونه پيش پرداختی پرداخت نخواهد گردید.
ماده  -35الف) ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار ،براي متخصصان خارجی .به شرح زیر است.
****************************

ماده  – 35ب) كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زیر را از خارج كشور تامين می كند.
**************************************
ماده -35هـ ) كارفرما ارز مورد نياز براي خرید ماشين آالت و ابزار خاصی كه در زیر نام برده شده است را طبق شرایط
زیر ،تامين می كند.
**************************************
ماده  – 33ب) پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار ،قسمتهاي زیر را در زمانهایی كه براي هر یك از آنها به
شرح تعيين شده است ،تكميل كند و به كارفرما تحویل دهد:
مطابق ابالغ كتبی دستگاه نظارت
ماده  – 47د ) ماشين آالت اختصاصی این پيمان كه در صورت فسخ پيمان باید براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار
كارفرما قرار گيرد ،به شرح زیر است.
************* *************************
ماده – 43ب) هزینه باالسري پيمانكار در دوره تعليق ،به ميزان و ترتيب تعيين شده در زیر ،پرداخت می شود:
به این پيمان هيچگونه هزینه تعليق پرداخت نخواهد شد.
ماده  – 50الف) در صورت اتمام پيش از موعد كار ،كارفرما هزینه تسریع كار به نحو تعيين شده در زیر ،به پيمانكار
پرداخت می كند:
به این پيمان هيچگونه هزینه تسریع ،پرداخت نخواهد شد.
ماده  – 50ب  )6-خسارت تاخير غير مجاز پيمان( ناشی از كار پيمانكار) ،به ميزان و ترتيب زیر ،از پيمانكار وصول می
شود:
براساس ماده  50شرایط عمومی پيمان عمل خواهدشد.

نماینده كارفرما

نماینده پيمانكار

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

امضاء

امضاء

برگ خالصه مالی
جمع فهرست بهای تاسیسات الکتریکی

021,120,02011

جمع فهرست بهای ابنیه

02,,023,028,1

ضريب منطقهاي ابنیه

3/02

ضريب منطقهاي تاسیسات برقی

3/04

ضريب باالسري

3/1

جم مبلغ فصول ابنیه (با اعمال ضرايب باالسري و منطقه)

,21,129,,2001

جم مبلغ فصول تاسیسات برقی (با اعمال ضرايب باالسري و منطقه)

028,92,,,231,

جمع کل

829,12,8,290,

برآورد قرارداد بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 089,
فصل اول  :عملیات تخریب
بهای واحد

مقدار

بهای کل

شرح

ردیف

واحد

 010101بوته کنی در زمینهای پوشیده از بوته

مترمربع

512

080

102,500

 010002تخریب انواع بتن غیرمسلح با هر عیار سیمان

مترمکعب

1,285,000

9

15,028,000

 010212برچیدن (تخریب) جدولهای بتنی پیش ساخته.

مترطول

2,,,00

10

2,,,000

 010902کندن آسفالت برای لکه گیری
شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا  8سانتیمتر و عمق تا 10
مترطول
010902
سانتیمتر برای اجرای کارهای تاسیساتی با ماشین شیار زن.

05,000

,20

00,0,0,000

20,,00

50

,95,000

مترمربع

,123,92,11

جمع کارکرد فصل اول

فصل دوم  :عملیات خاکی با دست
واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

شرح

ردیف

خاكبرداری ,پیکنی ,گودبرداری و کانالکنی در زمینهای نرم ,تا عمق 5
050105
متر و ریختن خاكهای کنده شده بهکنار محلهای مربوط.
خاكبرداری ,پیکنی ,گودبرداری و کانالکنی در زمینهای سخت ,تا عمق 5
050102
متر و ریختن خاكهای کنده شده بهکنارمحلهای مربوط.
خاكبرداری ,پیکنی ,گودبرداری و کانالکنی در زمینهای سنگی ,تا عمق 5
050100
متر و ریختن مواد کنده شده به کنار محلهای مربوط.
 050201تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها که با ماشین انجام شده باشد.

