
 

 سیرجانشهرستان شهرداری  اجتماعاتتکمیل سالن 

 1از  1صفحه  1399 پاییز ق1332/99: قراردادشماره  آگهی مناقصه

 

 

 

 

 

 
 

 

 اجتماعات شهرداری تکمیل سالن  "شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در نظر دارد 

 ودهمحد در به پیمانکار واجد شرایط عمومی از طریق برگزاری مناقصهرا  " سیرجانشهرستان 

 واگذار نماید. استان کرمان

 متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق:

 بخش مزایده ها و مناقصه ها، WWW.GISDCO.COMسایت اینترنتی شرکت به آدرس  -

 اقدام نمایند.

 

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های

 4 الیشنبه  روزهایدر  میبنام آقای قاس 09133919110و  212داخلی  02188197670-4

 تماس حاصل فرمایید. 15/16تا  8در ساعات اداری  شنبه

 

 تحویل مدارک 

الد گل شیراز، جاده اختصاصی مجتمع گل گهر، شرکت توسعه آهن و فوجاده  50سیرجان، کیلومتر 

ماس ، واحد بازرگانی جناب آقای مهندس فیروزابادی با شماره تگهر، ساختمان بهره برداری

 تحویل فرمایید. 09139457998

 

21/90/1399 اخرین مهلت ارسال مدارک:  

http://www.gisdco.com/
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 دعوت نامه شرکت در مناقصه

 

 ........................      جناب آقای مهندس

 ........................  مدیریت محترم شرکت

 

 با سالم

 پیمانکارانتخاب ه نسبت ب عمومی در سطح استان كرمان مناقصهدر نظر دارد از طریق برگزاري  گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت

 اید. اقدام نم سالن اجتماعات شهرداري شهرستان سیرجاندر محل  تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 

 ( موضوع مناقصه1

 فعالیت ها در پیوست اسناد مناقصه آمده است. شرحكه  تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 

  اجرای مناقصه( 2

ضوع  ياجرا محل صهمو س مناق ش 50 لومتریك رجان،یكرمان،  ص راز،یجاده  صا سا یجاده اخت سعه شركت تو تیمجتمع گل گهر، 

 باشد . می ، ساختمان بهره برداريآهن و فوالد گل گهر

 

 ( اسناد مناقصه 3

 از روش زیر اقدام نمایند:متقاضیان محترم می توانند جهت كسب سري كامل اسناد مناقصه 

   .comwww.gisdco  سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس 
 

 تضمین شرکت در مناقصه  (4

)مطابق با فرمت داده شده( به  نامه بانکیصورت ضمانتبه میلیون ریال( است كه باید دویستمیلیارد و پنج  ) 00،000،0002،5 مبلغ

حداقل هاي فوق باید گزار تسلیم شود. مدت اعتبار تضمینكارفرما و به نام شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به دستگاه مناقصه نفع

 اشد.یگر نیز قابل تمدید بها بوده و براي سه ماه دپس از تاریخ افتتاح پیشنهاد سه ماه

 ه ضمانت خواهد بود.ماه نیز دور 12 میباشد، ضمن اینکه  ماه شمسی 12زمان پیش بینی  براى اجراى موضوع قرارداد از تاریخ تنفیذ 

 

 

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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 نحوه ارایه پیشنهاد( 6

 ارائه مدارک و پیشنهادات بصورت تک مرحله اي می باشد. 

 

  (  اعتبار پیشنهاد7

 روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.  90پیشنهاد باید تا 

 

 ( مهلت و نشانی تسلیم پیشنهاد8

جاده  راز،یجاده شنن 50 لومتریك رجان،یكرمان، سنننشننانی  به 12/09/1399مورخ  14 ثر تا سنناعتپیشنننهادها باید حداك

ناب اقاي ج، ساختمان بهره برداري، واحد بازرگانی، حضور شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر تیمجتمع گل گهر، سا یاختصاص

 ت نخواهد شد. تحویل داده شود. بدیهی است پس از این زمان هیچگونه مدركی از مناقصه گران دریافمهندس فیروز آبادي 

 

 پاسخگویی به سواالت (9

تماس حاصل  توانند با اطالعات ذیلگران مىموضوع مناقصه، مناقصهبرگزاري سوال در رابطه با هرگونه  در صورت وجود

 فرمایند:

 ل گهر،، شركت توسعه اهن و فوالد گ22تهران، میدان ارژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و یکم، پالک آدرس: 

 قاسمیمسئول پاسخگویی : آقاي 

 212 داخلی 021-88197670تلفن: 

 09133919110تلفن همراه: 

 

 

 در خصوص مناقصه پیش رو توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

سیله، حق شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است و آن شركت به این و -1

 اعتراض خود را در خصوص رد پیشنهاد ارائه شده سلب می نماید.

شود و فنی براساس مبلغ جمع كل پیشنهادي پیمانکاران مشخص میچون برنده مناقصه در شرایط یکسان  -2

 گردد:ینماید بنابراین شرایط زیر در بررسی پیشنهادات عمل مپیمانکاران خود قیمت واحد را پیشنهاد می

اقصه، مشخص شود كه جمع كل از عدد پیشنهادي بیشتر كنترل محاسبات برنده من در صورتیکه پس از -الف

 یابد.واحد به همان نسبت كاهش میاست قیمتهاي 
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كنترل محاسبات برنده مناقصه مشخص شود كه جمع از عدد پیشنهادي كمتر است  در صورتیکه پس از -ب

 باشد.قیمت كمتر مالک عمل می

یمت كل هر آیتم با حاصل ضرب قیمت واحد و مقدار منظور شده آن آیتم مغایرت داشته باشد درصورتیکه ق -پ

 باشد.دد كمتر میمالک محاسبه ع

رسد و به همراه تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده ب -3

 پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

هاي این اسناد ارائه شده است بایستی توسط پیمانکار بصورت دقیق و با جزئیات مواردي كه در مدارک و پیوست -4

رت مکتوب دد. در صورت وجود هر گونه انحراف نسبت به اسناد مناقصه پیش رو می بایست به صوكامل، اجرا گر

تعیین برنده  توسط فروشنده و براساس دستورالعمل شركت در مناقصه اعالم گردد. در زمان عقد قرارداد و پس از

مناقصه  ر زمان برگزاريد فروشندهتوسط، موضوعاتی بررسی و رسیدگی خواهد شد كه در پیشنهاد فنی و مالی 

 دیده شده باشد و در غیر اینصورت اسناد مناقصه مبناي عقد قرارداد قرار خواهد گرفت.

 حداكثر صورت این در كه شود مهلت اعالم شده براي یک دوره تمدید است ممکن مناقصه گزار صالحدید صورت در -5

 www.gisdco.irدر سایت اینترنتی شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر به آدرس  مقرر مهلت از قبل ساعت 48 

        .اعالم خواهد شد

                                    

 امضاء                                    

http://www.gisdco.ir/
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  مناقصهمناقصه  دردر  شرکتشرکت  دستورالعملدستورالعمل

  

  تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 

 

 

 ق1332/99 شماره مناقصه :شماره مناقصه :
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 مقدمه -الف 

تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان  " دارد نظر در گهر گل فوالد و آهن توسعه شرکت

ريق برگزاري مناقصه  به پيمانكار واجد شرايط واگذار را با شرايطي که در ادامه ذکر شده است از ط "   سیرجانسیرجان

 نمايد. 

 شرح کار  -ب 

براساس    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان هدف از برگزاري اين مناقصه

 مي باشد. ر اسناد فني پيوستمدارک موجود د

 فهرست مندرجات

   ..................................................................................... نظارت دستگاه و گزارمناقصه نشاني و نام -1

   ........................................................................................................ مناقصه تضمین مبلغ و نوع -2

   ............................................... هاآن گشایش و پیشنهادها تحویل اسناد، دریافت مهلت و زمان محل، -3

   ................................................................................ کار انجام حسن تضمین و اختپردپیش مبلغ -4

   ............................................................................................................ پیشنهادها اعتبار مدت -5

   ............................ خدمات یا کاال کیفیت و کمیت نوع، استانداردها، بازرگاني، فني مشخصات کار، شرح -6

   ............................................................................................. کار تحویل یا رکا انجام ریزیبرنامه -7

   ................................................................................... گرانمناقصه کیفي ارزیابي روش و معیارها -8

   ........................................... هاآن هاینسخه تعداد و پیشنهادها تسلیم برای مقرر مهلت و تهیه روش -9

   .................................................. ضمائم و خصوصي و عمومي شرایط نامه،تموافق شامل قرارداد متن -10
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   ...................................................................................................................................................................... نامهموافقت متن -10-1
   .................................................................................................................................................................. یخصوص طیشرا -10-2
   ............................................................................................................................................ پروژه یخصوص یفن مشخصات -10-3
   ........................................................................................................................................................................ پروژه دبرآور -10-4

   ................................................................................................................. شنهادهایپ شیگشا -11

   ........................................................................................................................................................ پيشنهادها شكلی ارزیابی -11-1
   ......................................................................................................................................................... پيشنهادها یفيک ارزیابی -11-2
   ....................................................................................................................................... مناقصه دهبرن تعيين و مالی ارزیابی -11-3

   ........................................................................................................................ قرارداد انعقاد -12

   ...............................................................................................................................................................مناقصه لغو و تجدید -12-1

   .................................................................................................................................... مهیب -13

   ............................................................................................................................. نامه تعهد -14

14-1- ...............................................................................................................................................................................................   

   ........................................................................................................ نامهضمانت یهافرم نمونه -15

 مورخ دولتي معامالت در کارمندان مداخل منع قانون شمول عدم مورد در دهندهپیشنهاد نامهتعهد -16

22/10/1337 ...............................................................................................................................   

 و مناقصه مشخصات برگ و کاربه آماده ظرفیت و اجرا دست در کارهای اعالم ریاظهاخود فرم -17

   ..................................................................................................................................... پیمانکار

   ..................................................................................................................... قیمت پیشنهاد برگ

   .............................................................................................. مانکارانیپ دهيامتیاز فرم -1 وستیپ

   ............................................................................... يازدهیامت یبرا ازیموردن یهاکاربرگ -2 وستیپ

   ....................................................................................................................... جداول -3 وستیپ
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از مج یبه مهر و امضا یدبا ها،و نقشه اسناد مناقصه صفحات تمام

 .دهنده برسدیشنهادآور پتعهد

 ايمرحله یک عمومی اسناد مناقصه
موضوع 
 مناقصه

 تکمیل سالن اجتماعات شهرداري سیرجان

محل اجراي 
 پروژه

  کرمان استان:سیرجان، شهرستان: 

 ریال 102،861،655،650 :مبلغ برآورد

یکصد و دو میلیارد و هشتصد و شصت و یک میلیون و ششصد و پنجاه و پنج )

 ( ریال هزار و ششصد و پنجاه

 )ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیکی( 1399سال بر اساس فهرست بهاي پایه 

یسات و تاس در رشته 5رتبه  وساختمان و ابنیه در رشته  4 رتبهدارا بودن حداقل  صالحیت

 تجهیزات

 ماه شمسی 21 مدت

 تعلق نمی گیرد تعدیل
  نیغیرعمرا نوع طرح

 مناقصه صرفا مربوط به پیمانکاران بومی استان کرمان می باشد.

شرکت در مناقصه صرفا برای شرکت های بومی استان کرمان )گواهی 
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ثبت و صدور گواهینامه در استان کرمان( امکانپذیر می باشد.

 

 گزار و دستگاه نظارتنام و نشانی مناقصه  -1

 گهر شرکت توسعه آهن و فوالد گلگزار: مناقصه 

  :شرکت  ،گل گهر یک شماره جاده اختصاصیابتداي  ،جاده شیراز ۵۰کیلومتر  ،سیرجاننشانی کارفرما
  ۰3441424189:  تلفنتوسعه آهن و فوالد گل گهر، 

 ۰34324771۰۰پارس بنیان، تلفن :  دستگاه نظارت : مهندسین مشاور  

 نوع و مبلغ تضمین مناقصه  -2

 ي تضمین براي معامالت دولتی به شماره نامهبا آیین مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مطابق
 ریال( میلیون پنج میلیارد و دویست) ۵،2۰۰،۰۰۰،۰۰۰ مبلغ ،22/۰9/1394ه مورخ ۵۰6۵9ت/1234۰2

ت با ه نام شرکبکارفرما و  بق با فرمت داده شده( به نفع)مطا نامه بانکیصورت ضمانتبه است که باید

ار گزار تسلیم شود. مدت اعتببه دستگاه مناقصه اکت )الف(پو در  تمبر و پرفراژ باشد

یز قابل اه دیگر نمها بوده و براي سه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد حداقل سه ماههاي فوق باید تضمین
 نامه ذکر گردد(.ي مناقصه باید در ضمانتتمدید باشد )ضمناً نام و شماره

 

 ه مسترد فاصلضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدي بالپس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، ت
 خواهد شد.

 هامحل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آن  -3

 :سایت اینترنتی شرکت به آدرس  محل دریافت اسناد مناقصهwww.GISDCO.com بخش ،
 اسناد و اطالعیه ها در آدرس سایت بارگزاري می گردد(مزایده ها و مناقصه ها )کلیه 

  سایت اینترنتی شرکت به آدرس مهلت دریافت اسناد: ذکر شده درwww.GISDCO.com بخش ،
 مزایده ها و مناقصه ها 

 :والد گلفهن و آعه منطقه معدنی و صنعتی گل گهر، کارخانه توس ،سیرجان محل تحویل پیشنهادها 

 فیروز آبادیمهندس جناب اقای ، واحد بازرگانی، گهر، ساختمان بهره برداري

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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  :سایت اینترنتی شرکت به آدرس  ذکر شده درمهلت تحویل پیشنهادهاwww.GISDCO.com ،

 بخش مزایده ها و مناقصه ها

  والد گلآهن و ف منطقه معدنی و صنعتی گل گهر، کارخانه توسعه ،سیرجانپیشنهادها: محل گشایش 
 گهر، ساختمان بهره برداري

  سایت اینترنتی شرکت به آدرس زمان گشایش پیشنهادها: ذکر شده درwww.GISDCO.com ،
 بخش مزایده ها و مناقصه ها

  :فی زیابی کیگرانی که حد نصاب امتیاز ارتهیه لیست مناقصهپس از زمان گشایش پیشنهادهاي مالی
 گردد.اند که تاریخ آن در همان جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی تعیین میرا کسب نموده

 

 .باشندیم یلگردد به شرح ذمی یمتقاض یمانکارپ یلکه تحو یوستاسناد و مدارک پ  -1
 اسناد مناقصه(. )فایل شرایط و اسناد مناقصه یک مجلد -الف      
 فنی(. ایل مشخصاتی )فو برق یکیمکان یساتتاس ي،معمارسازه،  يهاجلد دفترچه نقشهم یک -ب      

  

 یاو  حذف یر،ین تغذکر شده بدو يتمام اسناد و مدارک مناقصه را در بندها یددهنده با یشنهادپ  -2
ا انچه ب. چنیدمان یمتسل گزارمناقصهه و مهر و امضا نموده و به دستگا یمتنظ یل،قراردادن شرط در آن، تکم

دهنده در جلسه دیشنهاپباشند  شدهسهواً مهر و امضا ن تعهدآور یراز اوراق غ ی، بعضمناقصه یسیونکم یصتشخ
 واهد بود.ناقص و مردود خ یشنهادآن پ صورت،ینا یررا امضا خواهد کرد. در غ هاآنمناقصه 

 یب،خدشه، ع هام،نوع اب یچشرط بوده و ه یدو بدون ق کامل یثاز هر ح یدمناقصه با يهایشنهادپ  -3
 هادنیشارائه پ یا ناقصه،نقص در اسناد و مدارک م یانداشته باشد. در صورت وجود خدشه و  ینقص و قلم خوردگ

 یشنهادپبه  یناًعست و د مردود ایشنهاآن پ یکاف یننداشتن تضم یامناقصه و  یطمشروط، مبهم و بر خالف شرا
 شود.ید مدهنده مستر

 یا بررسو ب ید،ا بازدمحل احداث پروژه ر یمت،ق یشنهادقبل از ارائه پ یستی،بایدهنده م یشنهادپ  -4
 .یدخود را اعالم نما یمتامکانات منطقه، ق

 ۵ا داکثر تح یدد بامناقصه ابهام داشته باشن شدگان که نسبت به مفهوم و اسناد واز دعوت یکهر   -۵
 یحتوض يضااده و تقاگزار اطالع دک مناقصه مراتب را کتبًا به دستگاه مناقصهاسناد و مدار یدروز پس از خر

 . یدنما یکتب

و  رییوه تغصه و نححذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناق یانظر و  یدتجد یاو  یحگونه توضهر  -6
  واهد شد.خمنظور  نیماگزار اعالم و جزء اسناد و مدارک پدستگاه مناقصه ي، کتبًا از سوهاآن یمتصم

http://www.gisdco.com/
http://www.gisdco.com/
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 یمهلت تسلم يقضانظر در اسناد و مشخصات را قبل از انیدتجد یااصالح  ییر،گزار حق تغمناقصه  -7

و در  شودمیغ شدگان ابالمراتب به دعوت یدآ یشپ يمورد یندارد و اگر چنیخود محفوظ م يها برایشنهادپ
ترداد آن را اس يقاضاارد تحق د ندهدهنهادیششده باشد پ یلمقبل از ابالغ مراتب مزبور تس یشنهاديکه پ یصورت
 .یدبنما

 هایمتق ای یرادمق ییراصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغ یاو  یدجا که ممکن است تجداز آن  -8
ه ب یها را با اعالم کتبهادیشنپ یافتمهلت در ینآخر تواندیم گزارمناقصهصورت دستگاه  ینباشد در ا

خود را  دیشنهانظر در پیداصالح و تجد يبرا یکه آنان فرصت کاف ينحودازد. بهان یقدهندگان به تعویشنهادپ
 داشته باشند.

ي کلیه قصه حاواد مناباشد، این اسنکه مناقصه مزبور به همراه ارزیابی کیفی میبا عنایت به این  -9
 ز ارزیابی کیفیاده و پس یز بومدارک مورد نیاز ارزیابی کیفی )که باید در پاکت ارزیابی کیفی قرار داده شود( ن

ت داده شده اقصه شرکسناد مناند در اگرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمودهگران، مناقصهمناقصه
 شود.گران عودت داده میو پاکات سایر مناقصه

ت ( قانون برگزاري مناقصات، اگر اثبا12ماده ) “ج”نامه اجرایی بند آیین (9)ماده  “ت”طبق بند   -1۰

د، تطمیع، گران از مدارک جعلی یا اطالعات خالف واقع، تهدیگران در فرآیند ارزیابی مناقصهشود که مناقصه
به  ه شکایات،باند، به تشخیص هیأت رسیدگی رشوه و نظایر آن براي قبول پیشنهادهاي خود استفاده کرده

 شوند.نامه محروم میسال از ارجاع کارهاي موضوع این آیین 2مدت حداقل 

ورتی که در ص ودهندگان بایستی با توجه به ظرفیت کار در این مناقصه شرکت نموده پیشنهاد  -11
ار کز ظرفیت ارجاع اد نموده منعق مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده یا قرارداد

ي ر فنی استاندارگزار و دفتقصه به دستگاه مناو یا تعداد کار مجاز پیشنهاد دهنده تجاوز نماید، مراتب را کتباً
هاي ولیتاعتبار، مسئ ياعالم نماید. در صورت عدم رعایت این موضوع عالوه بر ساقط بودن پیشنهاد از درجه

 دهنده بوده و برابر مقررات رفتار خواهد شد.پیشنهاد يبعدي نیز به عهده

 پرداخت و تضمین حسن انجام کارمبلغ پیش  -4

  ه شرح زیر میباشد :درصد مبلغ اولیه پیمان بوده و نحوه آزادسازي ب 2۵پرداخت پیشمبلغ 

پیشرفت  %3۰از  درصد پس ۵/7درصد پس از تجهیز کامل کارگاه و  ۵/7درصد پس از عقد قرارداد،  1۰
 فیزیکی پروژه می باشد.

