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 سه راهي ممقان -مراغه  –جاده تبريز  53لومتر آذربايجان به نشاني کييشهيدمدن دانشگاهكارفرما:  

  اداري و مالي د يلماو يو مال يمعاون ادار سمت :                   محسن فالحر تدکنماينده كارفرما : 

 03859 شماره ثبت:          3970 3000045   :ياسه ملشن                      شرکت بهسازان برق ارسباران  : پيمانكار

 3393955835کد پستي  -واحد غربي -طبقه دوم-3پالک -متري اسالمي34خيابان -خيابان وليعصر-ساختمان سنگي -تبريز  :مانكاريپآدرس 

  140-34333347تلفن:

 ينصورت تمام مکاتبات به نشانير ايد. در غيبه دانشگاه اعالم نما كتباًد را يجد ير، نشانييخ تغيروز از تار 3مانکار موظف است ظرف ي، پير نشانييدر صورت تغ *تبصره.

 ست.ير صورت گرفته در برابر دانشگاه قابل استناد نيين قرارداد معتبر بوده و تغيمندرج در ا

 موضوع قرارداد .0

 پايهساختمان علوم  Aهاي تاسيساتي طبقه همکف بلوک تعويض لوله
 

 رداد  مبلغ قرا .2

د ناظر ييت کارکرد و تايباشد که در قبال ارائه صورت وضعيمپيوستي  برآوردطبق   ريال هشت صد و نود ميليونمعادل  ريال 071،111،111 قرارداد کل مبلغ  

 خواهد شد.مانکار پرداخت يدر حق پ مراجع مربوطه يبه نحو ابالغ تعميراتاعتبار ف يردمحل از  يقرارداد و پس از کسر کسور قانون

و  تحويل قطعيپس از تضمين حسن انجام کار کسر و در حساب کارفرما نگهداري مي شود که درصد آن به عنوان  30ر به ميزان پرداختي به پيمانکا از هر -0تبصره 

 گردد.صورت فقدان موانع ديگر به پيمانکار مسترد مي درو اتمام دوره تضمين 

 تعلق نمي گيرد.و تعديلي  پيش پرداختيبه اين پروژه هيچ گونه  – 2تبصره 

 مدت انجام قرارداد  .3

 باشد.ميماه  3 تحويل زمين و صورتجلسه تحويل کارگاهمدت اجراي قرارداد از تاريخ *

کارفرما ابالغ  منوط به قرارداد وعمابقي موض، اجراي مي باشد ساختمان علوم پايه Aبلوک طبقه همکف  هاي سيستم گرمايشتعويض لولهاولويت اجراي قرارداد در مرحله اول *

 ) تعويض سيستم گرمايش( به منزله صورت وضعيت قطعي خواهد بود.اولاتمام مرحله ، کارکرد پيمانکار تا است در صورت عدم ابالغ مابقي قراردادخواهد بود. بديهي 

 : تعهدات طرفين .4

نسبت به اجراي عمليات موضوع قرارداد با تمام توان و ظرفيت اعم از نيروي انساني و ..  برابر طررح و   فاصله بعد از امضاء و مبادله قراردادپيمانکار متعهد شد بال -0-3

 وط اقدام نمايد.نقشه و مشخصات فني و برنامه تقديمي کارفرما با کيفيت مطلوب و عالي و با جديت تمام و رعايت کامل استانداردها و اصول علمي و فني مرب

روز پس از تاييد و تصويب صورت وضعيت پيمانکار توسط ناظر نسبت به پرداخت و واريز مبلغ آن به حساب اعالم شده از طرف  33ست ظرف کارفرما متعهد ا -0-4

 رد.يگ يتعلق نم يکارفرما، خسارت يرارادير غيدر صورت تاخ پيمانکار اقدام نمايد.

انساني و ابزارآالت مورد نياز جهت اجراي موضوعات قرارداد و بارگيري و حمل و نقل و انتقال آنها به  کليه هزينه هاي تهيه و تامين هرگونه مصالح و مواد و نيروي -0-5

  محل اجراي قرارداد برعهده پيمانکار بوده و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال آنها نخواهد داشت.