مترمکعب

,8,000

112

0,900,200

مترمکعب

12,,000

12,

51,51,,000

مترمکعب

1,209,000

12

55,,22,000

متر مربع

2,200

092

0,512,200

 050205سرند کردن خاك ,شن یا ماسه

مترمکعب

00,100

82

,,222,200

 050200ریختن خاکها یا مصالح کنار پی ها

مترمکعب

01,100

112

0,05,,200
,,2,9,2111

جمع کارکرد فصل دوم:

فصل سوم :عملیات خاکی با ماشین
واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

ردیف

مترمکعب

0,500

102

0,2,220

مترمکعب

12,000

202

8,,52,000

مترمکعب

12,200

220

8,512,000

مترمکعب

1,2,0

5150

5,882,500

 020800آبپاشی و کوبیدن تا عمق  12سانتی متر با تراکم  92درصد

متر مربع

5,100

,00

1,205,000

پخش ,آبپاشی ,رگالژ و کوبیدن قشرهای توونان با  92درصد کوبیدگی وقتی
020902
ضخامت ,حداکثر  12سانتی متر باشد.

متر مکعب

52,,00

200

0,080,000

شرح

خاك برداری یا گودبرداری در زمینهای نرم یا هر وسیله مکانیکی ,حمل مواد
020102
حاصل از خاکبرداری تا فاصله 50متری
خاکبرداری یا گودبرداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی ,حمل مواد
020100
حاصل از خاکبرداری تا فاصله  50متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاكهای توده شده و حمل آن با
 020001کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله  100متری مرکز ثقل
برداشت و تخلیه آن.
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاكهای توده شده ,وقتی که فاصله
 020005حمل بیش از  100متر تا  200متر باشد ,به ازای هر  100متر مازاد بر 100متر
اول .کسر  100متر به تناسب محاسبه می شود.

جمع کارکرد فصل سوم:

,323,32,,1

فصل پنجم :قالب بندی چوبی
ردیف

شرح

واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

20101

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی ,درپی ها و شناژهای
مربوط به آن

مترمربع

520,000

580

,2,250,000
,,2,,12111

جمع کارکرد فصل پنجم:

فصل هفتم :کارهای فوالدی با میلگرد
ردیف
00,02

شرح
تهیه ,ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میلگرد,
کارگذاری در محلهای الزم ,قبل از بتن ریزی.

واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

کیلوگرم

20,000

,0

2,585,000
82,3,2111

جمع کارکرد فصل هفتم:

فصل هشتم :بتن درجا
واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

ردیف

شرح

80102

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته بامقاومت فشاری
مشخصه  15مگاپاسکال

مترمکعب

1,110,000

50

55,500,000

80102

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته بامقاومت فشاری
مشخصه  50مگاپاسکال

مترمکعب

1,510,000

5,

21,,05,000
,8239,2111

جمع کارکرد فصل هشتم:

فصل نهم :کارهای فوالدی سنگین
واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

ردیف

شرح

90105

تهیه ,ساخت و نصب ستون از قوطی

کیلوگرم

22,800

1000

22,800,000

90512

تهیه ,ساخت و نصب تیرهای مشبک

کیلوگرم

20,000

5000

,8,000,000

90001

تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی
قبل از اجرای کارهای یاد شده ,ازنبشی ,سپری ,ورق ,تسمه ,میلگرد ,لوله و
مانند آن ,با شاخکهای الزم ,جوشکاری ,برشکاری ,سوراخکاری وساییدن ,به
طورکامل

کیلوگرم

900

08,,00

02,,80,000

09929392111

جمع کارکرد فصل نهم:

فصل دوازدهم :بتن پیش ساخته و بلوک چینی
ردیف

واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

شرح

 150101تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا  0/02مترمربع

مترمکعب

2,501,000

50.,

,2,900,,00

تهیه مصالح و اجرای کامل کف پوش های بتنی پیش ساخته به سطح مقطع
150905
تا  1,دسیمترمربع