 جهت پیش پرداخت، ضمانتنامه بانکی می باشد. مورد نیاز تضمین
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 یشنهادهامدت اعتبار پ  -5

  باشدمی سه ماهمدت مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ گشایش پاکات مالی به. 

 مناقصه،  يرندهروز کاري از تاریخ اعالم ب 7اول مناقصه فرصت دارد ظرف مدت حداکثر  يبرنده
 نامه انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام نماید. ضمانت ينسبت به ارائه

 زرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کاال یا خدماتشرح کار، مشخصات فنی با  -6

 :سنادمطابق با نقشه هاي پیوست ا، سالن اجتماعات شهرداري سیرجان تکمیل شرح کار 

 مشخصات فنی بازرگانی: 
  :استانداردها 

نشان ، دهنده یشنهادپ ینامجاز  یکه مهر و امضا یدنمایم ییدوسیله تأبدین -الف

ها، نامهیینمصوبات، آ ین،دهنده از متن قوان یشنهادپ یندهنده اطالع کامل ا

 جاسناد و مدارک نامبرده شده در بند  یها و بطور کلنامهها، بخشدستورالعمل

 باشد. می یلذ

 یزن یلکه اسناد و مدارک موضوع بند ج ذ یدنمایم ییدوسیله تاچنین بدینهم -ب

دهنده بوده و  یشنهادپ یناقبول مورد یمانمناقصه و پ ینجزء اسناد و مدارک ا

 شنهادیپ ینوسیله توسط اها بدینکامل آن یاجرا یزالزم و ن یهایتمسئول یتمام

 شود. یدهنده تقبل و تعهد م

 .یمانناقصه و پم یفهرست مقررات و اسناد و مدارک عموم -ج

 آن. يو اصالحات بعد 13۵2برنده مناقصه مصوب خرداد ماه  ییننامه تعینآئ -

 22/۰9/94ه مورخ ۵۰6۵9ت/1234۰2ي تضمین معامالت دولتی به شماره نامهینآی -

اي اي و دو مرحلههاي متناسب پیشنهادي در مناقصات یک مرحلهالعمل تعیین دامنه قیمتدستور -
 .سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، 13/۰7/1394مورخ  1۵8764/94به شماره 

مورخ  1۰2-۵4/1۰88-842نامه شماره )بخش 4311 یهنشر یمان،پ یعموم یطو شرا یماننمونه پ -
3/3/1387) 

 3296۰ت 1۰8972نامه شماره بخش رسانی مناقصاتم مستندسازي و اطالعنامه اجرایی نظاآیین -
 .یزيرو برنامه یریتسازمان مد ۵/9/8۵مورخ 
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 .یخیتار یا یمل یا یدر مورد حفظ آثار مذهب یقانون مجازات عموم 127ماده  -
از  يهره برداربکل کشور در مورد نحوه  1366 قانون بودجه سال  66تبصره  یینامه اجرایینآ -

 معادن شن و ماسه. 
-4366نامه شماره )بخش یهمراه کار ساختمان یساتکار تأس يدستورالعمل نحوه واگذار -

 وقت(. یزيو برنامه ر یریتسازمان مد 21/1۰/1368مورخ ۵۰/1۵89۵-1

ه ت بها بي فهرسپیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران به تفکیک فصل هادستورالعمل نحوه ارائه  -
 .19/8/87مورخ  76۵74/1۰۰شماره 

ماره ن به شبها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکارانحوه ارایه تجزیه دستورالعمل -
 .31/۰3/96مورخ  1232۵79/96

 .یعمران يطرح ها یازمورد ن یدستورالعمل محاسبه آهن مصرف -

سازمان  1۵/9/82مورخ  173۰73/1۰1لعمل نحوه تعدیل آحادبهاي پیمان ها به شماره  دستورا -
 وقت. یزيو برنامه ر یریتمد

 سیمان تا زمان برگزاري مناقصه وهاي نرخ فوالد نامهآخرین بخش -

 16/۰4/94مورخ  مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاري -

ن اجراي جویی در هزینه و زماوري و بهبود کیفیت و صرفههالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهردستور -
ریزي و نظارت راهبردي رئیس ، معاون برنامه21/۰8/1391مورخ  68118/1۰۰ها به شماره طرح

 جمهور.

العمل انضباط مالی و با عنوان دستور 21/۰8/1391مورخ  68118/1۰۰نامه شماره تبیین بخش -
ها به شماره جویی در هزینه و زمان اجراي طرحهارتقاي بهره وري و بهبود کیفیت صرف

 هور.، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جم18/1۰/1391مورخ  872۰7/2۰

مورخ  1-28۰۰/۵4/6772و شماره 22/12/1363مورخ  1-۵۵۵۰/163۰۰۵4شماره  يهانامهبخش -
ر طرح دشاغل  کارکنان هیمو ضمائم آن راجع به حق ب یزيرو برنامه یریتسازمان مد 28/6/64
نامه بخش نی( ایاجتماع ینتأم یعال يشورا 143و  129)موضوع مصوبات جلسات  یعمران يها

 شود نافذ است.جام میان یمحل اعتبارات عمران و از یهپا يهایمتکه با ق اییصرفاً در مورد کاره

مورخ  174733/94نامه شماره ، بخشپیمانکاران و مشاور مهندسان قراردادهاي بیمه حق -
22/۰7/94 

 .یو زهکش یاريآب ي،راه ساز یه،ابن يکارها یعموم یمشخصات فن -
وقت  یزيرو برنامه یریتسازمان مد 17/11/1364مورخ  1-۵2۰۰/۵4/121919نامه شماره بخش -
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 .یعمران يهادر طرح یمصرف یدر مورد نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدن

وقت در  یزيرو برنامه یریتسازمان مد ۰۵/۰2/1362مورخ  1-42۰/۵4/126۵نامه شمارهبخش -
 .یهابن يمربوط به فهرست بها یحمل مصالح سنگ ینهمورد هز

مورخ  13۰۰/۵4/۵188/1و شماره  ۰2/۰9/136۰ مورخ ۵۰9۰/۵4/11۰82شماره  يهانامهبخش -
جاز م یراتأخت نیزاوقت در مورد نحوه محاسبه م یزيرو برنامه یریتسازمان مد ۰8/۰4/1361

 .هایتوضعدر پرداخت صورت یرحاصل از تأخ
وقت راجع  یزيرو برنامه یریتسازمان مد 27/3/13۵9مورخ  1-111۰/۵4/333۵نامه شماره بخش -

 .یمانکاردر مصالح پ یمانپ یبضرا یهبه منظور نمودن کل
وژه به ویل گرفتن پرتحدر مورد  23/2/13۵9مورخ  1-174۰-۵-66۰۰/۵4نامه شماره بخش -

 .بردار توسط دستگاه اجرایی هنگام تحویل موقتدرخواست دستگاه بهره

مورخ  1396۰2/1۰1نامه شماره ها در قراردادهاي پیمانکاري، بخشدستورالعمل بیمه پروژه -
۰2/۰8/83 

درصد حق  یزاندر خصوص م یاجتماع ینسازمان تأم 2۵/3/7۰مورخ  ۵-1۵797/4مصوبه شماره  -
 هاي غیرعمرانیدر طرح مشاور ینمهندسو  یمانکارانپ یمهب
 ۰1/1۰/63مورخ  يدر جوشکار یمنیا 24شماره  یهنشر -
                            نظر اول(  ید)تجد یساختمان يکارها یعموم یمشخصات فن ۵۵شماره  یهنشر -

 (28/3/1373مورخ  3897-۵6-۵/1178-1۰2)
لوک تیرچه راي سقف هاي تیرچه و بستورالعمل طراحی و اجتحت عنوان د ۵43شماره  یهنشر -

 .هاي پیش ساخته خرپایی و تیرچه هاي فوالدي با جان باز
-28)ی ساختمان يکارها یبرق یساتتأس ییاجرا یعموم یمشخصات فن 11۰شماره  یهنشر -

 (8/1/138۰مورخ  ۵4/1۰۰-1۰۵
 )بخش اول( یقمحافظت ساختمان در برابر حر 111شماره  یهنشر -
مورخ  1-۵6/19۰47-2178)بخش دوم( ) یقفظت ساختمان در برابر حرمحا 112شماره  یهنشر -

26/11/1371) 
 (29/9/1379مورخ  1۰۵-۵4/6437-48۵۵) یراننامه بتن ا یینآ 12۰شماره  یهنشر -
               ینساختما يکارها یکیمکان یساتتأس ییاجرا یعموم یمشخصات فن 128شماره یه نشر -

 (9/3/1377مورخ  964-۵4/1۰93-1۰2)
 یربتن در مناطق گرمس ياجرا يراهنما 1۵2شماره  یهنشر -
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-632۵) ینهمسان ساختما یاتجزئ ییو اجرا یطراح یارهايمقررات و مع 167شماره  یهنشر -

 (1۵/11/1376مورخ  ۵4/684۰-1۰2
 (27/9/1378مورخ  1۰2-۵4/6۰19-۵۰93) یربتن در مناطق گرمس 184شماره  یهنشر -
 باشد.یمآن  يو اجرا یمانمناقصه و پ ینو در ارتباط با اکه به هر نح يمقررات جار یرسا -

 .نوع 

 کمیت 

 .کیفیت 

 

 ریزی انجام کار یا تحویل کاربرنامه  -7

  در صورت بروز یونبرابر ضوابط قان یرخأ)خسارت تشد بامی شمسی ماه 12اجراي کار مدت اولیه 

 .(گرددیکسر م یمانکارمحاسبه و از مطالبات پ

 
 
 

 گرانابی کیفی مناقصهمعیارها و روش ارزی  -8

 ي مورد نظرتجربه )سابقه اجرایی( و دانش در زمینه 

  حسن سابقه در کارهاي قبلی 

  توان مالی 

 توان تجهیزاتی 

 توان فنی و برنامه ریزي 

  تاسیساتر رشته د 5رتبه و  یهساختمان و ابندر رشته  4رتبه دارا بودن حداقل در این مناقصه 

 الزامی می باشد. و تجهیزات

 کار و امور  عاون،دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاري صادر شده توسط وزارت ت
 اجتماعی الزامی است.

  شرایط عمومی پیمان )توسط این سازمان یا سایر دستگاه  47در صورتی که قبال مناقصه گر طبق ماده
شرایط عمومی پیمان باشد و از  46رایی( فسخ پیمان گردیده باشد یا مشمول مواردي از ماده هاي اج
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سوي این سازمان اخطار فسخ دریافت کرده و در موعد مقرر پاسخ موجهی ارائه نکرده باشد، دستگاه 

گر با  مناقصه گزار می تواند بدون طی مراحل ارزیابی کیفی، آن مناقصه گر را مردود نماید و مناقصه
 اشراف به این موضوع در این مناقصه شرکت نموده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

( قانون 12ماده )“ ج”ی اجرایی بند نامهمعیارهای فوق براساس آیین تمامی

 ند.شواین اسناد مناقصه امتیازدهی می 1پیوست برگزاری مناقصات در

 

 

 
 هاهای آنروش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه  -9

 قرار داده شود عبارتند از: پاکت )الف(مدارکی که باید در  -الف 

 تهیه گردد. اسناد مناقصه 2 مادهتضمین شرکت در مناقصه که باید طبق شرح گفته شده در  -

 

  دارای وتیب زیر تاکید بر داشتن ترده شود با قرار داپاکت ارزیابی کیفی مدارکی که باید در 

 عبارتند از:فهرست 

 (1مشخصات ثبتی شرکت )کاربرگ شماره  -

 ( 4مشخصات هیأت مدیره )کاربرگ شماره  -

 کار تکمیل نمودن فرم خود اظهاري اعالم کارهاي در دست اجرا و ظرفیت آماده به -
 .سامانه ساجار( ) چاپ به روز از گواهینامه احراز صالحیت از سایت ساجات -

 ارائه گواهی کد اقتصادي -

 ق امضايحدگان رونوشت مصدق اساسنامه و تصویر روزنامه آگهی آخرین تغییرات در مورد دارن -
 ی باشند،آور متعهدآور )و گواهی تائید امضاي تعهدآور جهت کسانی که داري حق امضاي تعهد

 .(شرکت أیید هیات مدیرهولی نام و نمونه امضایشان در اساسنامه وجود ندارد، با ت

 در هیچ جاي مدارک، قیمت نبایستی نوشته شود. -

 دسال نگذشته باش 2آگهی ثبت آخرین تغییرات شرکت که از تاریخ آن بیشتر از  -

 ش افزودهنام مودیان مالیاتی ارزرونوشت برگه ثبت -
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 رونوشت نامه شماره اقتصادي سازمان امور مالیاتی -

 گواهی صالحیت ایمنی -

، “ظرینه مورد نتجربه )سابقه اجرایی( و دانش در زم”هاي ک الزم براي امتیازدهی بخشکلیه مدار
 .“ ریزي و برنامه توان فنی”و  “توان تجهیزاتی”، “توان مالی”، “حسن سابقه در کارهاي قبلی”
 
 
 
 
 
 
 

در صورت عدم وجود هریك از مدارک فوق در پاکت ارزیابی کیفی )به غیر از 

گزار مجاز به باشد(، مناقصهازدهی ارزیابی کیفی مییبه امت مورد آخر که مربوط

گر حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد گر از نظر شکلی بوده و مناقصهرد مناقصه

 داشت.

 

 ر داشتن بتاکید شود با قرار داده مناقصه )پاکت ب( اسناد پاکت مدارکی که باید در  -ب

 عبارتند از:ت شده فهرس و ترتیب زیر

امضاء  ون به مهر ها و ...( باید پس از تکمیل، تمامی صفحات آاسناد مناقصه حاضر )اسناد و نقشه -
  نامه نمونه(.مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد )با تاکید بیشتر جهت عدم تکمیل موافقت

، عدم وجود می بوده و در صورتکلی )الزا زمانی برنامه قالب در پروژه اجراي بنديزمان برنامه رائها -
 مناقصه گر در ارزیابی شکلی مردود خواهد شد(



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 45از  14صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ود عبارتند از:قرار داده ش پاکت )ج(مدارکی که باید در  -ج 

ز قیمت بایستی آنالیمی برابر یا بیشتر از نصاب معامالت متوسطبراي کارهاي با برآورد  -

ه شماره بکاران بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیماننحوه ارایه تجزیه طبق دستورالعمل
 ارائه شود. 31/۰3/96مورخ  1232۵79/96

، توسطیست برابر حد نصاب معامالت مبرابر یا بیشتر از ببراي کارهاي با برآورد  -

ه العمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران ببایستی طبق دستورپیشنهاد قیمت می
 ارائه شود.   19/8/1387مورخ  76۵74/1۰۰هاي فهرست بها به شماره تفکیک فصل

 ود. شداده برگ پیشنهاد قیمت کل که باید طبق فرم پیشنهادي، تکمیل و در پاکت ج قرار -
براي  ته شود.ت نوشرقم پیشنهاد قیمت باید براي کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیم -

هادی که پیشن ونوشـته شده، مالک عمل خواهد بود  حروف تعیین برنده مناقصه ارقامی که به

 قیمت کل به حروف را نداشته باشد مردود است.

 داده شود. آنالیز بها بایستی در پاکت )ج( قرار  -

رخ مو 1232۵79/96، طبق بخشنامه شماره 3ناقصه گران ملزم به تکمیل جداول پیوستم- -
ل اقد جداوفایی که ، و مهر و امضاي آن ها می باشند. الزم به ذکر است به پیشنهاده 31/۰3/96

 باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3تکمیل و مهر و امضا شده ي پیوست 
-  

 گزار تسلیم قصهید پیشنهادهاي خود را به ترتیب زیر تهیه و به منار مناقصه باکنندگان دشرکت -د
 کنند:
و  هرمجداگانه  کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهاي خود را باید در پاکت هايشرکت -

ت ج( ت )پاکو پیشنهاد قیم)پاکت ب(  اسناد مناقصه امضا شده  شامل تضمین )پاکت الف(،
 بگذارند. 

 
 بینی شده باشد، کنندگان در مناقصه، جز در مواردي که در اسناد مناقصه پیشرکتهیچ یک از ش -هـ

 نند.کتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم نمی
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 گشایش پیشنهادها -10
ر دسب مورد حت که اس اسناد مناقصهمناقصه، تمام اسناد و مدارک مشروحه در  یشنهادمنظور از پ

 شود.یج قرار داده م یاب یا الف ارزیابی کیفی،  تپاک 4از  یکیداخل 

 شود.گران در زمان و مکان مقرر گشوده میپیشنهادهاي مناقصه -الف

 مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است: -ب

 گران؛تهیه فهرست اسامی مناقصه -1

 ؛“ج”و “ ب”، “الف”تعیین زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکات  -2

ز ااند و کنترل گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب کردهمناقصه“ الف”اکت گشودن پ -3
 ها؛نظر کامل بودن مدارک و امضاي آن

 ؛“(ب ”باز کردن پاکات اسناد مناقصه )پاکت  -4

 مردوده شده اند؛“ ب ”گرانی که در ارزیابی شکلی پاکت مناقصه“ج”عودت پاکت  -۵

امل بودن مدارک و کو کنترل از نظر  7گران واجد صالحیت بند مناقصه“ ج”گشودن پاکت  -6
 یشنهادهاي غیر قابل قبول؛پها و کنار گذاشتن امضاي آن

 1۵8764/94هاي متناسب پیشنهادي طبق بخشنامه شماره ارزیابی مالی و تعیین دامنه قیمت -7
 الی؛فاقد توجیه م هاي، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و حذف قیمت13/۰7/1394مورخ 

 قانون برگزاري مناقصات؛ 2۰ي تعیین برنده مناقصه بر اساس ماده -8

 جلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه؛تهیه و تنظیم و امضاي صورت - 9

 ه ذي نفع؛و تضمین پیشنهادهاي رد شده، براي استرداد ب“ ج”تحویل پاکت  -1۰

ی دعوت ر جلسه گشایش پیشنهادهاي مالها جهت حضور دگران یا نمایندگان آناز مناقصه -ج

 آید.عمل میبه
 
 

 ارزیابی شکلی پیشنهادها -1-10

 شوند.پیشنهادهایی که داراي شرایط زیر باشند، مردود شناخته می  
 پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم نشده باشند. -1

 خصات ارائه شوند. و مش و امضا مهرپاکاتی که بدون  -2
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 این اسناد مناقصه باشند. 2ماده پیشنهادهایی که فاقد تضمین ذکر شده در  -3

 (.این اسناد مناقصه 9بند ب ماده ناقص باشند )بر اساس  هاآنپیشنهادهایی که اسناد  -4

مورد(  ببازرگانی )حس-مناقصه یا کمیته فنی پیشنهادهایی که بر اساس ارزیابی کمیسیون -۵
 مبهم یا مشروط باشند.