مصالح، حقوق، مابه التفاوت نرخ ارز و نيز خسارت تاخير تاديه و غيره پرداخت نخواهد شد.  به اين قرارداد هيچ گونه تعديلي تحت هيچ عنوان اعم از افزايش قيمت -0-0

 ررات را از خود اسقاط نمود.و پيمانکار حق مطالبه هرگونه خسارت تاخير تاديه و تعديل و مابه التفاوت نرخ ارز و ما به التفاوت نرخ مصالح و غيره و لو به موجب مق

براي پيمانکار جريمه اعمال خواهدشد و در صورتيکه به هر دليلي اين تاخير بيش از يک   اليرميليون  پنجمبلغ ير در تحويل موضوع قرارداد، تاخ روزبابت هر  -0-3

اد مانع از مطالبه فسخ قرارد ماه استمرار پيدا کند دانشگاه عالوه بر جريمه مذکور، حق فسخ يک جانبه قرارداد را با تشخيص غير قابل اعتراض خود خواهد داشت.

 ست.يمانکار نيخسارات وارده و برداشت آن از محل مطالبات پ

 تعهدات پيمانکار  قائم به شخص بوده و قابل انتقال به غير نيست. -0-5
گاههاي اجرائي نباشد. همچنين پيمانکار متعهد است مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي و آئين نامه پيشگيري از رشوه خواري در دست -0-9

ن ثابت شود، قرارداد فسخ و ضمانت نامه وي به نفع دانشگاه آپيمانکار اقرار مي نمايد ظرفيت الزم را براي شرکت در مناقصه و عقد قرارداد دارند، در صورتيکه خالف 

 نخواهد بود.ات وارده از محل مطالبات شرکت من جمله مطالبه و برداشت خسارضبط مي گردد، اين امر مانع از ساير اقدامات قانوني 

 ساختمان علوم پايه Aهاي تاسيساتي طبقه همكف بلوک تعويض لوله
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رفرما مي تواند در مدت اجراي قرارداد پيمانکار و عوامل وي موظف اند کليه شئونات اداري و اسالمي دانشگاه را رعايت نمايند و در صورت مشاهده تخلف کا -0-8

 قرارداد را بصورت يک جانبه فسخ و به اجراي آن پايان دهد.

قوق ت از اسباب و ادوات و مصالح و لوازم پيمانکار و اقالم پاي کار متعلق به کارفرما جهت استفاده در پروژه و همچنين پرداخت کليه حق و ححفظ و حراس -0-7

در نتيجه فعل و يا ترک بعهده خود پيمانکار مي باشد و چنانچه  جهيتعهد به نتبه صورت   بيمه نمودن نيروي انساني و موضوع قرارداد در قبال حوادثنيروي انساني، 

مسئول جبران آنها مي باشد. پيمانکار  فعل يا قصور پيمانکار و يا عوامل وي ضرر و خسارتي اعم از مالي و جاني متوجه دانشگاه يا ساير اشخاص گردد پيمانکار شخصاً

فرما ساقط نموده و دانشگاه را از آن بري نمود. همچنين پيمانکار ملزم و  حق مطالبه هر گونه خسارت وارده به خود و ساير عوامل خويش را، اعم از مال و جاني، از کار

بر عهده خود پيمانکار بوده و متعهد است کليه قوانين و مقررات مربوط به بيمه، قانون کار و تامين اجتماعي را رعايت نمايد. رعايت کليه اصول ايمني و نظامات دولتي 

 ان قرارداد ندارد.يبا مجر يم حقوقيدانشگاه رابطه مستق رعهده پيمانکار است.مسووليت هر گونه قصور در اين خصوص ب

دراختيار تهيه و ، يبانک ينيا چک تضمي يضمانت نامه بانک ،قراردادكل مبلغ ( %5) درصدپنج ميزان جام تعهدات، پيمانکار مکلف است به در تضمين حسن ان -0-30

که در صورت فسخ قرارداد به دليل تخلف پيمانکار از شروط و تعهدات قراردادي،  نقد به حساب سپرده کارفرما واريز نمايدو يا به همان ميزان وجه  دانشگاه قرار دهد

 خواهد شد.  ضبطبه نفع دانشگاه  ييو قضا يفات اداريتشر ياز به طيبدون نوجه آن 

و در % 05، در مرحله دوم  %01ميزان ت خود کوتاهي نمايد، پيمانکار در مرحله اول به قرارداد، پيمانکار در اجراي تعهدا درصورتيکه براساس گزارش کتبي ناظر -0-33

 . مبلغ قرارداد اعمال جريمه شده و از محل مطالبات وي کسر خواهد شد % 21مراحل بعدي 

ش يدر صورت افزا نکار ملزم به پذيرش و اجراي آن است.% افزايش يا کاهش دهد و پيما43دانشگاه مي تواند موضوع قرارداد و به تبع آن مبلغ قرارداد را تا  -0-34