مترمربع

505,200

8,020,000

2,

 150902اضافه بهای طرح دار بودن کف پوش های پیش ساخته

مترمربع

22,000

15

050,000

 15090,اضافه بهای رنگی بودن کف پوش های پیش ساخته

مترمربع

10,200

15

510,000

جمع کارکرد فصل دوازدهم:

,,28112,11

فصل شانزدهم :کارهای فوالدی سبک
واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

شرح

شماره

 1,0500تهیه ,ساخت و کارگذاشتن پایه یا دستک از قوطی یا لوله

کیلوگرم

0,,500

0000

510,100,000

 1,0205تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف با ورق گالوانیزه

کیلوگرم

08,200

2500

120,2,0,000
0
8,02,112111

جمع کارکرد فصل شانزدهم:

فصل بیست و پنجم :رنگ امیزی
واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

شرح

ردیف

 520201تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ روی اسکلت فلزی

کیلوگرم

1,200

2000

0,110,000

 520205تهیه مصالح و اجرای یک دست ضدزنگ روی کارهای فلزی

مترمربع

05,000

100

0,500,000

 520200تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی کارهای فلزی

مترمربع

121,200

150

18,180,000
,,29912111

جمع کارکرد فصل بیست و پنجم:

فصل بیست و ششم :زیر اساس و اساس
ردیف

شرح

تهیه مصالح رودخانهای (تونان) برای تحکیم بستر راه و محوطه ,یا اجرای
5,0001
قشر تقویتی در زیر سازی راه و محوطه.

واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

مترمکعب

1,0,000

050

00,100,000
,120912111

جمع کارکرد فصل بیست و ششم:

فصل بیست و هفتم :آسفالت
ردیف

واحد

بهای واحد

مقدار

بهای کل

شرح

 500501تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی (تک کت) با قیر محلول.

کیلوگرم

55,200

8200

182,090,000

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانهای برای قشر
 500200آستر (بیندر) ,هر گاه دانه بندی مصالح صفر تا  19میلیمتر باشد ,بهازای هر
سانتیمتر ضخامت آسفالت.

مترمربع

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته ازمصالح رودخانهای برای قشر
 500202رویه (توپکا) ,هر گاه دانه بندی مصالح صفر تا  19میلیمتر باشد ,به ازای هر
سانتیمتر ضخامت آسفالت.

مترمربع

29,900

00,900

2000

2000

جمع کارکرد فصل بیست و هفتم:

199,200,000

500,200,000
,3921912111

جمع کل فهرست بهای ابنيه 7،027،027،905
الزم بذکر است عالوه بر آیتم هایی که در آنها اضافه بها و حمل در نظر گرفته شده است ،هیچ گونه اضافه بها و حمل
پرداخت نخواهد گردید.
ضخامت آسفالت در نظر گرفته شده در آیتم مربوطه حداقل  5سانتی متر می باشد.

برآورد قرارداد بر اساس فهرست بهای تاسیسات الکتریکی سال 089,

ردیف شماره

عدد

,,885,000

20

522,988,000

عدد

0,019,000

2

55,092,000

عدد

0,921,000

50

99,050,000

مترطول

22,900

500

0,180,000

مترطول

08,900

520

15,552,000

,

 000002کابل سه ونیم سیمه با عایق وروکش ترموپالستیک 2*20+92

مترطول

1,182,000

00

00,250,000

0

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع  NYYو
000,02
به مقطع  2×10میلیمترمربع

مترطول

108,200

5,0

28,,10,000

8

کابل زمینی پنج سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک ازنوع
000,0,
 NYYو به مقطع  2×1,میلیمترمربع,

مترطول

520,200

890

511,202,000

9

 000901کابل زمینی چهار سیمه آلومینیومی 0*1,

مترطول

00,000

900

00,,90,000

10

 080101کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل تا مقطع 5٫2میلیمتر مربع

عدد

1,,800

100

5,82,,000

11

کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع  0تا ,میلیمتر
080105
مربع