 آور نباشند.پیشنهادهایی که داراي مهر و امضاي تعهد -6

 د.که مبلغ پیشنهادي )به عدد و به حروف( مخدوش یا ناخوانا باشن پیشنهادهایی -7
 

 

 ارزیابی کیفی پیشنهادها -2-10
ندگان( براساس معیارهاي ارزیابی و اهمیت نسبی توسط گران )پیشنهاددهارزیابی کیفی مناقصه

این اسناد مناقصه استخراج  1پیوست گردد )نتایج از بازرگانی به شرح ذیل تعیین می-کمیته فنی
 گردد(:می

 
 
 
 

 
 

 این اسناد مناقصه( 1پیوست نتایج ارزیابی کیفی )از  -1جدول 

 تجربه معیارهای ارزیابی
حسن 

 سابقه

توان 

 مالی

توان 

 تجهیزاتی

توان 

فنی و 

برنامه 

 ریزی 
 مجموع امتیاز

 ارزیابی کیفی 
 20/0 20/0 20/0 15/0 25/0 ضریب وزنی

 امتیاز بدون احتساب
 ضریب وزنی 

     

 امتیاز با احتساب

 ضریب  وزنی 
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 باشد.)شصت( می 60قبول در ارزیابی کیفی،  حداقل امتیاز قابل
 .شد اهدخو داده عودت سربسته صورت سایر پاکات به امتیاز، حداقل احراز عدم درصورت

 

 ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه -3-10

اي و دو هاي متناسب پیشنهادي در مناقصات یک مرحلهالعمل تعیین دامنه قیمتمطابق دستور -1
نامه ریزي کشور، ، سازمان مدیریت و بر13/۰7/1394مورخ  1۵8764/94شماره  اي بهمرحله
ابق هاي فاقد توجیه مالی حذف خواهند شد. الزم به ذکر است که اهمیت پروژه مطقیمت

 باشد.می “زیاد”دستورالعمل فوق، 

 

نامه ینآی ۵6اند طبق ماده دهندگان با هم تبانی کردههرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد -2
ها، با آن ار بهتشخیص صالحیت پیمانکاران ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع ک

 آنان رفتار خواهد شد.

 

 اول برنده عنوانبه اشد،ب شده حائز را قیمت ترینمناسب که گريمناقصه مالی، هنگام ارزیابی -3
ي برنده با وي يپیشنهاد قیمت تفاوت که شودمی اعالم صورتی در دوم برنده و شد خواهد اعالم

 . باشد تضمین مبلغ از ترکم ،اول
 

 انعقاد قرارداد -11

دات اجرا تعه ینبه او با سپردن تضم روز پس از ابالغ کارفرما 7حداکثر تا  یدبرنده مناقصه با -الف
او  شرکت ینمتض صورتینا یر. در غیدمبادرت نما یمانخود به انعقاد پ یشنهاديپ یمتبر اساس ق

 یتراضگونه اع یچو حق ه شودمیبه نفع کارفرما ضبط  ییقضا یفاتتشر یچدر مناقصه بدون ه
 ندارد.

 
دت ود. این مشرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد ق -ب

نهاد ضمین پیشتاد، دحداکثر براي یک بار و براي مدت ده روز قابل تمدید است. بعد از عقد قرار
 .گرددمیدهنده دوم مسترد 

 
قرارداد با برنده اول در مدت پیش بینی شده منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد  -ج
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قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وي ضبط و قرارداد 

رت امتناع نفر دوم، تضمین وي ضبط و مناقصه تجدید خواهد . در صوگرددمیبا برنده دوم منعقد 
 شد. 

 هاي عمرانی کسر خواهد شد.بر اساس قوانین پروژهکلیه کسورات قانونی  -د
 

 تجدید و لغو مناقصه -1-11
 :شودمیمناقصه در شرایط زیر تجدید  -الف

 امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد. -1

 ت اعتبار پیشنهادها.پایان مد -2

 راي هیات رسیدگی به شکایات. -3

 نحوي که توجیه اقتصادي طرح منتفی گردد.ها بهباال بودن قیمت -4

 
 :شودمیمناقصه در شرایط زیر لغو  -ب
 نیاز به کاال یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد. -1

 دد.ت مناقصه گرر در ماهیتغییرات زیادي در اسناد مناقصه الزم باشد و موجب تغیی -2

 .هاآنپیشامدهاي غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند  -3

 ي هیات رسیدگی به شکایات.أر -4

 گران.تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه -۵

 
 رساند.گران میتجدید و یا لغو مناقصه را به آگاهی همه مناقصه ،گزارمناقصه -ج

 عمومی و خصوصی و ضمائم شرایط - 12

 

ها، به نآارد در از شرايط عمومی پیمان است كه تعیین تكلیف برخی از موردی اين شرايط خصوصی، در توضیح و تكمیل موا

ه جهر گونه نتی ين رو،شرايط خصوصی پیمان موكول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرايط عمومی پیمان را نقض كند. از ا

، بی مومی پیمانرايط عشمواد مختلف اين شرايط خصوصی، به تنهايی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در  گیری و تفسیر

ايط عمومی در شر اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن

 پیمان است. 
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ان ز سوی سازماغ شده بودجه همراه اسناد و مدارك پیمان نباشد، شرايط عمومی ابالاگر شرايط عمومی مصوب سازمان برنامه و

 اين پیمان حاكم است.   بر 3/3/78مورخ   1088/102-842/54برنامه و بودجه به شماره 

ه بدر زير، س با تخصصهای تعیین شده ماه كارشنا  -ار متعهد است كه برای اجرای موضوع پیمان، تعداد  الف( پیمانك -17ماده 

 كار گمارد. 

ردي

 ف
 تعداد شرح

 نفر 1 سال سابقه كار 20مدير پروژه :  1

 نفر 1 سال سابقه كار 15سرپرست كارگاه :  2

 نفر 2 سال سابقه كار 10كارشناس دفتر فنی :  3

 نفر 1 سال سابقه 10سرپرست اجرايی ابنیه :  4

 نفر 1 ابقهسال س 10كارشناس كنترل پروژه : مهندس صنايع با  5

 نفر 2 سال سابقه 12سرپرست اجرايی تاسیسات )مكانیكی و برقی( :  6

 نفر 1 سال سابقه 7تكنسین ساختمان :  8

 نفر HSE 1مسئول  9

 

 ان است.روز از تاريخ مبادله پیم 10( آخرين مهلت پیمانكار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای كار ب -18ماده 

 برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام كردن آن، به شرح زير است.  جزئیات روش تهیه

 یرارداد برنامه زمانبدروز بعد از مبادله ق 10متعهد است موظف است هم زمان با مبادله پیمان و حداكثر ظرف مدت  یمانكارپ

ل پروژه و تحوي یلمم، تكانجا الزم جهت آغاز، یاتجزئ یهمراه با تمام يیمورد قرارداد را به صورت كامال اجرا یاتعمل یلیتفض

 یمه زمان بندو برنا یمظژه تندر پرو یازمورد ن یانهمختلف و ماشین آالت )تعداد، نوع، قدرت( و مصالح ماه یو... پرسنل و مهارتها

 نمايد.ابالغ می یمانكاركارفرما آنرا به پ يبنموده و پس از تصو یمبه كارفرما تسل يبجهت تصو

و به عالوه  شامل باشد رگاه راو نحوه گردش كار در كا یهمرسوم كنترل پروژه ته یبا استفاده از نرم افزارها يستبا یبرنامه م اين

 یحسوب و تلققرارداد م ينفکجزء ال یبرنامه زمان بند یرددر برگ یزبه كارگاه را ن یازمصالح مورد ن یدنبرنامه جامع رس يستبا یم

 خواهد شد.

دستگاه  ح به تشخیصر مصالزارش بايستی منابع تأمین مصالح سیمان، فوالد، شن و ماسه، آجر و سايالزم به ذكر است كه در اين گ

 نظارت و كارفرما مشخص باشد.

 ـ( گزارش پیشرفت كار پیمانكار بايد دارای جزئیات زير باشد. ه -18 ماده

  یا در نسخ مورد نِیاز، همراه با عكسهار یماهیانه و گزارشات فور ی،موظف است تا گزارش پیشرفت روزانه، هفتگ پیمانكار

 يستیكار ماهانه با یشرفتپیشرفت كار با ذكر تاريخ و زير نوِيس تهیه و دراختیار كارفرما و مهندسین مشاور قرار دهد. گزارش پ
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د كارگران و و اطالعات گزارش و تحلیل مديريت منابع و زمان ، كارهای انجام شده ، اطالعات دستمزد و قراردامشخصات  یدارا

 طبق فرمت مورد تايید دستگاه نظارت باشد. HSEپیمانكاران، نقشه های كارگاهی ، كنترل كیفیت و 

 

ير زرا كه در  ا امكانات و تسهیالت تجهیز كارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوختالف( كارفرم -20 ماده

 دهد.تعیین شده است، در اختیار پیمانكار قرار می

ل تامین عنوان مثا ارد، بهشده جهت تجهیز و برچیدن كارگاه ند ياد یدر زمینه تامین هر يک از رديف ها یهیچگونه تعهد كارفرما

خل ارگاه و داك یرودوتا  یو گازرسان یبرق رسان یآب، برق، گاز و سوخت و سیستم مخابرات و اقدامات مربوط به شبكه آبرسان

 ست.ر شده ادر هزينه تجهیز و برچیدن كارگاه منظو یعهده پیمانكار بوده و همگ برالً كارگاه و محوطه كارگاه ك

عاب آب، گرفتن انش یبرا یدولت یهااجرايی و سازمآن یپیمانكار به دستگاهها یبه منظور تسهیل در كار، كارفرما با معرف البته

زم را ال یعدت هاه مساپروژ یجهت استفاده در دوره اجرا برق، گاز، تلفن و سوخت و يا گرفتن مجوز چاه و موارد مشابه ديگر،

 به عمل می آورد.

 . كندمی تأمین را آالت ماشین و تجهیزات مصالح، زير، شرح به كارفرما،( ز – 20 و ب – 20 ماده

×××××××××× 

 ـ( پیمانكار بايد مشخصات تعیین شده در زير را در تأمین ماشین آالت رعايت كند. ه -20 ماده

 نمايد.  روژه مستقرپمحل  در یتفضیل یآالت موردنیاز پروژه را جهت انجام پروژه طبق لیست ارايه شده در برنامه زمانبند شینما

، یدفتر كارگاه متعهد است كه برای كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، ح( پیمانكار -20 ماده

 ک و به شرح و مشخصات زير، تأمین كند: مسكن كارگاهی و غذا، به تفكی

لیت متر دارای دو اتاق كار و آبدارخانه به همراه اسپ 12*3( به ابعاد KX 486-Bتامین يک دستگاه كانكس استاندارد ماموت )-

 فرماه اسپلیت يونیت جهت مشاور و كارمتر به همرا 6*3( به ابعاد KX 486-Bيونیت و يک دستگاه كانكس استاندارد ماموت )

 تامین لوازم دفتری و اداری به شرح ذيل:-

 ، يک دستگاه لپ تاپ(PCاه دو دستگاه كامپیوتر )يک دستگ-1

 نفر 4ی و لوازم اداری برای حداقل میز،صندل-2

 ) يک عدد چهار كاره و يک عدد تک كاره ( A4دو دستگاه پرينتر -3

 اينترنت پر سرعت -4

 عدد 2كمد بايگانی و درايور -5

 يک عدد يخچال-6

 رتدستگاه نظا امین مسكن به همراه امكانات و لوازم مورد نیاز جهت اسكان دستگاه نظارت در مدت اجرای پروژه طبق نظرت-

 نفر در روز 4ی گرم جهت دستگاه نظارت و كارفرما به تعداد تامین دو وعده غذا -

ظر مشاور ننیاز طبق  م موردوده و مشخصات تجهیزات و لوازتوجه:تهیه تجهیزات و لوازم اداری از نوع استفاده شده مورد تايید نب

 می باشد.
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د، به ل بیمه گردچنین موارد يا حوادثی كه بايد مشموهايی از موضوع پیمان كه پیمانكار بايد بیمه كند و همج( قسمت -21 ماده

 شرح زير است:

 .شودتمام خطر می یمهب یمانموضوع پ یاتعمل یهتمام خطر: كل یمهب -الف

اركنان ك -3فرما كاركنان كار -2گذار  یمهو شخص ب اریمانككاركنان پ -1 یمهب ين: افراد تحت پوشش ایمدن یتمسئول یمهب -ب

 كنندگان يدبازد -5جزء  یمانكارانپ -4 یممشاور و نظارت مق

 كارگاه یزتجه یمهب -ج

 یمه مسئولیت مدنی با پوشش مسئولیتهای كارفرما و مشاورب -د

 : است زير شرح به، پیمانكار به انحرافی هایراه نگهداری و احداث هزينه پرداخت چگونگی( و  – 21 ماده

×××××××××× 

 يرز شرح به گیرد،می قرار ارپیمانك اختیار در هزينه دريافت بدون كه فنی مشخصات و هانقشه هاینسخه شمار( الف – 22 ماده

 : است

 یردگ یقرار م یمانكارپ ریانسخه در اخت يکنقشه ها به تعداد  كلیه

ساخت كه های چونقشهنه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و را هایدستورالعمل مشخصات و ها نسخه شمار( ح – 22 ماده

 كند، به شرح زير است: پیمانكار تهیه می

 .یردا قرار گكارفرم یارو در اخت یهته یمانكارتوسط پ يستینسخه با دوچون ساخت به تعداد  ینقشه ها كلیه

 . كند رعايت را زير موارد جزء، پیمانكاران انتخاب در كه است موظف پیمانكار( ب – 24 ماده

نامه معاونت بر قت ياو یمدرك تعیین صالحیت از سازمان مديريت و برنامه ريز یعوامل و پیمانكاران جزء می بايست دارا كلیه

 ريزی و نظارت راهبردی ريیس جمهور باشند.

 . كندمی تأمین زير، شرح به را كارگاه تجهیز برای موردنیاز زمین پیمانكار( الف – 28 ماده

×××××××××× 

 ـ ( تعديل نرخ پیمان، به شرح زير است: ه -29 ماده

 تعلق نمی گیرد.

 های زير، به عهده پیمانكار است: ج ( هزينه انجام آزمايش -32 ماده

 باشد.قطعی به عهده پیمانكار میكلیه آزمايشات مربوط به تحويل موقت و  -

 باشد.مانكار میه عهده پیدستگاه نظارت ب يهو نمونه مصالح ارائه شده جهت اخذ تأيید یلگردهزينه طرح اختالط بتن، كشش م -

 باشد.هزينه آزمايشات تجديدی به عهده پیمانكار می -

ی تضمین برای معامالت دولتی به شماره نامهنآيیدريافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام كار پیمان، طبق  -35 ماده

 است. 22/09/1394ه مورخ 50659ت/123402
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ی تضمین برای معامالت دولتی به شماره نامهآيینمیزان، روش پرداخت و نحوه واريز پیش پرداخت پیمان، طبق  -36 ماده

 است. 22/09/1394ه مورخ 50659ت/123402

 

 : نكار، برای متخصصان خارجی، به شرح زير استپیما به ارزی داختهایپر ترتیب و میزان( الف – 38 ماده

×××××××××× 

 . كندمی تأمین كشور خارج از را زير تجهیزات و مصالح تأمین برای نیاز مورد ارز كارفرما( ب – 38 ماده

×××××××××× 

 نتأمی زير، شرايط طبق را است شده برده نام زير رد كه خاصی ابزار و آالت ماشین خريد برای نیاز مورد ارز كارفرما( هـ – 38 ماده

 . كندمی

×××××××××× 

ه شرح ب هاآن از يک ره برای كه هايی زمان در را زير قسمتهای كار، كل تكمیل از پیش كه است موظف پیمانكار( ب – 39 ماده

 زير تعیین شده است، تكمیل كند و به كارفرما تحويل دهد. 

×××××××××× 

 كارفرما اختیار در جارها صورت به كار اتمام برای بايد پیمان فسخ صورت در كه پیمان اين اختصاصی آالت ماشین( د – 47 ماده

 : است زير شرح به گیرد، قرار

×××××××××× 

 . شودمی پرداخت زير، در شده تعیین ترتیب و میزان به تعلیق، دوره در پیمانكار باالسری هزينه( ب – 49 ماده

 یمانپ یعموم يطشرا 49ماده  مطابق

رداخت پپیمانكار  ت اتمام پیش از موعد كار، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعیین شده در زير، بهالف( در صور -50 ماده

 كند. می

 یمانپ یعموم يطبا شرا مطابق

 شود. ير، از پیمانكار وصول مییرمجاز پیمان )ناشی از كار پیمانكار(، به میزان و ترتیب ز( خسارت تأخیر غ6 -ب -50 ماده

 های مربوطهنامه و بخش یمانپ یعموم یطبا شرا مطابق

نموده،  یوز بررسر 10ارائه شده را ظرف مدت  یاتو جزئ يیاجرا ینقشه ها یهموظف است كل یمانكارپ :تبصره

 يندر ا یه نواقصنانچچ یزپروژه ن ی. ضمناً در زمان اجرايدمشاهده شده را اعالم نما ینواقص و مشكالت احتمال

 باشد.مورد مشاهده نمود، موظف به اعالم می

 

 بیمه



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

از  23صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

45  

 

 

 

 

 

 
صه فوق عنوان برنده مناقنمايد كه چنانچه بهاين پیشنهاددهنده با امضای ذيل اين ورقه بدين وسیله تأيید می

 كه در طوریبه انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد، آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را

ای بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرشرايط عمومی پیمان پیش 21شرايط مناقصه و ماده 

 های بیمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بیمه نمايد.عملیات فیزيكی از شركت

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

اكت ب الذكر با اطالع كامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تكمیل و در پنمايد كه جدول فوقضمناً تأيید می

چنانچه به  وشود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد چنین تأيید میتسلیم شده است؛ هم

قرارداد مكلف به تسلیم  ماه پس از مبادله 3مر میسر نشود تا حداكثر علت تشريفات بیمه و يا هر علت ديگر اين ا

ساً در اين مورد شرايط عمومی پیمان رأ 22نامه مربوط بوده و درصورت تأخیر، دستگاه اجرايی مطابق ماده بیمه

سیب آ ام شدهت انجاقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خالل حوادث سويی پیش آمد نمايد كه به عملیا

 باشد.وارد نمايد اين پیشنهاد دهنده مسؤول خسارت ناشیه می



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 45از  24صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 
جدد اند. شرکت در این مناقصه نیاز به ارزیابی مقابل توجه پیمانکارانی که قبالً در این اداره ارزیابی شده

 گیرد.ی انجام شده به هیچ وجه مالک عمل قرار نمیدارد و ارزیابی قبل

 ند.هم چنین پیمانکاران بایستی مدارک مورد نیاز هر بخش را به صورت جداگانه پیوست اسناد مناقصه نمای

 

گر ) پیمانكار( و شماره تماس نام و نشانی مناقصه

.................................................................:............................................. 