مبلغ  يع نقدياست تود يهيار دانشگاه قراردهد. بديدر اخت يبانک ينيا چک تضمي يانکيافته، ضمانت نامه يش يمانکار موظف است به نسبت حجم افزايحجم قرارداد، پ

 باشد. يصرفا يکي از بلوکها، پيمانکار مکلف و موظف به اجرا م يهمچنين در صورت ابالغ به اجراز ممکن است. يدر حساب دانشگاه ن

اوري رسيدگي و درصورت بروز هرگونه اختالف في مابين طرفين قرارداد که در قرارداد پيش بيني نشده و مستند قانوني نداشته باشد، موضوع از طريق هيئت د -0-35

 .اعتراضي نخواهند داشتآراي صادره الزم االجرا خواهد بود و طرفين حق هيچ گونه 

 است. 3597مصوب  يو انقالب در امور مدن يعموم يدادگاهها ين دادرسيقانون آئ يآن تابع مقررات داور يدگيو نحوه رس يات داورين هييتع -*تبصره

انبه قرارداد را فسخ نموده و عالوه بر اعمال جريمه چنانچه پيمانکار از عمل به تعهدات و شروط قرارداد امتناع نمايد، کار فرما حق خواهد داشت که بصورت يکج -0-30

درصد کسورات از بابت تضمين حسن انجام کار را نيز به نفع دانشگاه ضبط خواهد  30توديع شده را به نفع دانشگاه وصول نموده و مبالغ حاصله از  ضمانتو وصول آن، 

 نمود.

، نزد يکي از شرکتهاي معتبر، بيمه نموده و کپي كار حوادث احتماليخود را در قبال  مل اجرائياجراي موضوع قرارداد و عواپيمانکار مکلف است محل  -0-33

  بيمه نامه را به کارفرما تحويل نمايد.

 د. يام نمااقد ده است،يد ناظر قرارداد رسييتا ي که قبال بهوستيپ ياز به شرح مشخصات مصالح مصرفيه اقالم مورد نينسبت به تهيمانکار مکلف است پ  -0-35

 يکه به حکم قانون دانشگاه مجاز در اخذ مهلت جهت پرداخت بده يا در مواردير در پرداخت محقق شود و يجه وقوع عوامل خارج از اراده دانشگاه تاخيکه در نت يدر صورت -0-39

  رد.يگ يبه طرف قرارداد تعلق نم يمازاد بر اصل بده يچ گونه خسارتيهولو بعد از صدور حکم، است 

 

نظارت بر حسن اجراي تعهدات پيمانکار براساس مفاد اين پيمان و همچنين بررسي و تائيد صورت وضعيت کارکرد پيمانکار از طرف کارفرما  -مرجع نظارت. 5     

 .ستيدانشگاه ن ير امور فنينظارت قائم به شخص مدبرعهده مدير امور فني دانشگاه مي باشد. 

باشد که از طرف پيمانکار تضمين مي گردد و چنانکه در اين دوره معايب  مي ماه 02جراي اين قرارداد از تاريخ تحويل موقت به مدت حسن ا -دوره تضمين .6     

لف است حداکثر دارد و پيمانکار مکانها به پيمانکار اعالم ميآ هايبا ذکر معايب و نقايص و محلکتباً و نقايصي در موضوع قرارداد مشاهده شود، کارفرما مراتب را 

انجام اين تعهد قصور و است رفع نمايد هرگاه پيمانکار درآنها را طي مدتي که مورد قبول کارفرما شروع به رفع معايب و نقايص کند وروز از تاريخ ابالغ  33ظرف مدت 

 درصد باالسري به حساب پيمانکار منظور و از محل مطالبات يا33هر طريقي که مقتضي بداند اقدام وهزينه مصروفه را با به و يا اًمسامحه کند دانشگاه حق دارد راس

 تضمين وي کسر و يا مطالبه نمايد.

مشخصات فني و نقشه هاي اجرائي در تاريخ مثبوت تنظيم و به امضاي طرفين رسيده و مبادله گرديد که تمامي مفاد و بندهاي آن براي  رداد به انضماماين قرا -3      

 آنها الزم االجرا مي باشد. م قانونيطرفين و قائم مقا
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 دانشگاهاداري و مالي معاون 

 رونوشت:ل

 ، بودجه و تشکيالت جهت اطالع و اقدام الزم مدير محترم برنامه
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 "دانشكده علوم پايه Aهاي تاسيساتي طبقه همكف بلوک تعويض لوله"برآورد موارد تاسيسات مكانيكي 