عدد

52,000

52

282,000

کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 10
080102 15
میلیمتر مربع

عدد

2,,200

,5

5,5,2,000

12

 080100کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به مقطع 1,میلیمتر مربع

عدد

02,200

02

5,028,200

10

 102102مفصل برای اتصال کابل  00*00تا  0*92میلیمتر مربع

عدد

2,210,000

2

12,905,000

مترطول

102,200

92

10,055,200

505,200

02

9,115,200

0

120,000
5,,05,000

1

اقالم مصرفی

چراغ خیابانی  LEDبا مدول و درایور مربوطه با شار نوری  8000لومن و
001500
بهره نوری  80لومن بر وات
نورافکن  LEDبا بنده الومینیومی یا ماژول یکپارچه با شار نوری  8000لومن

5

025819

2

نورافکن خطی (وال واشر)  LEDبا ماژول یکپارچه و درایور به طول
022108
حدوداً  80تا  100سانتی متر و شار نوری  1800لومن

0
2

کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع NYYو به
000201
مقطع  2×1٫2میلیمترمربع
کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترموپالستیک از نوع NYYو به
000205
مقطع  2×5٫2میلیمترمربع

لوله کشی توکار ,با لوله پی .وی .سی سخـت سنگین (,)Heavy Rigid
08pg

واحد

قیمت هر

مقدار

جمع

واحد

12

120508

1,

 105505کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل ,از نوع تندکار یا کندکار 10تا  25آمپر

عدد

10

ریل فلزی با آبکاری مقاوم و با کلیه لوازم نصب از قبیل پیچ ,مهره و
105201
پرچ و بستهای مخصوص

مترطول

20,,00

18

کلید فیوز نوع مینیاتوری (فیوز کریر) سه پل با ولتاژ نامی 200ولت تا
10,000
جریان  25آمپر با فیوز مربوط

عدد

,,0,200

0

19

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم ثابت سه پل قابل قطع زیر
10,502
بار1,0,آمپر

عدد

2,000,000

2

12,015,000

50

 10,902کنتاکتور سه پل خشک 000ولت و  0,2کیلو وات با بوبین 550v

عدد

025,200

5

1,0,2,000

اقالم مصرفی

ردیف شماره

بسـت فلزی برای نگهداری ترمینالها روی ریل

واحد
عدد

51

108101

55

تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه قطعات فلزی
مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی ,مکانیکی و پنوماتیکی
109001
طبق نقشه و مشخصات ,تهیه شده از ورق فوالدی روغنی ( Rolled
 )Coldبا ضخامت 1٫2میلیمتر

52

 122000ترانس ایزوله 280VAC/ 280 Vباقدرت 5000VA

50

پایه فلزی چراغ برق ,تهیه شده از لوله سیاه با صفحه انتهایی ,شامل
برش ,جوش ,خم کاریهای الزم و تعبیه محل فیوزها و پیچ اتصال زمین
500801
به طور کامل ,با یک دسـت رنـگ ضد زنـگ و یک دسـت رنـگ
روغنی اکلیلی

کیلو گرم

52

قیمت هر
واحد
1,,800

مقدار

جمع

9

121,500

کیلو گرم

192,000

98

19,110,000

عدد

,,089,000

1

,,089,000

,0,000

1980

150,215,000

اتصال زمین ,شامل یک عدد صفحه مسی به ابعاد 2×200 ×200
میلیمتر ,با پیچ و مهره و بستهای الزم 12 ,کیلو گرم نمک و 52
500105
کیلوگرم ذغال با چاه کنی تا عمق  12متر در هر نوع زمین جز زمین
سنگی

دستگاه

50,500,000

5

00,090,000

5,

دستمزد ماسه ریزی در کانال با هر چند رشته کابل تا عرض 20
580101
سانتیمتر و تا عمق  100سانتیمتر

مترطول

9,020

,00

2,095,000

50

 010101ماسه برای زیر و روی کابل.

مترمکعب

180,000

02

8,100,000

58

 010501آجر فشاری

قالب

1,090

5900

0,251,000

جمع فهرست بهای تاسیسات الکتریکی

021,120,02011