موضوع مناقصه: 

.................................................................................................................................................................... 

برآورد اولیه: 

........................................................................................................................................................................

.. 
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 عیارهای ارزيابی كیفی و فنی:م

  1-جدول پ تجربه )سابقه اجرايی( و دانش در زمینه مورد نظر   -14

 2-جدول پ حسن سابقه در كارهای قبلی  -15

 3-جدول پ توان مالی  -16

 4-جدول پ توان تجهیزاتی  -17

 5-جدول پ توان فنی و برنامه ريزی  -18

 

 

 

 جربه )سابقه اجرايی( و دانش در زمینه مورد نظرت - 1-دول پج

 

تعداد 

 كار
 یازجمع امت 0 1 2 3 4

  0 25 50 75 100 امتیاز

 

تر گزار( با حجم معادل يا بیشكار مشابه )به تشخیص دستگاه مناقصه 4حداكثر امتیاز در صورتی احراز میشود كه 

 سال گذشته اجرا شده باشد. 5از مبلغ مناقصه،توسط پیمانكار طی 

 د:بايست ضمیمه شوننیار كه میمدارك مورد

 .تصوير ابالغ قرارداد  -19

تصوير فرم صورتجلسه موقت يا قطعی و درصورت نداشتن اين صورتجلسات آخرين صورت   -20
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 وضعیت تايید شده از هر كارحتماً ارائه شود.

 مالحظات :

دت می مسال گذشته، وقوع عقد قرارداد يا اجرا و تحويل پروژه طی اين  5الك اجرای پروژه در م -

 باشد.

 شوند.رسانی میداد، به روزبه سال عقد قرار 99دادها با توجه به نسبت معامالت سال مبالغ قرار -

 الت ابالغر صورت افزايش مبلغ اولیه پیمان، مالك عمل مبلغ افزايش يافته می باشد كه در اين حد -

يش پیمان فزاالغ اقد ابافزايش پیمان بايستی ارائه گردد ) صورت وضعیت موقت با رقم باالتر از قرارداد فا

 قابل قبول نمی باشد(.

گزار( با حجم گیرد كه مشابه )به تشخیص دستگاه مناقصهمتیاز اين قسمت فقط به كارهايی تعلق میا -

 تر از مبلغ مناقصه باشد.معادل و يا بیش

 شود.درصد منظور می 70مشابه با رقم ريالی مورد نظر امتیاز آن ر صورت ارائه كارهای غیرد -

ايه ساير و از ار رايه نمودههاد دهنده فقط كارهای با حداقل رقم ريالی اسناد مناقصه را به پیوست اپیشن-

 ها اجتناب نمايد.پیمان

پیوست گردد. تكمیل و 2اين قسمت در صورتی در نظر گرفته می شود كه كاربرگ شماره از تیام -  

  2ها در كاربرگ شماره ند كه اطالعات آنشوهايی در امتیازدهی در نظر گرفته میفقط پیمان -       

تكثیر نمايد. 2شماره  تواند از كاربرگگر میدرج شده باشند. در صورت نیاز، مناقصه                

 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

از  27صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

45  

 

 

 

 

 

 
 

 كار( 4حداقل )-سال گذشته( 5سن سابقه در كارهای قبلی )حداكثر ح - 2-جدول پ

رد
ف

ي
 

 مبلغ قرارداد عنوان پروژه

مهر و امضای مقام 

لع در دستگاه مط

 كارفرما

 امتیاز كسب شده

    

1- 
ت

كیفی
 

(
100-0

) 

2- 
ك

ت كادر فنی
فاي

 

(
100-0

) 

3- 
ز

مان
ی پروژه

بند
 

(
100-0

) 

میانگین موارد
 

 1
 ،2

و  
3 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

  میانگین امتیازات كسب شده
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سط ت از متوين قسمامضای آن توسط مقام مطلع در دستگاه كارفرما، امتیاز ابا پر كردن جدول باال و مهر و 

آيد. درخصوص كارهايی كه برای كارفرمايان شخصی انجام دست میكنند، بهامتیازی كه كارفرمايان لحاظ می

 شد.باظام مهندسی استان ضروری میهای ساختمانی و يا نی مذكور توسط سنديكای شركتنامهشوند تأيیدمی

طعی قرت وضعیت گیرد كه مبلغ بروزرسانی شده قرارداد يا صودر اين قسمت فقط به پروژه هايی امتیاز تعلق می

 2ماره شدر كاربرگ  درصد مبلغ اولیه برآورد اين مناقصه نبوده و اطالعات و مدارك مربوطه 70آنها كمتر از 

 درج و ارائه شده باشد.
 

 را مهر و گیرد كه كارفرمايان، رديف مربوطه در جدول فوقظر قرار میدر صورتی امتیازات اين جدول مد ن

ی ارائه رزيابیها. به ای رسمی به موارد فوق امتیازات الزم را لحاظ كرده باشندامضاء نموده و يا طی يک نامه

 گیرد.شده با معیارهای غیر از جدول فوق هیچ امتیازی تعلق نمی
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 سال گذشته( 5اطالعات حداكثر براساس توان مالی ) - 3-جدول پ

 مبلغ ناخالص موضوع رديف

1 

رابر ب 70برابر مالیات متوسط ساالنه پرداختی يا  50

 بیمه تأمین اجتماعی قطعی يا علی الحساب پرداخت

 شده

 

2 
سه برابر درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت 

 های قطعی يا موقتوضعیت
 

3 
یاتی ه اظهارنامه مالبد های ثابت مستنپنج برابر دارائی

 ها يا دفاتر قانونیی دارائیيا گواهی بیمه
 

4 
ری تباتأيید اعتبار از سوی بانک يا موسسات مالی و اع

 معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه
 

a  3تا  1باالترين عدد كسب شده از جزءهای Max {1,2,3}= 

 

 *a  باشد: مبنای محاسبات می بوده كه 3تا  1باالترين عدد كسب شده از جزءهای 

 ؛100با  ( باشد، امتیاز اين قسمت برابر استbمعادل يا بزرگتر از مبلغ برآوردی مناقصه ) aاگر 

جه امتیاز اين قسمت برابر است با ( باشد، در نتیbتر از مبلغ برآوردی منقاصه )كوچک aاگر 
a

b
×100

 ؛

 ( نیاز ن موردآمنظور رديفی كه از امتیاز آن استفاده شده مدرك مدارك مورد نیاز در اين قسمت

 باشد(:می

 :1رديف   -21

تا كنون  1394سال  ی دارايی يا فیش واريزی مبنی بر میزان مالیات پرداختی پیمانكار ازنامه از اداره -

 .7اربرگ شماره الحساب( و تكمیل ك)قطعی يا علی تفكیک هر سالبه

اعی يا فیش واريزی مبنی بر پرداخت میزان بیمه اجتماعی پرداخت شده نامه از سازمان تأمین اجتم -
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 .6الحساب( و تكمیل كاربرگ شماره تفكیک هر سال )قطعی يا علیتا كنون به 1394از سال 

 :2رديف   -22

هايی كه در پنج سال گذشته توسط پیمانكار انجام های قطعی يا موقت پروژهارائه صورت وضعیت -

صورت  مبلغ %30سود ناخالص پیمانكار در هر صورت وضعیت بمیزان  شده با احتساب اينكه

 وضعیت منظورشود.

 8تكمیل كاربرگ شماره  -

 :3رديف   -23

 ها. نامه مالیاتی يا گواهی بیمه دارايیهای ثابت مستند به اظهاری دارايیارائه -

 :4رديف   -24

 "توان مالی"متیازدهی ری معتبر ؛ در ای تأيیديه اعتبار پیمانكار از سوی بانک يا موسسات مالی و اعتباارائه

 هیچ امتیازی مبنای محاسبات می باشند، اما در صورت عدم وجود مدارك اين رديف، 3تا  1فقط رديف های 

 تعلق نمی گیرد. "توان مالی"به 

 

مت ه اين قسازی بهمچنین الزم به ذكر است كه در صورت ارايه تأيیديه كتبی بانک به تنهايی هیچ امتی

 نمی گیرد. تعلق
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 وان تجهیزاتیت - 4-جدول پ

 اجزای معیارها و امتیازات
 جمع امتیاز

 تعداد عنوان خام 
حداكثر  

 امتیاز

امتیاز 

 دريافتی

  5 دستگاه 1 برداری توتالدوربین نقشه

 

  6 دستگاه 3 كامپیوتر

  10 دستگاه 1 بیل مكانیكی يا لودر

  10 دستگاه 1 كامیون 

  8 دستگاه 1 میكسر

  6 دستگاه 1 دامپر

  6 دستگاه 1 ديزل ژنراتور

  5 دستگاه 3 فايرركتی

  5 دستگاه 2 دستگاه خم و برش آرماتور

  6 دستگاه 2 سیلوی سیمان

  5 دستگاه 1 لیتری 10000منبع ذخیره آب 

 قالب فلزی با كلیه متعلقات
1000 

 مترمربع
7  

  7 عدد 3 مترمربعی 15كانكس 

  6 دستگاه 4 خودرو سواری

  8 دستگاه 4 وانت بار

 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

از  32صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

45  

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدارك مورد نیاز: 

  3تكمیل كاربرگ شماره. 

 ت اشین آالمالكیت تصوير مصدق و فاكتور خريد ) در مورد انواع وسايل و ابزار كار(، تصوير اسناد م

مراه با عتبر ) هاد مه با اسنيا تصوير موافقت نامه اجاره ماشین آالت )ثبت دفترخانه اسناد رسمی( همرا

 م هایآخرين برگ خالفی خودرو حداكثر يک ماه گذشته(. در صورتی كه مالكیت هر يک از آيت

ره نامه ه اجاكفوق در اختیار شركت يا يكی از اعضای هیأت مديره باشد، امتیاز كامل و در صورتی 

اعتباری  ئه مدارك، موجب بیدرصد امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. )عدم ارا 50ارائه گردد، 

 اطالعات داده شده است(.
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 ريزی رنامهبتوان فنی و  - 5-جدول پ

 معیار ارجاع كار

جمع  اجزای معیارها و امتیازات

 امتیاز

 خام

(a) 

 ضريب

 وزنی

(b) 

 نتیجه

(b×a) عنوان 

رشته 

 تعداد مرتبط
حداكثر 

 امتیاز

امتیاز 

 دريافتی

كفايت كادر فنی و 

یدی از نظر عناصر كل

 دانش و تجربه

 4) تكمیل كاربرگ 

و ارائه  6و  5و 

مدارك دال بر احراز 

عنوان شغل مورد نظر 

و گواهی سابقه كار 

مرتبط و كپی از 

مدرك تحصیلی 

 افراد (

مدير پروژه : 

سال سابقه  25

 كار

مهندسی 

  17 نفر 1 عمران

 55/0  

سرپرست 

 25كارگاه : 

 سال سابقه كار

مهندسی 

  16 نفر 1 عمران

كارشناس دفتر 

سال  8فنی : 

 سابقه كار

مهندسی 

  10 نفر 2 عمران

سرپرست 

اجرايی ابنیه : 

سال سابقه  15

 كار

مهندسی 

 عمران
  11 نفر 1

كارشناس 

كنترل پروژه : 

سال سابقه  10

 كار

مهندسی 

صنايع يا 

 عمران
  10 نفر 1

  20 نفر 2مهندسی سرپرست 
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اجرايی 

تاسیسات 

)مكانیكی و 

سال  8قی( : بر

 سابقه كار

مكانیک 

 و برق

تكنسین  

 5ساختمان : 

 سال سابقه كار

مهندسی 

  10 نفر 1 عمران

 7نقشه بردار : 

 سال

نقشه 

 برداری
  6 نفر 1

 توان برنامه ريزی و

 كنترل پروژه

تعداد پروژه هايی كه در 

سال گذشته بدون  5سوابق 

تا تحويل تأخیر غیر مجاز )

 ( وجود داشته باشد.موقت

تصوير صورتجلسه تأخیرات 

 الزامی است

2 

 پروژه
100   45/0  

  جمع

 

 

 مدارك مورد نیاز: 

 )مشخصات هیأت مديره و سهام داران( 4تكمیل كاربرگ شماره  -

 5تكمیل كاربرگ شماره   -

ر شركت ماه اخیر د 2اقل شود كه پرسنل معرفی شده، حددر صورتی امتیاز فنی در هر قسمت لحاظ می

 ند.گر مستند به آخرين لیست بیمه تأمین اجتماعی )برابر با اصل(، مشغول به كار باشمناقصه
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طعی قرت وضعیت گیرد كه مبلغ بروزرسانی شده قرارداد يا صودر اين قسمت فقط به پروژه هايی امتیاز تعلق می

 2ماره شدر كاربرگ  نبوده و اطالعات و مدارك مربوطه درصد مبلغ اولیه برآورد اين مناقصه 70آنها كمتر از 

 درج و ارائه شده باشد.
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گران در فرآيند ارزيابی كیفی مناقصه از مدارك جعلی يا اطالعات خالف تذكر: اگر اثبات شود كه مناقصه

ئت رسیدگی اند به تشخیص هیواقع، تهديد، تطمیع،رشوه و نظاير آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده كرده

 شوند.به شكايات به مدت حداقل دو سال از ارجاع كارها محروم می

لبی كه در اين اط...... صحت م............وسیله اينجانب.................................... نماينده شركت..................بدين

 نمايم.فرم درج نموده ام را تأيید می

ت آن متیازااشده و يا مخدوش بودن آن باعث حذف امتیاز مربوطه از مجموع نقص هريک از مدارك خواسته 

 گردد.شركت می

 سامت...... تلفن ........................شركت:......................................... نام پیمانكار :...................

.........................................: 

 

 ی تعهدآورمهر و امضا

 

 تأيید كارفرما

 

 باشد مدارك كامل نمی             باشد مدارك كامل می

 

 امتیاز كل ارزيابی............ مورد تأيید است.

 

 ونام خانوادگی نام  ونام خانوادگی نام  ونام خانوادگی نام

 ضاءام  امضاء  امضاء



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

از  37صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

45  

 

 

 

 

 

 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

از  38صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

45  

 

 

 

 

 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

از  39صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

45  

 

 

 

 

 

 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 45از  40صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 45از  41صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 45از  42صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

از  43صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

45  

 

 

 

 

 

 
 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 45از  44صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجانتکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

از  45صفحه  1399پاییز  ق1332/99ارداد: شماره قر دستورالعمل شرکت در مناقصه

45  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 جداول -3پیوست 

، طبتق بخشتنامه شتماره 3ناقصه گران ملزم به تکمیل جداول پیوستتم-

، و مهر و امضای آن ها می باشند. الزم به  31/03/96مورخ  1232579/96

ذکر است به پیشنهادهایی که فاقد جداول تکمیل و مهر و امضتا شتده ی 

 باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 3پیوست 
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 فرم پیشنهاد قیمت
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 به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر

 موضوع مناقصه: 

 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

.... راي حق ......................................... با سمت .........................اینجانب / اینجانبان ..............................................................

به نشانی  ........................................................................امضاي تعهدآور شرکت ...............................................................

ه رامش و   .........   ......................................................................................................................................................................

گاهی کامل آ و ی. پس از بررس.......................................تلفن همراه ............................................. و شماره فاکس ..........

 شرایط خصوصی و پذیرش تعهد اجرا و مسؤولیت در مورد مطالب و مندرجات در اسناد مناقصه، شرایط مناقصه،

ست ، فهرمناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه هاي کلی و تفصیلی اجرایی

، و پیمان ناقصهمر و قیمت هاي برآورد کار، تعهدنامه و اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مقادی

اسناد  وطور کلی، تمامی مدارک تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و به

انجام  ز لحاظاو عوامل موجود مناقصه و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط 

 نمایم که: کارهاي مورد مناقصه پیشنهاد می

یر ناقصه و مقادعملیات موضوع مناقصه فوق را براساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک م -1

 برآورد و پیمان با قیمت جدول ذیل انجام دهم:

 

 مبلغ پیشنهادي مبلغ برآورد زیرپروژه ردیف

   ابنیه  1

   تاسیسات مکانیکی 2

   تاسیسات برقی 3

 
 مبلغ کل پیشنهادي

 به عدد )ریال(
 

 
 مبلغ کل پیشنهادي

 به حروف )ریال(
 

 ..........(............مبلغ پیشنهادي = ).......................................

 ریال )102،861،655،650مبلغ برآورد = )

ریب پیشنهادي = ض

.............(..................................)... 
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 نمایم که:تعهد می چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم -2

ن مراه تضمیرک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و هاسناد و مدا -الف

ل( زهاي تعطیعنوان برنده مناقصه )به استثناي رومدت هفت روز از تاریخ ابالغ به انجام تعهدات حداکثر ظرف

 تسلیم نمایم.

م آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته، شروع به کار نمایر در پیمان، ماشینظرف مدت مقر -ب

 تمام برسانم.و کلیه کارهاي موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به ا

 شود.نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب میتایید می -3

 دارد.نگزار الزامی براي واگذاري کار به هر یک از پیشنهاد ها اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه -4

اجراي  سلیم و تضمینتبه منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و  -5

 ام. تعهد، تضمین شرکت در مناقصه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته

  

 بینی عملیاتیپیش اطالعات کامل و کافی در مورد شرایط سایت، روشهاي دستیابی به الزامات منطقی و قابل -

وع نجام موضبر ا الت محلی، شرایط آب و هوایی، مصالح و تمام موضوعاتی که به نحويمورد نظر کارفرما، تسهی

سوزي مورد شها و مقررات امنیتی، ایمنی و آتاین مناقصه تأثیرگذار است، از جمله شرایط نیروي کار و رویه

 نظر کارفرما را حاصل نموده ایم.

مدنظر  ین پروژهباید طبق قرارداد براي انجام ا به چگونگی، خواص، مشخصات، شرایط و الزامات کاري که -

 گیرد آگاهی کامل داشته و تخصص کافی و الزم در این خصوص داریم.

صه هاي مربوط به اجراي موضوع این مناقنامهآگاهی کامل نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئین -

ن هر دانیم و امکات تمامی آنها بطور کامل متعهد میو کارهاي مرتبط به آن را داریم و خود را نسبت به رعای

 نماییم:نوع ادعاي احتمالی نسبت به موارد ذیل را از خود سلب می

 اقامه هر نوع دعوي علیه کارفرما به علت رد پیشنهاد  -

نی مبتی یا گاهی کافآهر نوع ادعا درباره شرایط و مشکالت اجراي کار موضوع این مناقصه که ناشی از فقدان  -

ارهاي اقصه و کین منابر موارد عدم قطعیت باشد. پذیرفتیم که از هیچ کدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع 

 29ه ب مادمربوطه بري و معاف نخواهیم شد و نیز هیچ حقی براي درخواست اضافه پرداخت خارج از چارچو

 شرایط عمومی پیمان نخواهیم داشت.
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ر یک از هباشد و موظف به اعالم علت رد ما مقید به پذیرش پایین ترین قیمت نمیکنیم که کارفرتایید می -

 پیشنهادات نیست.