شماره 

 ردیف
 واحد شرح

فی 

 بریال
 مصرفی  گرمایش

آتش 

 نشانی

هوا 

 ساز

جمع  

 مقادیر

بهای کل 

 )ریال(

3 
لوله فوالدي سياه درز راي تمام کار تهيه، نصب، راه اندازي و اج

  )يک دوم اينچ(. 33قطر نامي  دار، به 
  59 0 0 0 59  مترطول

4 
لوله فوالدي سياه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

  )سه چهارم اينچ(.  40درزدار، به قطر نامي 
  43 0 0 0 43  مترطول

5 
لوله فوالدي سياه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )يک اينچ(.  43درزدار، به قطر نامي 
  544 0 0 0 544  مترطول

0 
لوله فوالدي سياه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )يک و يک چهارم اينچ(.  54درزدار، به قطر نامي 
  43 0 0 0 43  مترطول

3 
ياه لوله فوالدي ستهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )يک و يک دوم اينچ(.  00درزدار، به قطر نامي 
  487 0 0 0 487  مترطول

5 
لوله فوالدي سياه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )دو اينچ(.  30درزدار، به قطر نامي 
 550 0 590 0 485  مترطول

 

 

9 
لوله فوالدي سياه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )دو و يک دوم اينچ(.  53، به قطر نامي درزدار
  40 0 0 0 40  مترطول

8 
لوله فوالدي سياه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )سه اينچ(.  80درزدار، به قطر  نامي 
  50 0 0 0 50  مترطول

7 
لوله فوالدي سياه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )چهار اينچ(.  300درزدار، به قطر نامي 
  3040 534 0 0 958  مترطول

30 
لوله فوالدي سياه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )پنج اينچ(.  343درزدار، به قطر نامي 
  55 0 0 0 55  مترطول

33 
بدون لوله فوالدي سياه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 .)شش اينچ(  330درز، به قطر نامي 
  390 0 390 0 0  مترطول

34 
لوله فوالدي گالوانيزه، تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 ) يک دوم اينچ(.  33به قطر نامي 
  473 0 0 473 0  مترطول

35 
لوله فوالدي گالوانيزه، تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )سه چهارم اينچ(.  40به قطر نامي 
  005 0 0 005 0  مترطول

30 
لوله فوالدي گالوانيزه، تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )يک اينچ(.  43به قطر نامي 
  395 0 0 395 0  مترطول

33 
لوله فوالدي گالوانيزه، تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )دو اينچ(.  30به قطر نامي 
 350 0 0 350 0  مترطول

 

35 
لوله فوالدي گالوانيزه، ب، راه اندازي و اجراي تمام کار تهيه، نص

 )دو و يک دوم اينچ(.  53به قطر نامي 
  05 0 0 05 0  مترطول

39 
لوله فوالدي گالوانيزه، تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )سه اينچ(.  80به قطر نامي 
  587 0 0 587 0  مترطول

38 
لوله فوالدي گالوانيزه، جراي تمام کار تهيه، نصب، راه اندازي و ا

 )چهار اينچ(.  300به قطر نامي 
  574 0 0 574 0  مترطول

37 
اتيلن مشبک  لوله پليتهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 ميليمتر. 35به قطر خارجي  تک اليه فويلدار
  55 0 0 35 40  مترطول
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40 
اتيلن مشبک  لوله پليتهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 ميليمتر. 40به قطر خارجي  تک اليه فويلدار
  53 0 0 33 40  مترطول

43 
اتيلن مشبک  لوله پليتهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 ميليمتر. 43به قطر خارجي  تک اليه فويلدار
 03 0 0 37 45  مترطول

 

44 
اتيلن مشبک  لوله پليتهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 ميليمتر. 54به قطر خارجي  تک اليه فويلدار
 50 0 0 43 57  مترطول

 

45 
شيرفلکه کشوئي دنده تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )يک دوم اينچ( 33، به قطر نامي اي
  33 0 0 5 7  عدد

40 
دنده  کشوئيشيرفلکه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )سه چهارم اينچ( 40اي، به قطر نامي 
  0 0 0 4 4  عدد

43 
دنده  کشوئيشيرفلکه اندازي و اجراي تمام کار تهيه، نصب، راه 

 )يک اينچ(. 43اي، به قطر نامي 
  0 0 0 4 4  عدد

45 
دنده  کشوئيشيرفلکه تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 )يک و يک دوم اينچ( 00اي، به قطر نامي 
 0 5  عدد

          

0    

     

0    
5  

49 
شير فلکه کشويي راي تمام کار تهيه، نصب، راه اندازي و اج

 )دو اينچ(.  30چدني فلنج دار، به قطر نامي 
  34 0 0 0 8  عدد

48 
شير هواگير سه چهارم تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 .اتوماتيک)ايرونت( اينچ
  34 0  0 0 34  عدد