 گرفته و ا در نظرردر تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشی از اجراي قرارداد  -

ه کانده است و هیچ موردي باقی نم سلیم این پیشنهاد، مطالعات کافی را انجام دادهتکنیم که هنگام تایید می

 استناد به ناآگاهی نماییم.  بعداً

ه اقدام ب کارفرما در صورتی که شرکت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهدیم در تاریخ اعالم شده -

ل ( ک)پنج درصد %5نامه بانکى مورد تأیید کارفرما جهت انجام تعهدات، معادل امضاي قرارداد کنیم و ضمانت

 نماییم.مبلغ قرارداد را ارائه 

 باشیم و به مااالختیار و مجاز شرکت هستیم و داراي حق امضا از طرف و براي شرکت میما نمایندگان تام -

 .اختیار تام داده شده که به نام و از طرف شرکت این اسناد را امضا کنیم

 

 د.اهد کرق لیست متریال مدارک پیوست، ضمیمه خوپیمانکار آنالیز و جزئیات قیمت موارد جدول زیر را بر طب -

 

 

 

 

 سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضا مجاز شرکت برای اسناد تعهدآور
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  قراردادقراردادپیش نویس پیش نویس 
 

 

  

  تکمیل سالن همایش های شهرداری سیرجانتکمیل سالن همایش های شهرداری سیرجان

  

 

 

 توسعه آهن و فوالد گل گهر: شركت میان 

 و

 ....................شركت

 

 

 

 

 ق1332/99: شماره قرارداد

 1399پاییز : تاریخ 
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الح به ل و جعفر صدیرعاممپور به عنوان این قرارداد فی ما بین شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، به نمایندگی آقایان محمد محیا

و شماره  14000228625شناسه ملی  باسیرجان  شهرستان شرکتهاي ثبت اداره در 3136عنوان عضو هیات مدیره ثبت شده به شماره 

هر، کدپستی جاده اختصاصی معدن گل گ 5جاده شیراز، کیلومتر  50، به نشانی سیرجان، کیلومتر 411395415655اقتصادي 

ایندگی من به ......................................شود از یکسو و شرکت ، که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می 7817999738

ان رئیس هیات مدیره ونع به .............................................به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و  ..............................................

.  به نشانی .........................................ي .تصادقو شماره ا ....................................با شناسه ملی   ............................،ثبت شده به شماره 

........................................................................................................................................................................................................، 

رایط ذیل مطابق مواد و شیگر، د از سوي ده می شو،که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامید............................................کدپستی 

 منعقد گردید و طرفین با امضاء آن ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد قرارداد می باشند.

 
 موضوع قرارداد -1ماده 

طبق اسناد و مدارک « تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان   »موضوع قرارداد، عبارت است 

 پیوست.

 

 دقراردا مدارک و اسناد - 2ماده

  : است زیر مدارک و اسناد بر مشتمل قرارداد این

 متن قرارداد حاضر -1

 یو عموم یفن و نقشه هاي مشخصات  -2

 مکاتبات و گزارشها کارها، دستور ها، ابالغیه ها، الحاقیه ها، جلسه صورت -3

 معاونت برنامه ریزي و نظارت 03/03/1378خ مور 1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه   -4

 راهبردي رئیس جمهور که طرفین از مفاد آن مطلع می باشند و جزء الینفك قرارداد می باشد.

محیط  و هداشتب ایمنی، مدیریت سوي از ابالغی محیطی زیست و ایمنی هاي دستورالعمل و ها نامه آئین کلیه  -5

 .باشند می قرارداد الینفك جزء که خریدار زیست

 یا ابالغ پیمانکار هب آن انجام منظور به و قرارداد چارچوب در قرارداد، نجاما حین که اصالحی و تکمیلی اسناد  -6

 .شود می توافق قرارداد طرف دو بین

 مصوب هاي گزارش و مدارک  -7
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 انجام جهت در اتنه فوق صورت به ها اولویت رعایت و بوده یکدیگر مکمل قرارداد / مناقصه اسناد مدارک : 1توضیح 

 دیگر ايه قسمت در و آمده قرارداد هاي قسمت از بعضی در احیانا که تکمیلی هاي رحش و باشد می کارها صحیح

 پیمانکار طرف از ادعایی هیچگونه رابطه این در و شود نمی محسوب تناقض موارد از است نشده مجدد تاکید و تکرار

 .بود نخواهد مسموع

 امضاء به یا بالغا پیمانکار به پیشنهاد قبولی الغاب از بعد که کارهایی دستور و ها بخشنامه مجالس، صورت: 2حتوضی

 .است برخوردار اولویت از خود موضوع در باشد رسیده طرفین مجاز نمایندگان

رات ه ها و مقرنام ، آیینو پیوست هاي مربوطه در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، اولویت با قرارداد حاضر

 منضم به پیمان است.داخلی کارفرما و سپس شرایط 

 

  قرارداد مدت - 3 ماده

وقت ماه از تاریخ تحویل م 12و دوره تضمین  شدمی با قرارداد تاریخ تنفیذاز پس  ماه 12 موضوع قرارداد، به مدت انجام مدت -3-1

 می باشد.

 تفصیلی عملیات انبنديزم برنامه ه،مناقص در شدن برنده ابالغ از پس روز 15 مدت ظرف حداکثر است موظف پیمانکار -3-2

 .نماید ارسال نظارت دستگاه و کارفرما به تایید جهت و تهیه را مناقصه اسناد موضوع

 صورت و در باشد می پیمانکار ماهانه و فتگیه روزانه، پیشرفت گزارشات تهیه مبناي شده، تایید تفصیلی بندي زمان برنامه -3-3

 .رار ندهدق رسیدگی مورد را پیمانکار وضعیت صورت تواند می کارفرما ،بندي زمان برنامه و پیشرفت گزارش ارائه عدم

 موظف است است، ضروري تفصیلی انیزم برنامه در تغییراتی که دهد تشخیص پیمانکار کار، اجراي حین که صورتی در -3-4

 اطالع مشاور به مهندس لیل،د ذکر با را مراتب شود، داده تغییر آن برنامه در باید او نظر به که کارهایی انجام موعد رسیدن از پیش

 است، قبول مورد که ار آنچه و رسیدگی میکند کلی زمانی برنامه قالب در را پیمانکار تقاضاي مورد تغییرات مشاور، مهندس .دهد

 و تعهدات انمیز از ،قرارداد مندرجات در حدود تغییرات این که است بدیهی د.کن می ابالغ پیمانکار به کارفرما، تصویب از پس

 زمانی برنامه مطابق ستا متعهد پیمانکار نگیرد، کارفرما قرار قبول مورد تغییرات که درصورتی .کاهد نمی پیمانکار مسئولیتهاي

 .نماید اقدام قرارداد به منضم

 قرارداد مدت تغییرات -3-5

 مدت تمدید ستدرخوا تواند می یمانکارپ شود، کار اجراي مدت افزایش موجب که زیر موارد از یك هر وقوع صورت در  (الف

 :بنماید را قرارداد

 کند اساسی تغییر فنی مشخصات یا اجرایی هاي نقشه کارفرما دستور به هرگاه. 

 نماید تاخیر اوست عهده به آنها تهیه که مصالحی تحویل یا و کارگاه تحویل در کارفرما هرگاه. 

 قرارداد این 27 ماده مطابق قهري حوادث موارد در. 

 درآید تعلیق حالت به قرارداد که صورتی در. 

 باشد پیمانکار قصور از خارج کارفرما تشخیص به که دیگري موارد. 
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 و کند می تسلیم ورمشا مهندس به توجیهی، دالیل و محاسبات ارائه با را قرارداد مدت تمدید درخواست پیمانکار صورت این در

 تصمیم نتیجه سسپ و کند می گزارش کارفرما به تصمیم اتخاذ براي را مراتب تایید، صورت در و بررسی از پس مشاور مهندس

 .نماید می ابالغ پیمانکار به را کارفرما

 تعیین موارد به توجه با رمشاو مهندس باشد، نرسیده اتمام به کار اگر قرارداد، مدت تمدید هر یا قرارداد اولیه مدت پایان در( ب

 کارفرما به را کار نتیجه و نماید می تعیین را آن مجاز غیر و مجاز مدت میزان و کند می بررسی را کار تاخیر علل قرارداد در شده

 تاخیر مدت معادل و کند می اعالم پیمانکار به را خود نظر مجاز غیر یا مجاز تاخیرات مورد در کارفرما سپس و دهد می گزارش

 .نماید می تمدید را قرارداد مدت مجاز،

 فقط بند الف، در ددهش درج مختلف عوامل از ناشی زمان هم تاخیرهاي قرارداد، مدت تمدید براي ماده این مفاد اياجر در :1نکته

 . شود می محاسبه بار یك

 به و شده وي سلب از افراد ایمنی جمله از پیمانکار مسئولیتهاي قانونا   آنکه دلیل به قرارداد، تاریخ اتمام از پس روز اولین در: 2هنکت

 تمدید به منوط رودو تمدید مجوزهاي و آمد خواهد عمل به ممانعت سایت به پیمانکار پرسنل ورود از است، شده منتقل فرماکار

 اتمام از قبل مدتی از را ديقراردا و امور تاخیرات الیحه بررسی زمان براي الزم بینی پیش باید پیمانکار لذا.  بود خواهد قرارداد

 موقع به ارائه عدم دلیل هب که صورتی در بدیهی است .باشد شده ابالغ پیمان تمدید قرارداد، اتمام تاریخ در که دهد انجام قرارداد

 .بود خواهد نکارپیما متوجه آن قانونی و مالی و مسوولیتهاي عواقب کلیه شود، متوقف پیمان موضوع اجراي تاخیرات، الیحه

 اختالف حل مطابق ماده همسئل حل براي تواند می باشد معترض کارفرما تصمیم به نسبت پیمانکار اگر ماده، این مفاد اجراي در  )ج

 .نماید اقدام

 

  قرارداد مبلغ - 4 ماده

 ریال به صورت مقطوع تعیین و توافق گردید.( ...)مبلغ قرارداد بابت انجام کامل موضوع قرارداد، 

 کل مبلغ قرارداد بصورت ریالی پرداخت میگردد.  -4-1

 یگیرد.غ فوق براي انجام موضوع قرارداد  مقطوع میباشد و هیچ گونه تعدیلی به آن تعلق نممبال  -4-2

 رح زیر میباشد :شدرصد مبلغ اولیه پیمان بوده و نحوه آزادسازي به  25پرداخت مبلغ پیش  -4-3

 ه می باشد.فیزیکی پروژ پیشرفت %30درصد پس از  5/7درصد پس از تجهیز کامل کارگاه و  5/7درصد پس از عقد قرارداد،  10

 کارفرما خواستدر با مورد نیاز جهت پیش پرداخت، ضمانتنامه بانکی با تایید مدیریت مالی شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر تضمین

 گردد. می پرداخت

 
 و رسیده نظارت ستگاهد تایید به که پیمانکار بجان از ارسالی ماهانه وضعیتهاي صورت براساس قرارداد مبلغ مابقی پرداخت  -4-4

 .گیرد می صورت مربوطه قانونی کسورات و پرداخت پیش کسر از پس باشد، شده تحویل کارفرما نماینده به

 سال ابنیه بهاي فهرست ریزي، برنامه و مدیریت سازمان ضوابط و کار احجام اساس بر پیمانکار اجرایی هاي وضعیت صورت -4-5

 پیمان، ضریب از اعم ضرایب کلیه شامل که باشد می - - - حاضر قرارداد در کلی ضریب و دگرد می تهیه مربوطه شرایط و 1399
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 با فقط پیمانکار به پرداختها و وضعیتها صورت کلیه .باشد می غیره و اي منطقه ضریب کارگاه، برچیدن و تجهیز باالسري، ضریب

 .بود هدخوا پرداخت قابل و محاسبه 99 بهاي فهرست در - - - - ضریب اعمال

 .گردید خواهد اصالح کارها واقعی حجم با متناسب قرارداد اجرایی عملیات بخش مبلغ است بدیهی

 مقدار قرارداد به منضم بهاي فهرست در آنها براي که شود ابالغ پیمانکار به کارهایی قرارداد، موضوع چارچوب در چنانچه  -4-6

 اجراي براي قرارداد بانیم اساس بر را خود پیشنهادي قیمت کار، ابالغ دریافت از پس باید پیمانکار باشد، نشده بینی پیش قیمتی و

 شود می تعیین مشاور هندسم و پیمانکار توافق با که قیمتی .نماید تسلیم مشاور مهندس به قیمت، تجزیه با همراه شده، یاد کارهاي

 بیشتر قرارداد لیهاو مبلغ درصد 10 از نباید جدید، ايقیمته بهاي جمع .است پرداخت مالک رسید، خواهد کارفرما تصویب به و

 .شود

 ضوابطو  تاس پیمانکار عهده به ... و معادن از استفاده حق شهرداري، عوارض مالیات، بیمه، جمله از قانونی کسورات کلیه  -4-7

 موافقتنامه این در تا  صراح اینکه رمگ گردید، خواهد اعمال جمهوري ریاست راهبردي نظارت و ریزي برنامه معاونت هاي بخشنامه و

 .باشد شده مشخص دیگري نحو به

 حق سپرده عنوان به %5 پیمانکار، وضعیت صورت هر از کارفرما اجتماعی، تامین قانون 38 ماده در مقرر تکالیف رعایت در :تبصره

 سازمان از مفاصاحساب ئهارا با پیمانکار و مانده باقی کارفرما نزد نیز وضعیت صورت آخرین قرارداد پایان در و نموده کسر بیمه

 .نماید می دریافت را وضعیت صورت آخرین اضافه به سپرده %5 اجتماعی تأمین

 فروش حساب صورت صدور( مربوطه ضوابط رعایت با و مالیاتی امور سازمان ابالغی قوانین با مطابق افزوده، ارزش بر مالیات -4-8

 .بود دخواه کارفرما عهده بر پیمانکار، توسط ) ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی ارائه و خدمات و کاال

 

 افزایش یا كاهش مبلغ قرارداد  -5ماده  

)بیست وپنج درصد(  %25می تواند در طول مدت قرارداد حجم کارهاي موضوع قرارداد را با رعایت آیین نامه معامالت تا  کارفرما

 هش دهد.مبلغ اولیه قرارداد افزایش یا کا

 

  بهاء آحاد تعدیل - 6 ماده

 .نمي شود تعدیل و شامل بوده قطعي قرارداد موضوع عملیات به مربوط واحد هاي قیمت

 

 تنفیذ قرارداد -7ماده 

 قرارداد با حصول شرایط زیر تنفیذ شده تلقی میگردد:

 الف( امضاي قرارداد

 ب( ارائه ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت

 بانکی حسن انجام تعهدات  ج( ارائه ضمانتنامه

 د( پرداخت پیش پرداخت توسط کارفرما 
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 ه( نامه ابالغ شروع به کار از سوي کارفرما  

ارد تا ضمن ین حق را درما اتبصره: عدم ارائه ضمانتنامه بانکی هاي فوق در موعد مقرر به مفهوم انصراف پیمانکار تلقی شده و کارف

 در خصوص انجام موضوع قرارداد همکاري نماید. فسخ این قرارداد، با شرکت هاي دیگر

 

 

 بر موضوع قرارداد نظارت - 8 ماده

 

 پیمانکارباشد و یم کارفرما به عهده دستگاه نظارت بر طبق مفاد این قرارداد تقبل نموده پیمانکارکه  تعهداتی انجامنظارت بر  -8-1

به  یبه صورت کتب عاقبا،که دستگاه نظارت کارفرما مت نماید انجام موظف است کارها را با هماهنگی و طبق دستورات دستگاه نظارت

 پیمانکار معرفی خواهد شد. 

واد مطابقت با م تحویل، توسط نمایندگان دستگاه نظارت مورد بازرسی الزم جهتاز و قبل  ر حین انجام کاردموضوع قرارداد  -8-2

 مندرج در مشخصات فنی قرارداد، قرار خواهد گرفت.

خت هزینه امر و پردا مکانات و تسهیالت الزم جهت ایننجام هماهنگی الزم جهت بازدید نماینده دستگاه نظارت و تأمین کلیه اا -8-3

 باشد. هاي مربوطه برعهده پیمانکار می

 ود.باهد داد نخورسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام تعهدات قرارکنترل و باز -8-4

یت جتماعی و رعاهاي حفاظت و بهداشت کار منتشره از سوي وزارت کار و امور انامهنین ملزم به رعایت آیینپیمانکارهمچ -8-5

 اي و اجراي ایمن عملیات میباشد.بهداشت حرفه

 انجام از کارفرما مجوز کسب و مشاور مهندس تایید از پس پیمانکار، ظرن مورد اصالحات و فنی نظر اظهار تغییرات، هرگونه -8-6

 .گرفت خواهد

 بر آزمایشها ینه انجامهز کند، آزمایش را یافته انجام کارهاي یا مصالح کار، اجراي صحت از اطمینان منظور به کارفرما چنانچه

 این هزینه ینکها ضمن تطبیق نکند، است شده تعیین فنی مدارک در که آنچه با آزمایشها این نتایج هرگاه کارفرماست، عهده

 .نماید اصالح کارفرما دستور طبق خود به هزینه را کارها و مصالح که است متعهد وي گیرد، می قرار پیمانکار عهده به آزمایشات

 به و موقت، موردي رتصو به کارگر الزم تعداد آزمایشی، نوع هر انجام یا مصالح از برداري نمونه براي که است موظف پیمانکار

 بگذارد مشاور مهندس اختیار در رایگان طور

 

  كار انجام حسن سپرده و تعهدات اجرای تضمین - 9 ماده

مبلغ قرارداد،  %5ه میزان ب  بانکی نامه ضمانت قرارداد امضاء هنگام به پیمانکار قرارداد، مفاد طبق تعهدات اجراي تضمین منظور به

تسویه  ی موضوع قرارداد وتحویل قطع از پس مزبور بانکی نامه نتضما دهد.می تحویل کارفرما به تمدید قابل و و شرط قید بدون

 تضمین بعنوان %10دلمعا پیمانکار، به پرداخت هر مبلغ از .شود می داده عودت پیمانکار به مالی و تائید دستگاه نظارت حساب

پس از صدور  آن %50وقت و ازصدور گواهینامه تحویل م پس کار انجام حسن کسور مبلغ  %50گردد.  می کار کسر انجام حسن

 .گردید خواهد مسترد پیمانکار به ، گواهینامه تحویل قطعی و تائید دستگاه نظارت
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 شرح كار – 10 ماده

می  پیوست در فایل هاجرایی و ریزمتره ارائه شد مطابق نقشه هايتکمیل سالن اجتماعات شهرداري شهرستان سیرجان پروژه شامل 

 رد نیاز و انجام کلیه عملیات به شرح زیر می باشد:، تامین کلیه اقالم موباشد

، کرم بندي، بتن ریزي، شن ریزيساخت سازه، ملیات ساختمانی اعم از گود برداري، پی کنی، بلوکاژ کف، آرماتوربندي، ع -الف 

کف و  یك هاي، اجراي سرامو ایرانیت  دیوارچینی، اجراي نما، عایقکاري، گچ کاري، نصب درب و پنجره، اجراي سقف کاذب

 دیوار و... مطابق نقشه ها و جزئیات پیوست

 ریزمتره تاسیسات مکانیکی تاسیسات مکانیکی مطابق نقشه ها و تامین و اجراي  -ب 

 مطابق نقشه ها و  ریزمتره تاسیسات الکتریکیتاسیسات الکتریکی اعم از  تامین و اجراي–پ 

تره هاي و در ریزم ی باشدماد میگردد که براساس کاربري این ساختمان موردنیاز در صورتی که احجام اضافی از جانب پیمانکار پیشنه

رائه قیمت و مبناي ا بررسی منضم به اسناد دیده نشده است بایستی به صورت پیشنهادات تکمیلی ارائه گردد تا در مرحله ارزیابی فنی

 قرار گیرد.