47 
 قطعه انبساط، نوع فلنجتهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 .53دار، به قطر نامي 
  4 0 0 0 4  عدد

50 
قطعه انبساط، نوع فلنج تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 .80دار، به قطر نامي 
  5 0 0 3 4  عدد

53 
قطعه انبساط، نوع فلنج تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار 

 .300دار، به قطر نامي 
  40 35 0 4 4  عدد

 

54 

نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي تهيه، 

ميلي متر براي  35عايق لوله االستومري به ضخامت تجهيزات 

 .لوله به قطر يک دوم اينچ

   454  0  0 443  59  مترطول

55 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

ميلي متر براي لوله به قطر  35عايق لوله االستومري به ضخامت 

 .سه چهارم اينچ

   433  0  0  445  43  مترطول

50 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

ميلي متر براي لوله به قطر  35عايق لوله االستومري به ضخامت 

 .يک  اينچ

  309  0  0  443  544  مترطول

53 

دازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي تهيه، نصب، راه ان

ميلي متر براي لوله به قطر  35عايق لوله االستومري به ضخامت 

 .يک و يک چهارم اينچ

   43  0  0  0  43  مترطول

55 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

اي لوله به قطر ميلي متر بر 35عايق لوله االستومري به ضخامت 

 .يک و يک دوم اينچ

   487  0  0  0  487  مترطول
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59 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

ميلي متر براي لوله به قطر  35عايق لوله االستومري به ضخامت 

 .دو اينچ

   330  0  0  448  485  مترطول

58 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

يلي متر براي لوله به قطر م 35عايق لوله االستومري به ضخامت 

 .دو و يک دوم اينچ

   55  0  0  05  40  مترطول

57 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

ميلي متر براي لوله به قطر  35عايق لوله االستومري به ضخامت 

 .سه اينچ

   037  0  0  587  50  مترطول

00 

و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي  تهيه، نصب، راه اندازي

ميلي متر براي لوله به  35عايق االستومري رولي به ضخامت 

 .با چسب و نوار به صورت کامل اينچ 5تا  0 قطر 

   559  445 70 98 485  مربعمتر

03 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

فوالدي، براي نگهداشتن لوله، کانال و بست، آويز يا تکيه گاه 

گرد، نبشي، ناوداني،  ها، ساخته شده از تسمه، ميل دستگاه

و اتصاالت   پروفيلهاي مختلف و مانند آن، همراه با پيچ و مهره

 .الزم، يک دست رنگ ضد زنگ و يک دست رنگ روغني

   4855  0 0  0  4،855  کيلوگرم

04 

ي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي تهيه، نصب، راه اندازي و اجرا

بست کرپي براي نگه داشتن لوله هاي فوالدي و گالوانيزه با پايه 

 .لوله به قطر يک دوم تا يک اينچ رايو پيچ و مهره ب

  398 0 0 008 350  عدد

05 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

ه هاي فوالدي و گالوانيزه با پايه بست کرپي براي نگه داشتن لول

 .لوله به قطر يک تا دو اينچ رايو پيچ و مهره ب

  095 0 343 330 403  عدد

00 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

الوانيزه با پايه بست کرپي براي نگه داشتن لوله هاي فوالدي و گ

 .دو و يک دوم تا سه اينچ لوله به قطر و پيچ و مهره براي

  355 0 0 305 39  عدد

03 

تهيه، نصب، راه اندازي و اجراي تمام کار با تمام تجهيزات جانبي 

الوانيزه با پايه بست کرپي براي نگه داشتن لوله هاي فوالدي و گ

 .لوله به قطر چهار تا شش اينچ و پيچ و مهره براي

  590 439 38 353 458  عدد

  جمع موارد تاسيسات مكانيكي                                                                                                                                   
 

 
 
حديده ري،هاي بندهاي فوق الذكر كليه عمليات لوله كشي از جمله برشكاري، جوشكاآيتمهاي منظور از اجراي تمام كار در لوله*

 باشد.اتصاالت، يک دست ضد زنگ و..... مي كاري،
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 رديف
 )ريال(بهاي كل مقدار في واحد شرح

33 
يا باتارد هاي با مصالح غير از خشتي و چينهاي که با مالت ماسه سيمان،  تخريب بنايي

 .چيده شده باشد
  5.3  متر مکعب

  0.3  متر مکعب .تخريب سقف تيرچه بلوک به انضمام بريدن 35

  9.3  متر مربع .برچيدن هر نوع سنگ پالک و تراشيدن مالت 39

  350  متر مربع .برچيدن انواع سقف کاذب به همراه زيرسازي 38

  490  متر مربع  .برچيدن هر نوع کانال هوا همراه با عايق 37

  30  متر طول  .اينچ 4برچيدن لوله فلزي و هر نوع لوله غير مدفون با قطر بيش از  50

  95  عدد .برچيدن چراغ سقفي يا موارد مشابه 53

  53  متر مکعب .متر40بارگيري مواد حاصل و حمل تا  54

  53  متر مکعب .متر 300ا متر حمل و حداکثر ت 40به ازاي هر  40003اضافه بها به رديف  55

  53  متر مکعب .متر 300متر تا  300حمل مواد حاصل از عمليات وقتي که حمل بيش از  50

 .کيلومتر 30متر تا  300حمل مواد وقتي که حمل بيش از  53
-متر مکعب

 کيلومتر
 530  

  330  کيلوگرم .تهيه، ساخت و نصب تير اصلي از تير آهن با ورق تقويتي 55

  80  کيلوگرم .تهيه و ساخت تير به صورت تودلي از تير آهن 59

  330  کيلوگرم .اضافه بها به رديف هاي تير به روش النه زنبوري بدون استفاده از ورق 58

  330  کيلوگرم .تهيه و ساخت قطعات فوالدي در داخل کارهاي بتني 57

  3.3  متر مکعب .سفالسانتي متر با بلوک  33تا  9ديوار به ضخامت اجراي  90

  8  متر مربع .شمشه گيري سطوح قائم و سقف ها با مالت گچ و خاک 93

  8  متر مربع .سانتي متر روي سطوح قائم 4.3اندود گچ و خاک به ضخامت تا  94

  8  متر مربع .سفيدکاري روي سطوح قائم و پرداخت آن 95

  5.3  متر مربع .تهيه سنگ تراورتن سفيد اصفهان 90

  5.3  متر مربع .اضافه بها براي سطوح قائم 93

  350  متر مربع .بدون روکش  PVCتهيه و نصب سقف کاذب  95

  9  متر مربع .تهيه مصالح و اجراي رنگ روغني کامل روي کار فلزي 99

  8  متر مربع .تهيه مصالح و اجراي رنگ روغني روي سطوح گچي ديوار 98

  اي جمع موارد ابنيه                                                                                                                       
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 )ريال(جمع برآورد

  برآورد موارد تاسيسات مکانيکي

  ايموارد ابنيه برآورد

  

 )ريال(جمع کل

 

 

 مشخصات مصالح مصرفي:

به تاييد دستگاه نظارت بايستي داراي استاندارد بوده و قبل از تهيه  مورد نياز در اين قرارداد مصالح مصرفيلوازم و تمامي  

 رسيده باشد.
   سپاهان باشد.يا  دار اهواز، سپنتاداراي استاندارد ترجيحا از لوله درزبايستي لوله هاي فوالدي درزدار 

  باشد. ز يا کاوه دقيقدرز اهوابدون داراي استاندارد ترجيحا از لوله بايستي درز  بدون لوله هاي فوالدي 

 ،بايستي داراي استاندارد ترجيحا از لوله هاي گالوانيزه درپاد، سپنتا و ساوه باشد. لوله فوالدي گالوانيزه 

 با فشار سيم ايتاليا  رجيحا از مارک کيتز، سيم ايران وتداراي استاندارد  بايستياينچ  4ر کمتر از قطر شير فکه هاي چدني فلنج دا

 باشد.  30PNکاري 

 گيرها بايستي داراي استاندارد الزم ترجيحا از مارک ارتعاشات صنعتي باشد.لرزه 

 باشد. يا ايران اتصال ت صنعتيداراي استاندارد الزم ترجيحا از مارک ارتعاشا هاي انبساطي بايستيقطعه 

  باشد. مارک سان پلکس يا کافلکس هاي قيد شدهاستاندارد با ضخامتالستومتري فويلدار اها از نوع لولهعايق 
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 1فرم شماره 

                

دانشكده  Aمكف بلوک هاي تاسيساتي طبقه هتعويض لوله انتخاب پيمانكارتقاضانامه شرکت درمناقصه »           

 «0377 علوم پايه

 معاون محترم اداري و مالي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 احترام؛ باسالم و

هاي تعويض لوله در خصوص انتخاب پيمانكار صائب تبريزآن دانشگاه در روزنامه ي    1911/ 40/ 82عطف به آگهي مناقصه مورخ  