 

 تعهدات پیمانکار – 11 ماده

 ن شود.انتخاب و تامیه یک درجیاز پروژه می بایست با نظارت و تائید کارفرما از متریال تمامی متریال مورد ن -11-1

نیاز،  مه هاي موردارگیري، حمل، ارسال، تخلیه، بیمه حمل، بیمه تمام خطر نصب، بیمه حادثه و عوامل اجرایی، و سایر بیب -11-2

 باشد. می پیمانکار تصادفات، جرائم رانندگی و کلیه مسئولیت هاي مربوطه به عهده

االهاي گردد هر گونه دفترچه آموزشی، دستورالعمل تعمیر و نگهداري، کاتالوگ و سایر اسناد مرتبط با کیمانکارمتعهد میپ -11-3

روش را فات پس از ت، خدمموضوع قرارداد را همزمان با تحویل موضوع قرارداد، به کارفرما تحویل دهد. ضمنا  پیمانکار متعهد اس

ت پس از فروش برعهده سال ارائه و تضمین نماید. هزینه مربوط به خدما 5براي مدت اصلی را ز تعویض و یا تأمین قطعات اعم ا

 باشد.کارفرما می

ده از شازرس معرفی بالزم براي انجام بازدید کیفی و فنی توسط  بایست تمامی ترتیباتپیمانکار قبل از تحویل به سایت، می -11-4

ازرس نترل فنی بگردد که هر گونه اشکال و نقص فنی را که در اثر کرا فراهم آورد و همچنین پیمانکار متعهد میجانب کارفرما 

 برطرف سازد. روز  10گردد ظرف مدت کارفرما اعالم می

محل ساخت  زرس درروز قبل از بازرسی با بازرس هماهنگ و امکانات الزم براي کار با 3یمانکار تاریخ بازرسی را حداقل پ-11-5

 را فراهم خواهد نمود. 

د و وضوع قراردایا هنگام تحویل م اي که ممکن است قبلهرگونه حادثه یا صدمهمدنی کلیه عوامل پیمانکار مانند مسئولیت  -11-6

أسیسات و یا خسارتی به ت و کارکنان وي یا اشخاص ثالث گردد یا به سبب آن متوجه جان و اموال پیمانکار و کارکنان وي، کارفرما

ن وي مسئولیتی نمایندگا فرما وبه عهده پیمانکار خواهد بود و کار یو کل زییاموال پیمانکار، کارفرما و یا اشخاص ثالث وارد آید، ج

 در مورد پاسخگویی به مراجع ذیربط نخواهد داشت.
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ران و شرایط و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایرارداد کلیه قوانین قنماید که در اجراي نوسیله اعالم و تائید میپیمانکار بدی -11-7

داد از وضوع قرارمملیات مندرج در قرارداد را رعایت نموده و در صورتی که معلوم شود پیمانکار یا کارکنان وي در طول اجراي ع

ه تا هر گون بودهد مکلف خوا اند پیمانکارمقررات و قوانین جمهوري اسالمی ایران و یا شرایط مندرج در قرارداد تخلف کرده

 شود جبران نماید.خسارتی را که از این بابت متوجه کارفرما می

همراه  نامه معتبر بهمربوطه یا گواهی Certificateقالم موضوع قرارداد یا پیمانکار متعهد است گواهی کیفیت ا -11-8

Certificate of origin  ل دهد. کاال، به کارفرما تحوی رسانده و همزمان با تحویل نماینده کارفرمارا به تائید 

 .باشد می پیمانکار عهده کارکنان بررفاهی  وتامین غذا، مسکن، ایاب و ذهاب و وسائل ایمنی  -11-9

 شد.امین کلیه ابزارها و ماشین االت و مواد و مصالح مورد نیاز براي اجراي کار، بعهده پیمانکار میبات  -11-10

 میباشد.د تا تحویل موقت، بعهده پیمانکارات و اقالم در دوره ساخت از تاریخ ورونگهداري و حفاظت از تجهیز -11-11

 يدارا یستیبای م ندهینمامود که این نخواهد  یمعرفکارفرما  به را خود هندینما قرارداد،امضاي  از پس بالفاصله پیمانکار -11-12

 .باشد کارفرما دسترس در اوقات تمام در و بوده يو جانب از تام اراتیاخت

 ه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات )بجز ارزش افزوده( به عهده پیمانکار می باشد.کلی -11-13

ري ون کار جمهوعایت الزامات راهنمایی و رانندگی، اجرایی، ایمنی و بهداشت محیط کار، قانون تامین اجتماعی و قانر -11-14

 ضوع قرارداد بعهده پیمانکار می باشد.اسالمی ایران و سایر قوانین موضوعه مرتبط با مو

 از وظایف پیمانکار می باشد. تجهیز و برچیدن کارگاه -15-11

 ارایه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار الزم می باشد. -16-11

 

 تعهدات كارفرما –21ماده 

 ارفرما.سر کسورات قانونی و تائید دستگاه نظارت کلزحمه پیمانکار بر اساس مفاد این قرارداد، پس از کپرداخت حق ا -12-1

 للی وارد نشود.خپیمانکارتا در برنامه شده فنی و کنترل کیفیت مطابق برنامه زمانبندي  یهر گونه بازرس -12-2

 ر اختیار قرار دادن نقشه هاي اجرایید -12-3

 حویل زمین براي تجهیز کارگاه و اجراي پروژهت -12-4

 

 ن پیمانکاركاركنا –31ماده 

میشوند  ز نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجراي این قرارداد بصورت دائم یا موقت توسط پیمانکار به کار گرفتها -13-1

 کارکنان پیمانکار شناخته میشوند.

سب داشته صالحیت دار و مناید به منظور انجام مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر خود به تعداد کافی کارکنان پیمانکار با -13-2

داشته باشند و  ح میشود راما مطرباشد و این کارکنان براي انجام موضوع قرارداد بایستی اختیار و مسئولیت اظهار نظر را که توسط کارفر

 در جلسات مربوط به پروژه شرکت نمایند.

 طه با قرارداد خواهد بود.تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود در راب پیمانکار در -13-3
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 معرفي مدیر پروژه  – 41ماده 

ل مدت روژه براي طواز تاریخ امضاء قرارداد فردي را به عنوان مدیر پ یك هفتهارفرما و پیمانکار موظفند حداکثر ظرف مدت ک -14-1

 فرما باشد .قرارداد به طرف مقابل معرفی نمایند. نماینده پیمانکار در تمام اوقات باید در دسترس کار

ر صورتی که هریك از طرفین بخواهند مدیر پروژه خود را تغییر دهند موظفند حداقل یك هفته قبل از تاریخ تعویض، د -14-2

 موضوع را به اطالع طرف مقابل برسانند.

 

 تحویلمحل  -51ماده 

می  یرجانهرستان سشاجتماعات شهرداري سالن موضوع قرارداد، استان کرمان، شهر سیرجان،  و اجراي پروژه محل تحویل تجهیزات

 باشد.خاطرنشان می سازد مسئولیت تحویل سالم کلیه اقالم به عهده پیمانکار می ؛باشد

 

 تضمین و رفع نواقصدوره  – 61ماده 

ن رف پیمانکار تضمیماه شمسی از ط 12حسن انجام کارکرد مراتب موضوع این قرارداد از تاریخ تحویل موقت براي مدت  -16-1

 نامیده میشود. دوره تضمیـن میگردد و این مدت بنام 

مرغوب ل بد یا نامتریا معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن ،اگر در دوره تضمین

 باشد، پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع نماید.

وسیله ینات تعیین شده بقادر به انجام کار مطلوب طبق تضممیگردد تأمین وي که توسط اقالمی مینماید  تضمین پیمانکار -16-2 

د. ــباش ئم قراردادو ضما و با ایمنی که الزمه بهره برداري می باشد بوده از هر لحاظ بر طبق مشخصات مشروحه در مدارک پیمانکار

ین ر دوره تضمدواقصی نخود را بنحوي تضمین می نماید که هر گاه  گاه هايکار مشارالیه صحت و دقت و کیفیت مواد و دقت کار در

تعیین می  وسط کارفرمات)زمان  ود با حداقل تأخیرــوط نمــب مربــنامرغوب یا  ساخت و طرز کار نامناس متریالظاهر شود که بتوان به 

ر قرارداد د ضمائم الزم و الزامات مندرج در مدارک و ن نواقص را اصالح نماید. از جمله نواقص فوق فقدان خصوصیاتگردد( آ

رکب از دو نفر از اي ممورد ساخت می باشد. عیوب ناشی از اشتباهات در بهره برداري و فرسودگی عادي که مورد تأیید کمیته

 باشد از شمول این ماده مستثنی است.پیمانکار و یك نفر نماینده کارفرما نمایندگان 

ا رنواقص فرما کاري نماید خوددار)زمان توسط کارفرما تعیین می گردد( از رفع نواقص در حداقل زمان  پیمانکار در صورتیکه -16-3

 منظور می نماید. پیمانکاربه حساب بدهکاري  درصد15اضافه ه رفع و هزینه هاي متعلقه را ب

 

  تحویلسالم بودن مواد، كیفیت و چگونگي  – 71ماده 

 د.ارسال گردکارفرما سالم و بدون عیب و نقص و با کیفیت مناسب، براي نو و باید روژه پ اقالم مورد نیازکلیه 

 ظاهرا سالم اقالمورتیکه قرار خواهند گرفت و در صکمی و کیفی مورد بازرسی کارفرما توسط  آماده بسته بندي می باشندکه اقالمی 

کارفرما ار ه تأیید انببرفرما تنظیم و پس از تحویل به انبار کابوطه بوده و آثار خسارت در آنها دیده نشود فـرم لیست بسته بندي مر

 خواهد رسید. 
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ستور د است به دمتعه کارپیمانمشخصات فنی مورد درخواست نباشد،  منطبق باو یا  بودهناسالم  یکه تجهیزات موضوع قرارداددر صورت

اي ایجاد هلیه هزینه ل نماید. کتحویکارفرما معین می کند در انبار ا کارفرمرا عوض نموده و در مدت زمانی که  اقالم، این نوع کارفرما

 و کارفرماص عویض به تشخیت ازپیمانکار در صورت امتناع  خواهد بود.پیمانکار این رابطه به عهده  خسارات ناشی از تأخیر در شده و

سارت وارده خهزینه ران براي جب را تعویض نموده و اقالمر طریق که صالح می داند این ه مجاز است بهکارفرما طی مدت مورد نظر، 

 ید.فسخ نماپیمانکار  تخلفبدلیل و  28یا قرارداد را طبق ماده  و این قرارداد عمل نماید 18بر اساس ماده 

 

 قصور و مسامحه  –81ماده 

رفرما کا ارتی بهدن خسب وارد آمدرصورتیکه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هرعنوان سب

ي که اطالبات و سپردهدرصد از محل تضمین هاي پیمانکار و یا هرنوع م 20 خسارت وارده را باضافه هزینهحق دارد کارفرما شود 

 بدون احتیاج به اقدامات اداري و قضائی وصول نماید. "پیمانکار نزد او دارد مستقیما

 

 لعملكتابچه راهنما و دستورا -91ماده 

ه این بمنضم  پیمانکار موظف است کلیه مدارک فنی، مدارک خرید تجهیزات وگواهینامه هاي اصالت تجهیزات و کلیه مدارک

د نسخه تایی یکی در تطابق بانسخه الکترونیکی و پس از تایید نسخه الکترونیکی، یك نسخه هاردکپی و الکترون 3ه تعداد را بقرارداد 

( حداکثر As builtت )ون ساخچت براي کارفرما تهیه و در اختیار کارفرما قرار خواهد داد. ارائه نقشه هاي شده را قبل از تحویل موق

 ماه پس از تحویل موقت میباشد.   1تا 

 

 دقت و كوشش – 20ماده 

تخصصی و  تانداردهايسساس ااپیمانکار باید تعهدات ناشی از این قرارداد را با بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر 

 کار برد.ت خود را بت و جدیاي معمول انجام دهد. پیمانکار باید براي انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر مهارت و دقحرفه

 

  جریمه تأخیر – 12ماده 

باشد،  قرارداد شده دتمدی مدتهاي عالوه به قرارداد اولیه مدت از بیش کار، انجام مدت که صورتی در کار، پایان در -21-1

در غیرمجاز تاخیر  هفتهتواند بازاء هر می کارفرما کندو می تعیین را مجاز غیر تاخیر مدت و رسیدگی تاخیرات به مشاور مهندس

حل ا از منماید و ی هاي وي کسراز پرداخت يبدون لزوم انجام اقدامات قضایی یا ادارذیل و  رحرا به ش یمبالغ پیمانکارانجام تعهدات 

 برداشت نماید. يو يهاتضمین

به ازاي هر هفته تأخیر غیرمجاز ناشی از قصور پیمانکار و به تشخیص دستگاه نظارت در اجراي موضوع قرارداد، جریمه اي -21-2

از  ده استکارهایی باقیمانده که با تاخیر غیرمجاز از جانب پیمانکار مواجه شدرصد( مبلغ ده ) %10درصد( و حداکثر تا دو ) %2معادل 

سوي کارفرما به حساب پیمانکار منظور می گردد. در صورت تأخیر بیش از پانزده روز از انجام هر یك از تعهدات طبق برنامه زمان 
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بندي تحویل قطعات، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن احتساب خسارات فوق و وصول آن رأسا و بدون مراجعه به دادگاه به طور یك 

 لیه تضامین پیمانکار را به عنوان خسارات ناشی از فسخ قرارداد ضبط نماید.طرفه فسخ و ک

 

 گواهي تحویل موقت – 22ماده 

 آماده مراتب کتبا  قبل، روز 10 اقلحد پیمانکار شد، تحویل آماده کار و گردید تکمیل قرارداد موضوع عملیات آنکه از پس -22-1

 براي را خود نماینده و کند می موقت تحویل تقاضاي مهندس مشاور از و رساند واهدخ کارفرما اطالع به راتحویل  براي کار بودن

 تایید، رتصو در و کند می رسیدگی پیمانکار درخواست به مشاور، مهندس .نماید می معرفی موقت تحویل هیات در عضویت

 مهندس نظر به گرا .نماید می موقت یلتحو هیات تشکیل تقاضاي کارفرما از موقت، براي تحویل کار آمادگی تاریخ تعیین ضمن

 که را کارهایی و اقصنو تقاضاي پیمانکار، دریافت از روز 7 مدت ظرف نباشد، برداري بهره آماده قرارداد موضوع عملیات مشاور

 کار مادگیآ اعالم ریختا از روز 10 مدت در حداکثر کارفرما .رساند می پیمانکار اطالع به شود تکمیل موقت تحویل از پیش باید

 نماینده و مشاور دسمهن اتفاق به تا نمود خواهد معرفی موقت تحویل جهت هیئت را خود نماینده مشاور، توسط موقت تحویل براي

 .نمایند اقدام موقت تحویل صورتجلسه امضاي به و نسبت نظارت آزمایشات انجام بر پیمانکار

 بندي زمان برنامه انکارهیات، پیم تشکیل تا و رساند می پیمانکار و مشاور مهندس اطالع به را هیئت تشکیل محل و تاریخ کارفرما

 و اسناد طبق آنها دارکت که را از وسایل قسمت آن و میکند ارائه مشاور به و تهیه است الزم کار تحویل براي که را آزمایشهایی

 .کند می آماده کار محل در اوست، عهده به قرارداد مدارک

 بین و ارائه گردد آزمایشها از قبل ماه یك داقلح پیمانکار توسط باید تستها دیگر و عملکرد تضمین تست جامروش ان -22-2

 .گیرد قرار توافق مورد طرفین

 موقت تحویل مجلس صورت رد آن نتایج و شود می انجام محل در هیئت اعضاي نظر با و تشخیص به الزم هاي آزمایش  -22-3

 .گردد می درج

 گواهی تحویل و کنند می ظیمتن را موقت تحویل جلسه صورت نکنند، مشاهده کارها در نقصی و عیب تحویل یئته هرگاه -22-4

 .ددگر ابالغ پیمانکار به تا کنند می ارسال کارفرما براي شده، انجام هاي آزمایش نتیجه همراه به را موقت

 براي مهلتی با تعیین موقت حویلت جلسه صورت تشکیل به ماقدا نمایند، مشاهده درکارها نقصی و عیب تحویل هیئت هرگاه -22-5

 تنظیم را شود می معلوم بعدا  آن که نتیجه هایی آزمایش و ناتمام عملیات و کارها معایب و نقایص از فهرستی و کنند می نقص رفع

 جانب از نقص رفع الماع از پس دهند. می ارائه به پیمانکار را آنها از اي نسخه و نمایند می موقت تحویل جلسه صورت ضمیمه و

 عیب گونه هیچ نقایص، رستفه اساس بر و اگر کند می بازدید را عملیات دوباره کارفرما، نماینده اتفاق به مشاور مهندس پیمانکار،

 رسیده ارپیمانک و شاورم مهندس کارفرما، نماینده امضاي نقایص به رفع گواهی و موقت تحویل گواهی باشد، نمانده باقی ایرادي و

 .شود ابالغ پیمانکار به تا شود می کارفرما ارسال براي شده خواسته آزمایشهاي نتایج با همراه و

 تاریخ این از و شدبا می کارفرما توسط موقت تحویل گواهی ابالغ تاریخ تضمین، دوره شروع و موقت تحویل تاریخ -22-6

 .گردد می تلقی شده داده تحویل قرارداد موضوع
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 به که است کار از بخش هر نواقص رفع تاریخ تضمین، دوره شروع تاریخ کار، از بخش هر در نقصی وجود صورت رد -22-7

 .باشد رسیده مشاور مهندس تایید

 نظر به یا باشد، پذیر مکانا متفاوتی هاي زمان در کار، از مستقلی هاي قسمت موقت تحویل و تکمیل که صورتی در  -22-8

 قسمت ماده، این عایتر با کارفرما باشد، نیاز مورد کار کل تکمیل از پیش کار از مستقلی هاي قسمت از يبردار بهره کارفرما،