متن فرم قرارداد، توضيحات نماينده آن دانشگاه رساند مي به استحضار 0377 م پايهدانشكده علو Aتاسيساتي طبقه همكف بلوک 

 در اين شرکت به دقت مورد مطالعه وبررسي قرارگرفت. 8در جريان جلسه توجيهي و بازديد حضوري و شرايط مرقوم در فرم شماره 

وع مناقصه و با پذيرش شرايط اعالمي آن دانشگاه و با ، اداري و حقوقي موضاز مسؤوليت هاي فني، علمي، مالي لذا با آگاهي کامل

به اين شرکت « ج»تقاضاي واگذاري امور مزبور را براساس قيمت پيشنهادي در پاکت  8تقديم مدارک مورد درخواست در فرم شماره 

 دارم. 

 

 

 با آرزوي توفيق الهي                                                   

 

 ......................................................................    مناقصه گر: 

                        .........................................................................      مهر شرکت:   

 صاحبان امضاء:

 امضاء ...............................................................سمت:  ...............................................................نام  و نام خانوادگي: 

 امضاء ..................................................................سمت:  .............................................................. نام  و نام خانوادگي:

 .....................................................................................................................................................: آدرس                    

 ............................................. کدپستي:.                   .

 ....................................................................................................................................................................................... تلفن تماس:                  
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                       8فرم شماره 

 0377 دانشكده علوم پايه Aهاي تاسيساتي طبقه همكف بلوک تعويض لوله انتخاب پيمانكارشرايط شرکت درمناقصه 

 «:           الف»محتويات پاکت  

( دانشگاه نزدبانک تجارت شعبه 4641474442به حساب شماره )شصت و هفت ميليون و پانصد هزار تومان معادل  ريال 576، ،444، 444/- ضمانت نامه يا اصل فيش بانکي به مبلغ

 ه به نفع دانشگاه ضبط مي گردد.نيروي هوايي تبريزبابت تضمين شرکت درمناقصه که درصورت برنده شدن واستنکاف ازانعقادقرارداديااثبات فقدشرايط ياايراد مدارک درهرمرحل

  باشد. ه ماهکمتر از س:درصورت ارائه ضمانت نامه بانکي زمان اعتبار آن نبايد تذکر

 «:ب»محتويات پاکت 

 .HSEتأسيسات از مراجع ذيصالح و تصوير  6پايه تصويرگواهي صالحيت در  -1

 .A4تصوير آگهي تأسيس شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در اندازه  -2

 .A4آخرين تغييرات و تصميمات شرکت يا مؤسسه چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره  اساسنامه، تصوير -3

 .A4تصوير شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت يا مؤسسه در يک برگ در انداره  -4

 ارائه تصوير اساسنامه، رزومه کاري و تصوير کليه قراردادها و رضايت نامه هاي کارفرمايان قبلي شرکت در موضوع هاي متناسب با قرارداد. -5

 يي ها، نرم افزار و سخت افزار شرکت.رائه ليست توانمنديهاي پرسنلي، ماشين آالت، داراا -6

 و شرايط خصوصي و ليست تجهيزات و ابزار موضوع قرارداد و صورتجلسه توجيهي و تمامي اسناد منضم.  امضاء شده و موم و  مهر 2و1فرم هاي  شماره  -7

  .سوابق اجرايي در سازمان هاي دولتي -8

 ، پاکت ج مفتوح نگرديده و  مدارک و مستندات، عيناً به شرکت مربوطه عودت خواهد شد.الزم بذکر است در صورتيکه اسناد پاکت ب کامل نباشد تذكر:

 «:ج»محتويات پاکت 

 تكميل شده و امضاء و مهر شده تمام صفحات فرم قرارداد و شرايط اختصاصي  با خودکارآبي  و بدون قلم خوردگي.

 ، کمترين عدد مالک قرار خواهد گرفت(ان مبلغ عددي و حروفي)درصورت اختالف ميروف نوشته شود. : قيمت هاي پيشنهادي حتماًًًً در فرم قرارداد با تمام حتذکرمهم

 

 توضيحات: 

 متقاضي که مدارک ارسالي  او ناقص يا مخدوش يا معلق و مشروط به شرايط ديگري باشد در مناقصه شرکت داده نمي شود. -1

دانشگاه حضور داشتته   در دفتر مدير امورفني 46/1911/ 11مورخ    شنبه صبح  روز  14/ 94رأس ساعت قرارداد  جهت شرکت در جلسه توجيهي و بازديد از محل موضوع -2

شيرکت  ه در جلسته  کت  اشخاصيي قترار داده شتود،    ببعد از مهر و امضتا در پاکتت    بوده و مي بايستي جزو اسناد منافصهبوده و مستندات ارائه شده در اين جلسه  الزامي در جلسه توجيهي شرکت باشيد. 