 دوره شروع ات،تعهد انجام تضمین نمودن آزاد مانند موقت تحویل از پس هاي اقدام و گرفته موقت تحویل را گفته پیش هاي

 طبق است، دیدهگر موقت تحویل که کار از قسمت آن تناسب به را کار انجام حسن تضمین کسور استرداد قطعی، تحویل تضمین،

 .دهد می انجام مستقل صورت به قرارداد، مدارک و اسناد

 در این صورت عایب و یا کمبود هاي جزیی که در بهره برداري تاثیري ندارند مانع صدور گواهی تحویل موقت نخواهد شد.م -22-9

ز صورت پس ا ه در اینکرسد، معایب را مرتفع و کمبود ها را تکمیل نماید توافق طرفین میپیمانکار ملزم است ظرف مدتی که به 

اهد شد. در هر حال تاریخ روز توسط کارفرما صادر خو 10بازبینی معایب اصالح شده و یا کمبودهاي تکمیل یافته، تاییدیه ظرف مدت 

 د.شروع دوران تضمین از تاریخ صدور گواهی تحویل موقت خواهد بو

 

 مسئولیت های دوره تضمین– 32ماده 
نماید )دوره تضمین(. ماه شمسی پس از تحویل موقت تضمین می 12پیمانکار حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد را براي مدت 

ند. کد رفع ه خوه هزیناگر در دوره تضمین، معایب و نواقصی در کار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است که آن معایب و نواقص را ب

وز پس از ابالغ ر 15داکثر حانکار براي این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابالغ می کند و پیم

 اید. ع مینمکارفرما ، شروع به رفع معایب و نواقص می کند و آنها را طی مدتی که توسط کارفرما اعالم  می گردد، رف

ی بداند رفع بی که مقتضه ترتیکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرما حق دارد آن معایب را خودش یا بهرگاه پیمان

 . دبرداشت نمای انکار نزد او دارد،درصد، از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده اي که پیم 15نماید و هزینه آن را به اضافه 

 ، نگهداري و بهره برداري کارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرماست.هزینه هاي حفاظت

 

 گواهي تحویل قطعي– 42ماده 

 هیئت تحویل تاریخ و اعضا مشاور، مهندس تایید و پیمانکار تقاضاي به بنا کارفرما شده، تعیین تضمین ماهه 12دوره  پایان در -24-1

 از ناشی که نقصی و عیب هرگاه کارها، بازدید از پس قطعی، تحویل هیئت .کند می اعالم و رفیمع پیمانکار به و معین را قطعی

 و تنظیم را طعیق تحویل جلسه صورت درنگ بی و دگیر می قطعی تحویل را قرارداد موضوع ننماید مشاهده باشد پیمانکار کار

 تحویل صورتجلسه ارفرماک سپس و دهد می پیمانکار به کارفرما، سوي از ابالغ تا را آن از اي نسخه و کند می ارسال کارفرما براي

 .نماید می ابالغ پیمانکار به را کار قطعی

 به مکلف قرارداد یطشرا اساس بر پیمانکار کند، مشاهده پیمانکار کار از ناشی نقصی و عیب قطعی، تحویل هیئت هرگاه :1تبصره

 .باشد می آنها رفع
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 کار از ناشی نواقص عرف به مکلف ننماید، را کار قطعی تحویل تقاضاي شده، تعیین تضمین دوره انپای در پیمانکار اگر :2تبصره

 قطعی تحویل به بوطمر اقدامات مالک پیمانکار تقاضاي تاریخ و باشد می است کرده بروز قطعی تحویل تقاضاي تاریخ تا که خود

 .است

 پس و انجامد طول به ماه دو از بیش تاخیر این و نکند تحویل هیئت اعزام به ماقدا پیمانکار، تقاضاي وجود با کارفرما اگر :3 تبصره

 قرارداد موضوع عملیات نکند، اقدامی زمینه این در کارفرما مجدد تقاضاي تاریخ از ماه یك انقضاي و پیمانکار مجدد درخواست از

 .شود انجام آن مورد در قطعی تحویل از پس اقدامات باید و گردد می تلقی شده قطعی تحویل

ائم از طرف کارفرما ماهه تضمین بوجود آمده، گواهی تحویل د 12پس از رفع و اصالح کلیه نواقص و عیوب احتمالی که در دوره 

 صادر خواهد شد.

 یت قطعیضعصورت و -24-2
 و مدارک اسناد اساس بر را شده انجام کارهاي قطعی وضعیت صورت موقت، تحویل تاریخ از ماه دو تا حداکثر باید پیمانکار

 .نماید تسلیم مشاور مهندس به بررسی و رسیدگی براي و کند تهیه قرارداد،

 براي ماه مدت یك ظرف و نموده رسیدگی مربوطه مستندات و قرارداد اساس بر را شده دریافت وضعیت صورت مشاور مهندس

 .نماید می ارسال کارفرما تصویب

 آن داختبه پر نسبت تایید صورت در و رسیدگی وصول تاریخ از ماه یك مدت رفظ را شده دریافت وضعیت صورت کارفرما

 اعالم پیمانکار، هب صورت وضعیت از نسخه یك ارسال ضمن را خود نهایی نظر کارفرما تایید، عدم صورت در .نمود خواهد اقدام

 و دلیل ارائه با روز،10 مدت طی را حداکثر ودخ اعتراض باشد داشته کارفرما نظر به نسبت اعتراضی پیمانکار چنانچه .کرد خواهد

 .رساند می کارفرما اطالع به مدرک،

 اعالم را رد آنها ای قبول و کند می رسیدگی اعتراض موارد به پیمانکار، نظر وصول تاریخ از ماه یك مدت ظرف حداکثر کارفرما

 .نماید می

 اختالف به حل را وعموض شود، نمی واقع کارفرما قبول مورد که دخو اعتراض از قسمت آن تکلیف تعیین براي تواند می پیمانکار

 .نماید ارجاع

 حسن ضمینت %50 نباشد، بدهکار پیمانکار پیمانکار، هاي حساب سایر و شده تصویب قطعی وضعیت صورت به توجه با هرگاه

 .شود می آزاد موقت تحویل با کار انجام

 

 حق واگذاری – 52ماده 

یا  شخاص حقیقییا ا مام و یا قسمتی از موضوع این قرارداد را بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما به شخصپیمانکار حق ندارد ت

 حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد.
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 حل اختالف – 62ماده 

 گل فوالد و آهن توسعه شرکت راردادهايق امور و حقوقی امور بعهده قرارداد این مواد تفسیر در نظر اختالف گونه هر حل  -26-1

 که بود خواهد یرجانس شهرستان قضائی محاکم قرارداد این با مرتبط و ناشی حقوقی به دعاوي رسیدگی صالح مرجع و میباشد  گهر

 .نمودند موافقت آن با قرارداد این با امضاء طرفین

، ارفرماکاینصورت  و در غیر ارد اجرا نمایدملزم است که تا حل اختالف، تعهداتی را که به موجب قرارداد بعهده د پیمانکار -26-2

 عمل خواهد نمود.پیمانکار طبق قرارداد، به تشخیص خود نسبت به 

 

 )فورس ماژور( حوادث قهری و غیر مترقبه – 72ماده 

 د.واهد بونافذ و قابل اجرا خ موارد فورس ماژور طبق تعاریف و قوانین جمهوري اسالمی ایران براي هر یك از طرفین -27-1

 حوادث قهري تلقی نمی گردد.جزو تحریم کشورهاي ثالث  -27-2

 

 موارد فسخ قرارداد –82ماده 

 :پیمانکار فسخ قرارداد بعلت تخلف  -28-1

د به ضوع قراردااي انجام موعوامل فنی، علمی، تولیدي و تشکیالتی الزم را برپیمانکار معلوم شود که کارفرما در صورتیکه بر الف( 

ر صورتیکه به دماید و یا مال نمی نانتظار می رود در انجام وظایف محوله اعپیمانکار ك ــه از یــنساخته و یا دقت الزم را کموقع فراهم 

رارداد به ی شده در قبیش از یك چهارم مدت پیش بینپیمانکار تحویل موضوع قرارداد به علت اهمال و یا تقصیر کارفرما تشخیص 

اخطار پیمانکار ه بکارفرما ، ا ننمایدررا ملحوظ ننماید و رعایت شرایط قرارداد و یا اصول متعارف معامله رفرما کاتعویق بیافتد و یا منافع 

روز  15باید از موظف است ظرف مدتی که در هر صورت نپیمانکار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را بر طرف سازد و 

 تجاوز کند، نواقص و معایب را مرتفع سازد. 

اب دامات ناصوبعضی از اق عمل نکرده باشد و یا اینکه به علتکارفرما مطابق اخطار پیمانکار در صورتیکه در پایان مدت مذکور ( ب

ا برارداد را قاصی این حق خواهد داشت بدون احتیاج به انجام تشریفات خکارفرما مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند، 

مان زرف روز در عمبناي  و رعایت نکات زیر فسخ نماید و بخش تکمیل نیافته قرارداد را به قیمتی که براخطار کتبی پانزده روزه 

در  "بالقداد را که یمت قرارقباید هر مبلغی از پیمانکار انجام داده یا به شخص ثالث واگذار نماید.  "واگذاري آن منطقی باشد راسا

متهاي غ اضافی قیو مبال یا کار و هر بخش دیگر تکمیل نشده قرارداد باشد اقالمشده رابطه با خدمات انجام نشده یا بخش تحویل ن

مین ها و رت کلیه تضر این صوباز پرداخت نماید. دکارفرما تجدید قرارداد را در مقام مقایسه با قیمت قراردادي بخش تکمیل نشده به 

 آزاد نخواهد شد. بخشهاي تکمیل نیافته مسترد و تاپایان کارپیمانکار سپرده هاي 

 قرارداد تنفیذ از بعد روز 7 از بیش قرارداد، موضوع عملیات شروع براي کارگاه تجهیز در تاخیرج( 

 زمانی برنامه اساس بر قرارداد موضوع عملیات شروع در تاخیرد( 

 روز 15 از بیش کارفرما، اجازه بدون کار، کردن تعطیل یا کارگاه گذاشتن سرپرست بدونه( 
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 کارفرمافسخ قرارداد به تمایل  -28-2

ت خاتمه دهد. در اینصورت مسئولی ، به قراردادپیمانکار( روزه کتبی به 15)پانزده   می تواند، در هر زمان بتمایل خود با اخطار کارفرما

 بپردازد:پیمانکار آن است که مبالغ زیر را به  کارفرما

خص کارهاي مش هر قلم از انجام گرفته و براساس درصد "ي کارهائی که واقعابراپیمانکار مانده پرداخت نشده مورد استحقاق ( الف 

 گواهی شده است.کارفرما شده در فهرست ریز قیمتهاي قرارداد انجام گرفته و توسط 

شروط بر مریخ فسخ، قبل از تا براي تأمین مواد مورد نیاز کارپیمانکار کلیه مخارج انجام یافته و هزینه هاي صورت گرفته توسط ( ب  

مچنین ه باشد و هاده شددآنکه مواد مذکور با مشخصات مندرج در قرارداد انطباق داشته و قبل از تاریخ اخطار کتبی، سفارش آنها 

ا ارائه نسخه ب کارفرماي ته برامشروط بر آنکه براي اقالم مذکور تا آن تاریخ پرداختی صورت نگرفته باشد. اثبات هزینه هاي انجام گرف

 ود.یید شده فاکتورهاي سازندگان دست دوم یا سایر اسناد تأیید شده دال بر انجام هزینه ها خواهد بهاي تأ

ت ت بازپرداخاد حق دریافبمـوجب قـراردپیمانکار سایراشیایی را که  مالکیت کار درحال پیشرفت، مواد، تدارکات و پیمانکار( ج  

 ، بر طبقما کارفر ، کروکی ها، مشخصات و اطالعات مربوط به کار را بهنسبت به آنها را دارد و کلیه طرحها، نقشه هاي کار

لیه سفارشها و کدر یمانکار پرا که  نیز همان حقوقی کارفرما، انتقال خواهد داد و اقداماتی که الزم باشد تا آنکه کارفرمادستورالعملهاي 

 خواهد داد.انجام  بدست آورده است کسب نماید کار پیمانهاي دست دوم دررابطه با

به موجب  هداتی کهبجز تع ؛محض اجراي تعهدات مشروحه در این ماده کلیه تعهدات قراردادي طرفین خاتمه خواهد یافته ب( د  

در ا کارفرمرحق بماده  شرایط قراردادي بطور صریح یا ضمنی پس از تکمیل کار ادامه خواهد یافت. هیچیك از مطالب مندرج در این

به  "عینامانکار پیرداد به سخ قرارداد به نحوي که در جاي دیگر قرارداد مقرر شده باشد تأثیر نخواهد گذارد. اخطار فپایان دادن به قرا

اران ان و پیمانکسازندگ وپیمانکار مسئولیت حل و فصل دعاوي  کارفرمامعنی پایان دادن به کلیه پیمانهاي دست دوم نیز می باشد و 

 را نخواهد داشت. دست دوم

 قرارداد با توافق طرفین)اقاله( فسخ -28-3

دارکات و تعقول بخش خسارت مکارفرما نمایند که در آن صورت  فسخممکن است قرارداد را با توافق متقابل  پیمانکارو  کارفرما

پرداخت ار پیمانکه ب ی باشد رامدر جریان انجام پیمانکار انجام شده یا به وسیله با تایید کارفرما  خدماتی که تا تاریخ تفاسخ مذکور

ي براارفرما کي را که کلیه حقوق و مالکیت هاي نسبت به تدارکات و خدمات و هر گونه تعهدپیمانکار خواهد کرد، مشروط برآنکه 

 انتقال دهد.کارفرما آن پرداخت یا جبران خسارت نموده است به 

 فسخ به سبب ورشکستگی -28-4

 یك از طرفین فسخ خواهد شد. هرو تصفیه این قرارداد در صورت ورشکستگی 

 باال بین طرفین حل و فصل خواهد شد. 3-31 بندتواند فسخ شود و بر طبق  فورس ماژور میحالت این قرارداد در صورت تداوم  -28-5

 اقدامات فسخ قرارداد -28-5

 نظر دهد، تشخیص فسخ مشمول را قرارداد کارفرما فوق شده درج حالتهاي از مورد چند یا یك بروز علت به که صورتی در (الف

 .کند ابالغ می پیمانکار به داند، می فسخ مشمول را پیمانکار آنها استناد به که مواردي ذکر با را خود
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 موارد با نظر کارفرما انطباق عدم از حاکی دالیلی که صورتی در کارفرما، ابالغ تاریخ از روز 7 مدت در که است مکلف پیمانکار

 کارفرما یا نرسد انکارپیم از سوي پاسخی شده، تعیین مدت ظرف اگر .برساند کارفرما اطالع به را مراتب شد،با داشته شده اعالم

 و قضایی تشریفات دادن انجام هب احتیاج و بدون کند می ابالغ پیمانکار به را قرارداد فسخ کارفرما بداند، مردود را شده اقامه دالیل

 :نماید می لعم ماده، این مفاد ترتیب به اداري،

 و اسیساتو ت کارگاه درنگ بی و کند می ضبط را شده کسر کار اجراي حسن تضمین و تعهدات انجام تضمین کارفرما  )ب

 اقدام آن حفاظت ايو بر گیرد می اختیار در را آن در موجود تدارکات تمام و ابزار و آالت ماشین مصالح، وقت، هاي ساختمان

 و رداريب صورت براي اي هفته نماینده یك ظرف که کند می دعوت پیمانکار از درنگ بی سپس .دارد می معمول را الزم

 معرفی ستا موجود کارگاه در که تدارکات دیگري و ابزار و آالت ماشین مصالح، تمام و شده انجام کارهاي مجلس صورت

 مقرر موعد در او انبج از شده معرفی نماینده یا خودداري نماید شده تعیین مدت ظرف نماینده معرفی از پیمانکار هرگاه .نماید

 این در اعتراضی گونه هیچ حق پیمانکار و نماید می اقدام صورت برداري براي راسا کارفرما نشود، حاضر برداري صورت براي

 .ندک می دهش انجام کارهاي از قطعی وضعیت صورت تهیه به اقدام درنگ، پیمانکار بی برداري، صورت از پس .ندارد مورد

 گیرد. اختیار می رد است، نیاز مورد کار ادامه براي و شده احداث کارگاه در که را موقت ساختمانهاي و تاسیسات کارفرما )ج

 کار اتمام خود براي صتشخی به و است موجود کارگاه در که را پیمانکار به متعلق وسایل و ابزار و آالت ماشین همچنین کارفرما

 آنها اجاره و گیرد می ردر اختیا است الزم دیگر آالت ماشین با آنها کردن جایگزین براي که مناسبی مدت براي بداند، نیاز مورد

 نظر با بها، اجاره بلغم بر توافق عدم در صورت. )نماید می منظور پیمانکار طلب حساب به شود، می تعیین طرف دو توافق با که را

 ) شود می تعیین بها اجاره دادگستري کارشناس

 توسط را که پیمانکار سائلو و ابزار و آالت ماشین از اقالمی خود، طلب میزان به کارفرما باشد، بدهکار کارفرما به پیمانکار اگر

 به کشور، جاري ینرعایت قوان با و گیرد می اختیار در شود می ارزیابی طرفین منتخب کارشناسان یا دادگستري رسمی کارشناس

 .آورد می در خود قطعی تملك

 اساس بر را بهاي آن و کند می قبول است شده تهیه قرارداد اجراي براي و بوده مشخصات طبق آنچه کار پاي مصالح از کارفرماد( 

 .نماید می منظور وي طلب حساب به پیمانکار خرید مدارک

 آنها شرایط خرید اب همراه ار کار اجراي براي شده سفارش مصالح فهرست درنگ بی قرارداد، فسخ ابالغ دریافت با پیمانکار( ه

 نیاز مورد که را هسفارش شد مصالح از اقالمی پیشگفته فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما براي

 این خرید بابت که مبالغی .منتقل نماید کارفرما به را آنها خرید قرارداد پیمانکار تا نماید می اعالم پیمانکار به دهد می تشخیص

 بقیه تادیه و گردد می منظور پیمانکار طلب به حساب آن مدارک و اسناد تسلیم مقابل در است، شده تادیه پیمانکار سوي از مصالح

 .خواهد بود کارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خرید بهاي

 توافق یا حاضر نشود )ه( و )د( و)ج( هاي بند اجراي در توافق منظور به کارفرما، ابالغ تاریخ از هفته دو ظرف پیمانکار هرگاه( و

 براي کارشناسان ای این کارشناس نظر .نماید می انتخاب دادگستري رسمی کارشناس چند یا یك کارفرما نگردد، حاصل طرفین بین

 .کند می منظور بدهی پیمانکار حساب به و پردازد می کارفرما را آنان الزحمه حق و است قطعی طرفین



 

 سیرجانسیرجانشهرستان شهرستان شهرداری شهرداری   اجتماعاتاجتماعاتتکمیل سالن تکمیل سالن 

 20از  17صفحه  1399اییز پ ق1332/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 است، حداکثر دهمان باقی کارفرما تحویلی هاي محل در که را خود تدارکات دیگر و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار( ز

 به آنها کردن راي خارجب تواند می کارفرما اینصورت غیر در .کند خارج شده یاد هاي محل از کارفرما، ابالغ تاریخ از ماه 3 ظرف

 .منظور دارد پیمانکار بدهکاریهاي حساب به را آن هاي هزینه و یدنما عمل بداند مقتضی که نحو هر

 

 قرارداد خاتمه -92 ماده

 دیگر، علل خود یا صلحتم به بنا باشد، پیمانکار متوجه تقصیري آنکه بدون کارفرما قرارداد، موضوع کارهاي اتمام از پیش هرگاه

 روز 15 از بیشتر نباید ، کهتحویل براي کارگاه کردن آماده تاریخ تعیین با را قرارداد خاتمه بگیرد، قرارداد دادن خاتمه به تصمیم

 تعیین ابالغ این در است لممس زیان خطر یا بروز موجب آنها ماندن ناتمام که را کارهایی کارفرما .کند می ابالغ پیمانکار به باشد

 آماده را کارگاه و ندک تکمیل را کارها گونه این لت،آن مه در بتواند پیمانکار تا دهد می پیمانکار به بیشتري مهلت و کند می

 .نماید تحویل

 : است زیر شرح به قرارداد دادن خاتمه از بعد اقدامات

 می تحویل موقت ستا یافته پایان که را قسمت آن و گرفته قطعی تحویل است، ناتمام که را کارها از قسمت آن کارفرما(  الف

 کارفرما توافق با که بیمدت مناس در خود، هزینه به است، مکلف پیمانکار شود، مشاهده ناتمام يکارها مورد در معایبی اگر .گیرد

 به راسا کارفرما ،نکند نقص رفع مقرر در مهلت پیمانکار که صورتی در .دهد قطعی تحویل سپس و نماید عیب رفع شود می تعیین

 آغاز اصالح تاریخ از رها،کا قبیل این تضمین دوره است بدیهی. نماید می نقص رفع به اقدام 15/1 ضریب اعمال با و پیمانکار هزینه

 .شد خواهد

 .شود می تهیه پیمانکار توسط شده، انجام کارهاي وضعیت صورت( ج

 :شود می اقدام زیر شرح به شده، سفارش و موجود مصالح مورد در( د

 در پیمانکار، خرید اسناد طبق است، شده تهیه قرارداد وعموض اجراي براي و بوده فنی مشخصات طبق که کارگاه در موجود مصالح

 .شود می منظور قطعی وضعیت صورت

 براي آن خرید شرایط اب همراه را کار اجراي براي شده سفارش مصالح فهرست درنگ بی قرارداد، خاتمه ابالغ دریافت با پیمانکار

 تشخیص نیاز مورد که را شده سفارش مصالح از اقالمی پیشگفته، فهرست دریافت از روز 10 تا کارفرما .نماید می ارسال کارفرما

 از مصالح این خرید بابت که مبالغی .نماید منتقل کارفرما به را آنها خرید قرارداد پیمانکار تا کند می اعالم پیمانکار به دهد می

 بهاي بقیه تادیه و دگرد می منظور مانکارپی طلب حساب به خرید مدارک و اسناد تسلیم مقابل در است، شده تادیه پیمانکار سوي

 .بود خواهد کارفرما عهده به آنها به مربوط تعهد نوع هر و خرید

 دهد خاتمه ثالث اشخاص و ءجز پیمانکاران با را خود قراردادهاي تمام قرارداد، خاتمه ابالغ دریافت از پس درنگ بی باید پیمانکار

 .نماید منتقل ارفرماک به را آنها کارفرما توافق صورت در یا

 به دادن خاتمه ثرا در و است کرده تعهداتی ثالث اشخاص مقابل در قرارداد، موضوع اجراي منظور به پیمانکار صورتیکه در( ه

 به کارفرما تایید و رسیدگی از پس خسارتها، و ها هزینه این گردد، اشخاص آن به خسارتهایی و هزینه پرداخت به ملزم قرارداد

 .گردد می منظور پیمانکار انکاريبست حساب
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 .گیرد می اختیار در است، شده احداث کارگاه در که را موقتی ساختمانهاي و تاسیسات کارفرما( و

 به و شود می تعیین طرف ود توافق با است، شده پیمانکار به قبال  که پرداختهایی گرفتن نظر در با ساختمانها و تاسیسات این بهاي

 .شود نمی پرداخت کارگاه برچیدن عنوان به وجهی آن بابت و گردد می منظور پیمانکار طلب حساب

 است، مانده باقی کارفرما تحویلی محلهاي در که را خود تدارکات دیگر و تجهیزات و مصالح مازاد که است مکلف پیمانکار( ز

 براي تواند می رماکارف صورت، این غیر رد .کند خارج شده یاد هاي محل از کارفرما، ابالغ تاریخ از ماه 3 مدت ظرف حداکثر

 صورت این در ندک منظور پیمانکار بدهی حساب به را آن هاي هزینه و نماید عمل بداند مقتضی که نحوي به آنها کردن خارج

 .مایدن ادعایی یا مطرح دعوایی خود داراییهاي و اموال به شده وارد زیان و ضرر به نسبت تواند نمی پیمانکار

 

 تعلیق -03 ماده
 

 با را باید مراتب صورت نای در کند، معلق ماه سه حداکثر و بار یك براي را کار اجراي قرارداد، مدت در تواند می کارفرما(  الف

 پاي مصالح شده، جامکارهاي ان تمام که است مکلف پیمانکار تعلیق، مدت در .دهد اطالع پیمانکار به تعلیق شروع تاریخ تعیین

 .حراست کند و حفاظت شایسته، طور به قرارداد اساس بر را موقت ساختمانهاي و تاسیسات کار،

 .پرداخت خواهد طرفین توافق با تعلیق دوران در را پیمانکار باالسري هاي هزینه کارفرما )ب

 اجاره .کنند افق میتو د،نمای خارج کارگاه از تعلیق مدت در است مایل پیمانکار که آالتی ماشین مورد در پیمانکار و کارفرما( ج

 پرداخت پیمانکار به فینطر اساس توافق بر ماند، می باقی کارگاه در که استیجاري آالت ماشین از تعداد آن توقف دوران به مربوط

 .شود می

 حداکثر و یك بار براي ار تعلیق مدت پیمانکار، موافقت با تواند می کارفرما باشد، ضروري ماه سه از بیش تعلیق که صورتی در( د

 .شود می داده خاتمه دادبه قرار ماه، 3 از بیش تعلیق با پیمانکار موافقت عدم صورت در .دهد افزایش گفته پیش شرایط با ماه، 3

 شروع کارگاه، تاریخ ودننم آماده منظور به پیمانکار براي مهلتی تعیین با کارفرما شود، برطرف کار تعلیق موجب عوامل هرگاه( ه

 .کند می ابالغ پیمانکار هب را کار مجدد

 
 

 بازرسي، آزمایش و تهیه گزارش  – 31ماده 

 

، زمانی مجاز حویل تمام یا بخش هایی از اقالم مورد نیاز پروژه در محل هایی که پیمانکار اعالم مینماید و قبل از بسته بنديت -31-1

د. خواهد نمو وگیريود اقالم بدون گواهی بازرس جلاست که بازرس گواهی تحویل آنرا صادر کرده باشد. بدیهی است سایت از ور

 در صورت عدم نیاز به بازرسی، بازرس مراتب را به پیمانکار اعالم خواهد نمود.

 بازرسـی مورد، 7مطابق پیوست حویلت قبل از یا دوره ساخت و شود در تهیه می ساخته و پیمانکارطرف  که از اقالمیکلیه  -31-2

انجام  ار نسبت بهت پیمانککنترل و بازرسی نمایندگان کارفرما، در هر مرحله، رافع مسئولی گرفت. خواهند قرار نمایندگان کارفرما

 تعهدات قرارداد نخواهد بود و همچنین کلیه هزینه هاي بازرسی بعهده پیمانکار میباشد.
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ورتیکه در صاید و ا ارسال نما براي کارفرمبازرسی و کنترل کیفیت رپیمانکار موظف است قبل از بازرسی اقالم، دستور العمل  -31-3

ارفرما انجام رد تایید کالمللی موبراي آزمایش هاي اقالم پروژه دستورالعملی  صادر نشده باشد، آزمایشات بر اساس استانداردهاي بین

 خواهند شد.

 

 

سی را ، تاریخ بازرسی و کنترل کیفیترالعمل بازردستوقبل از بازرسی و آزمایشات مندرج در  روزکاري 3پیمانکار حداقل  -31-4

وند شمعرفی می ر پیمانکاه ب "کتباکارفرما تسهیالت الزم و مناسب را جهت انجام وظائف بازرسانی که از طرف بایستی اعالم داشته و 

. همچنین قرار دهدن ار آنابراي انجام وظائف محوله در اختی )به هزینه پیمانکار( فراهم نماید و لوازم آزمایش و کمکهاي الزم را

ت ستگاه نظاردتی که ها و تعلیمافروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل

  جام دهد.اید، اناي و تخصصی اعالم می نمخریدار در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استانداردهاي حرفه

بازرس ، نباشندرارداد قطبق مشخصات مشروحه در  شده استتهیه  پیمانکارکه از طرف  اقالمیه در موقع بازرسی، درصورتیک -31-5

 اقالمییوب از تعویض یا رفع ع ارپیمانک)با ذکر عیب( و یا اصالح آنها را بخواهد. در صورتیکه  مجاز خواهد بود که آنها را قبول ننماید

را  اقالماین  الح میداندصطریق که  به هر می تواندکارفرما ح آنها را نموده است امتناع نماید تقاضاي تعویض یا اصال کارفرماکه 

تلقی  پیمانکار جام تعهداتمحه در انرا به منزله قصور و یا مسا اقالمدر مورد تعویض یا اصالح این نوع پیمانکار جایگزین نموده و امتناع 

در پیمانکار  تخلفارداد را بدلیل قر ،27 طبق مفاد ماده، یا این قرارداد عمل نماید 15بق ماده نموده و براي جبران این نوع خسارات بر ط

 فسخ نماید. ،انجام کارها

تأیید  ندارد موردبق استاکدها و استانداردهاي مورد نیاز براي طراحی، روش تولید، آزمایشات، بازرسی ها و غیره باید مطا -31-6

 باشد.کارفرما 

 قرار گیرد.کارفرما ها باید در هر حال جهت کنترل و تأیید در اختیار بازرس  آزمایش گواهی -31-7

و ز مسئولیت اارا مانکار پیتحویل شده اند، پیمانکار که از طرف  اقالمیهرگونه بازرسی و آزمایش، تصویب یا مردود شناختن  -31-8

 ردند معاف نمی نماید.شد و قبل از پایان دوره تضمین معلوم گنموده با قصوري که در اجراي مفاد قرارداد یادر مقابل عیوب و 

 راهم آورد.فکارفرما براي بازرس را  میبایست در دوره بازرسی و آزمایش، تسهیالت الزمپیمانکار  -31-9

 

 

 نشاني طرفین قرارداد – 32ماده 

 

رارداد تغییر ا در مدت قری خود ی از طرفین قرارداد نشاننشانی طرفین قرارداد به شرح مندرج در مقدمه این قرارداد می باشد، هرگاه یک

راق و اظهارنامه مه ها ، اولیه ناکدهد باید موضوع را کتبا  به طرف دیگر ابالغ کند و تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر ابالغ نشده 

 واهدشد.خغ شده تلقی ها ابالها به نشانی مشروح در باال با پست سفارشی و یا اخذ رسید ارسال و تمام آن
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 20از  20صفحه  1399اییز پ ق1332/99شماره قرارداد:  قرارداد پیش نویس متن

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 نسخ قرارداد – 43ماده 

 قرارداد داراي اعتبار هر سه نسخه پس از مهر و امضاي طرفیننسخه اصلی که  سه وماده  34 درو پیوست هاي مربوطه این قرارداد 

 شد.میبایکسان میباشد تنظیم ، امضاء و مبادله گردید که دو نسخه آن براي خریدار و یك نسخه براي فروشنده 

 

 

 

 

 پیمانکار كارفرما    

 
 مدیرعامل  مدیر عامل

   محمد محیاپور

 

 امضاء

 

 

 

 

 

 امضاء

 رئیس هیات مدیره عضو هیئت مدیره
   جعفر صالح

 

 امضاء امضاء
 

 



 

 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 10از  1صفحه    1399  پاییز ق1332/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فرم ضمانت نامهنمونه 
 

ق9911/99شماره مناقصه :   

99 مرداد  

 

 

 

 

 



 

 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 10از  2صفحه    1399  پاییز ق1332/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 
 

 
 تعالی بسمه

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه

 

 *** مقابل در *  زا نماید، این**  شرکت **** مناقصه  در است ...... مایل..نشانی: .... به  این که  *  به نظر

 شرکت ه پیشنهادک دهد اطالع ** این به ***  چنانچه مینماید و تعهد تضمین ریالمبلغ  ................  براي

 جام تعهداتان نامه ضمانت تسلیم یا مربوط پیمان امضاي از مشارالیه و شده واقع قبول مورد نامبرده کننده

 اولین ریافتد محض به ، نماید مطالبه***  که را بلغیم هر ریال میزان ..... است، تا نموده استنکاف پیمان

 نامه اظهار دورص یا و دلیل اقامه یا استنکاف ، اثبات به احتیاجی اینکه *** بدون سوي از واصله کتبی تقاضاي

 . دبپرداز  ***  کرد حواله یا وجه در باشد، بی درنگ داشته قضائی قانونی یا مجاري از اقدامی یا

 درخواست بنابه دتم این باشد می معتبر  ...روز... اداري ساعت آخر تا و است ماه سه نامه ضمانت این اعتبار مدت

 این عتبارا مدت نخواهد یا **  نتواند صورتیکه در و است تمدید دیگرقابل ماه سه حداکثر براي ***  کتبی

 متعهد **  مایدنن تمدید با موافق را ** و نسازد فراهم را تمدید این موجب *  یا و تمدیدکند را نامه نت ضما

 کرد حواله به یا وجه در را نامه ضمانت این در شده مبلغ درج باشد، مجدد مطالبه به احتیاجی اینکه بدون است

 . کند پرداخت ***  
 

 پیمانکار * عنوان

 بیمه شرکت یا بانک عنوان **

 پکارفرما یا اجرایی دستگاه ***عنوان

 **** عنوان مناقصه

 



 

 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 10از  3صفحه    1399  پاییز ق1332/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 
 تعهد نامه

 
 جمهوری اسالمی ایران

 بسمه تعالی

 
 تعهد نامه

د در صورتی که با وجود عدم تطابق مفاد شرکت .................................  ثبت شده به شماره .................... تعهد دار

نامه تشخیص صالحیت و تعیین گروه و رتبه اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکاي شرکت که با مفاد مقررات آیین

مورخ  18036یران )شماره هیات وز 30/2/1360زاتی مصوبه جلسه هاي پیمانکاري، تأسیساتی و تجهیشرکت

اد و حداکثر مزبور برحسب فراخوان شرکت نموده، برنده مشخص شد، قبل از عقد قرارد يمناقصه( براي 20/4/60

طبیق نامه مذکور تیینتا پایان مهلت مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکاي خود را با مفاد آ

نماید چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده چنین تعهد میدهد، هم

قد قرارداد خود اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود، قبل از ع

و تعداد و وضع  نونی مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامهرا طوري آماده نماید که حداکثر تا پایان مهلت قا

 نامه مورد بحث مطابق دهد.شرکاي خود را با مفاد آیین

گزار اختیار دارد در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات مذکور طی مهلت هاي مقرر کار دستگاه اجرایی مناقصه

نماید، بدیهی  ر مناقصه شرکت را نیز به نفع خود ضبطمورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده، تضمین مشارکت د

 است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 محل مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاي مجاز

 شرکت براي اسناد تعهدآور شرکت براي اسناد تعهدآور
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 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان
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 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان
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 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 10از  7صفحه    1399  پاییز ق1332/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 



 

 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 10از  8صفحه    1399  پاییز ق1332/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 

 



 

 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 10از  9صفحه    1399  پاییز ق1332/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 
 ولتي مورخ شننلوق نانوم مام مدل ك رارمادلم  ر معام     هاده  ر مور  عدمنامه پيشنناها تعهد

22/10/1337 

 

 مربوط به مناقصه 

نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع اين پيشنهاد دهنده با امضاي ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي

باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات ، نمي1337ي مصوب دي ماه مداخله كارمندان دولت در معامالت دولت

ر دگزار حق دارد كه پيشنهاد ارايه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت برسد، كارفرما يا مناقصه

 مناقصه را ضبط نمايد.

تشخيص داده شود و به عنوان ه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق گردد كه هر گاچنين قبول و تأييد ميهم

يل موقت( به اثبات پيمانكار پيمان مربوط را امضا نمايد و بر خالف اظهارات فوق در خالل مدت پيمان )تا تحو

هيم و ذينفع نمايد و يا سبرسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند و در اين پيمان 

نامه انجام تعهدات تمحول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمان هاقسمتي از كار را به آن

 باشد.پيمانكار را ضبط و خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي

ولت دشود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه اين پيشنهاد دهنده متعهد مي

 يمان خاتمه داده شود.پمراتب را بالفاصله به اطالع كارفرما برساند تا طبق مقررات به  مشمول قانون مزبور گردد

ا كارفرما حق دارد پيمان را بديهي است كه چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنه

ار را نيز كسخ پيمان و يا تأخير در اجراي هاي مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارت ناشي از فنامهفسخ نموده، ضمانت

 بنا به تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

و در  دارد كه بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل داردمضافاً اين پيشنهاد دهنده اعالم مي

 باشد.هاي مربوط ميصورت تخلف مستحق مجازات

 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز  ختاري

 تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده 

 

 



 

 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 10از  10صفحه    1399  پاییز ق1332/99: قراردادشماره  فرم ضمانت نامه

 

 

 

 

 

 
 كار و برگ مشخصات مناقصه و پيمانكاراظهاري اعالم كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بهفرم خود

 
ي مذكور، امضا كننده هاي اجرايي، به جهت شركت در مناقصهنامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيتآيين 18مطابق ماده 

هاي باشد و با آگاهي از ظرفيتاجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير ميدارد كارهاي در دست زير اعالم مي

اجرايي پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار الزم براي شركت در مناقصه و 

باشدعقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي

ف
ر ي

 

 نام پروژه
رشته رار 

 پيلانكار

نام  ستگاه 

 لجرليي

 طرف نرلر ل 

مبلغ نرلر ل  

 ميليوم رياق

 راررر مبلغ 

 ميليوم رياق

ظرفيت پايه 

 ر رشته رار 

 ميليوم رياق

مانده 

ظرفيت 

 ميليوم رياق

        

        

        

        



 

 سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان میلتک

 1از  1صفحه  1399 پاییز ق1332/99: قراردادشماره  کاور اسناد مناقصه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اسناد مناقصه

 

 سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان میلتک
 

 گهرشرکت توسعه آهن و فوالد گل 
 

ق3321/99شماره مناقصه :   

99 پاییز   
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