 .ندارندرا  مناقصهدر  حق شرکتباشند  ننموده

 مي باشد.  1911/ 46/ 11شنبه مورخ   يكصبح روز   14 آخرين مهلت تحويل پاکت به دبيرخانه مرکزي دانشگاه تا ساعت  -3

 به تقاضا يا تقاضا هايي که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. توجه:

را ارائه نمايد و درصورت عدم ارائه يا هرگونه ايراد در تمام يا هريتک از آنهتا ضتمانت     «ب»اضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتويات پاکت  متق -0

 نامه شرکت به نفع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد.

هاي تاسيساتي طبقهه همكهف   تعويض لولهمناقصيه  )ت گذاشته و درب آن را چسبانده و بعد از مهر و موم روي آن نوشته شود. را در يک پاک «ج»و « ب»، «الف»پاکت هاي -6

 (.0377 دانشكده علوم پايه Aبلوک 

اه تشکيل خواهد شد و نماينده شرکت در محل دفتر معاون اداري و مالي دانشگ  صبح 11ساعت  1911/ 46/ 11شنبه مورخ  يكجلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کنندگان روز -5

 کنندگان مي توانند فقط در مرحله قرائت قيمت هاي پيشنهادي  با ارائه  معرفي نامه در جلسه حضور داشته باشند.

 دانشگاه در رد يا قبول هر يک ازپيشنهادها مختار خواهد بود.-7

صه خواهد بود و برنده ي مناقصه بايد ظرف مدت پنج روز نسبت به پرداخت آن اقدام  نمايد در غير اين صورت يتک و  هزينه انتشارآگهي مناقصه برابر فاکتور به عهده ي برنده ي مناق-2

 ( برابر آن از اولين دريافتي برنده ي کسرخواهد شد. 5/1نيم )

   رداد اقدام نمايد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام خواهدشد.برنده مناقصه مکلف است است حداکثر طرف يک هفته با انجام مراحل مقدماتي نسبت به انعقاد وامضاء قرا-1

آيين نامته متي باشتد کته فايتل پتي دي اف آن از ستايت         48مقررات ناظر به مناقصه تابع آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه و دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده موضوع ماده  -14

 دانشگاه قابل دريافت مي باشد.

 شرايط و توضيحات فوق الذکر به دقت مطالعه و بررسي گرديد و مورد قبول و پذيرش مي باشد.     

    مهر و امضاء  .................................... نام شرکت: ....................................................: سمت ........................................................ نام ونام خانوادگي:    
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 ............................................... تاريخ

 .............................................. شماره  

 ............................................. پيوست

 باسمه تعالی

 

 

 

 «برگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در مناقصه»

 (0377 دانشكده علوم پايه Aهاي تاسيساتي طبقه همكف بلوک تعويض لوله )انتخاب پيمانكار 

 معاون محترم اداري  و مالي دانشگاه

 با سالم و احترام؛

هاي تعويض لوله انتخاب پيمانكار در خصوص  صائب تبريزانشگاه در روزنامه ي  آن د 1911/ 40/ 82عطف به آگهي مناقصه مورخ 

  به پيوست يک طغري پاکت حاوي  اسناد مربوط به مناقصه که درشرکت 0377 دانشكده علوم پايه Aتاسيساتي طبقه همكف بلوک 

 .خواهشمند است از نتيجه اين شرکت را مطلع دارند تکميل شده است، ارسال مي گردد.

                                                                                         

 با آرزوي توفيق الهي                                                                                                       

 

 شرکت:

 نام و نام خانوادگي: 

 سمت: 

 مهرامضاء و 
 

 

 «گواهي تحويل اسناد شرکت در مناقصه»

 (0377 دانشكده علوم پايه Aهاي تاسيساتي طبقه همكف بلوک تعويض لوله انتخاب پيمانكار) 

 

  بدينوسيله گواهي مي شود:

/ خانم به نمايندگي آقاي ................................................................. اسناد مذکور توسط شرکت

در يک طغري پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت روز شنبه مورخ                ..............................................

 به ثبت رسيده است. ...........................تحويل دبيرخانه مرکزي دانشگاه گرديد و تحت شماره ي 

 مسؤول دبيرخانه مرکزي دانشگاه

 ضاء و مهر دبيرخانه ام

 
 


