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ث  گاه هوایی  مدرهس شهید فکوری رد   واحد آموزشی 4احدا  پای
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 به نام خدا
 

 مرحله ای یک مناقصه عمومیتجدید فهرست اسناد و مدارک 

 پایگاه هوایی  مدرسه شهید فکوری در واحد آموزشی 4احداث 

 جزیره زیبای کیش

 

 دستورالعمل شرکت در مناقصه -1

 هاتعهدنامه -2

 ضمانت نامه هانمونه  -3

 فرم بازدید -4
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  مناقصهتجدید دستورالعمل شرکت در 

 شیک یبایز رهیجزمدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی در واحد آموزشی  4احداث 

 

 

 

مجتمع    -بلوار ایران  -میدان خلیج فارس  -به نشانی : کیش  شیعمران، آب و خدمات منطقه آزاد کشرکت :  گزارمناقصه -1

 اداری پارس

اسناد در مناقصه شعرکت کعردا انعد و     نیفراخوان و براساس مفاد ا یبا توجه به آگه که یحقوقاشخاص :  پیشنهاد دهنده -2

 .ندیانم یم شنهادیاقدام به ارائه پ

 یبوا یز رهیو جزمدرسه شهید فکوری پایگاه هووایی  در واحد آموزشی  4احداث عبارت اسعت از  :  موضوع مناقصه -3

 .  شمسی ماه 3 مدتشرح مندرج در اسناد به به  شیک

 .کشور برنامه و بودجهسازمان  1399سال  یس بهارابراساس فهریال  16.850.621.312 مبلغ برآورد اولیه: -4

 الیو ر 842.531.066/- فرآیند ارجعا  کعار  تضمین شرکت در  مبلغ :فرآیند ارجاع کارشرکت در تضمین مبلغ و نوع  -5

ذیل  روش سهیکی از باشد که به یم( الیر ششو  شصتهزار و  و یک  سیو  پانصدمیلیون و  دوو  چهلو  هشتصد)

 می بایست ارائه گردد:  

، بعه  ، مطعاب  نمونعه منعدرج در اسعناد    تمدید برای سه ماا دیگر و قابل سه ماهمشروط با اعتبار ضمانتنامه بانکی غیر -5-1 

 شود.  )وجه التزام( به دستگاا مناقصه گزار تسلیم می فرآیند ارجا  کارعنوان تضمین شرکت در 

تاریخ فروش اسناد لغایت پایاا    در محدوده زمانی  بایستمی بانکی ضمانتنامه تاریخ شروع اعتبار :  1تبصره 

   رد می گردد. "الف"پاکت در غیر اینصورت پیشنهاد مربوطه در بررسی . باشدناد تاریخ تحویل اس

در  1-5: درج صحیح نام مناقصه گزار، نام پیشنهاد دهنده و موضوع مناقصه و مووارد منودرج در بنود     2 تبصره

 .  رد می گردد "الف"ها الزامی است. در غیر این صورت پیشنهاد مربوطه در بررسی پاکت ضمانتنامه

: ارائه ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار از موسسات مالی و اعتباری توسوط پیشونهاددهندگان    3تبصره 

 باشد. مجاز نمی

بخصوص موارد مندرج مناقصه(( و اسناد از پیشنهاددهندگا  درخواست می شود که به نکات درج شده در ))

 به دقت توجه کنند.شرکت در مناقصه در دستورالعمل 
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جزیرا کعیش بعه نعام     انصار شعبه مستقلنزد بانک  4110-820-77788999-1واریز نقدی به حساب شمارا  رسید -5-2

 .شیعمران، آب و خدمات منطقه آزاد کشرکت 

 .شیعمران، آب و خدمات منطقه آزاد کشرکت چک بانکی تضمینی در وجه -5-3

: به پیشنهادهای فاقد تضمین، تضامین مخدوش یا کمتر از میوزان مقورر، چوک شخصوی و نظوایر آن،      4تبصره

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ا شخص ارائه دهنوده  : نام پیشنهاددهنده با نام شخص ارائه دهنده تضمین )شخص واریزکننده وجه و ی5تبصره 

( باید یکسان و مشابه باشود و در صوورت عودم رعایوت ایون امور،       و یا چک بانکی تضمینی ضمانت نامه بانکی

 رد خواهد شد.  "الف"پیشنهاد ارائه شده در ارزیابی پاکت 
 

 محل و زمان تسلیم و گشایش پیشنهادها :  -6

پیشنهاد خود را با اخذ رسید حاوی ساعت و تعاری    19/05/99 مورخ  اداری وقت پایان تا حداکثر باید پیشنهاددهندا -6-1

مجتمع    -بلعوار ایعران   -میعدان خلعیج فعارس    -جزیرا کیش دفتر مرکزی:گزار به نشانی: وصول، به دبیرخانه مناقصه

 دفتور تهوران:  و یا  076 -44421380تلفن  -عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیشدبیرخانه شرکت  -اداری پارس

تلفعن:   طبقعه همکع    -45شمارا  -کیش خیاباننبش  -باالتر از چهارراا شهید حقانی )جهان کودک( -یقابزرگراا آفر

 .تحویل نماید. پیشنهادهایی که دیرتر از این مهلت ارائه شود، دریافت نخواهد گردید 88780747-021

گزار بعه نشعانی:   ناقصهدر جلسه کمیسیون معامالت م 21/05/99مورخ  13:00پیشنهادهای دریافت شدا، در ساعت  -6-2

 شیشعرکت عمعران، آب و خعدمات منطقعه آزاد کع     مجتم  اداری پعارس،   -بلوار ایران -میدان خلیج فارس -جزیرا کیش

نامه معتبعر  بازگشایی خواهد شد. حضور نمایندا تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفی

 .باشدکتبی، مجاز می

 

 ائه پیشنهادها :نحوه ار -7

الک و مهر  "ج"و  "ب"،  "ال "پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را در یک پاکت که محتوی سه پاکت جداگانه  -7-1

گردد، در موعد مقرر به دستگاا مناقصه گزار تسلیم نماید. روی پاکتهای شدا می باشد و به ترتیب بندهای بعدی تنظیم می

 صه، نام و نشانی پیشنهاد دهندا و تاری  تسلیم پیشنهاد نوشته شود.فوق الذکر باید موضو  مناق
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پیشنهاد دهندگان باید همه پاکت ها را در داخل یک پاکت دربسته و الک و مهر شده تحویل مناقصه  :1تبصره 

 گزار نمایند.

است که حسب  ملاین دستورالع: منظور از پیشنهاد مناقصه، تمام اسناد و مدارک مشروحه در بندهای  2تبصره 

 قرار داده شوند. "ج"و  "ب"،  "الف"مورد در داخل یکی از سه پاکت 

: با توجه به اینکه پاکات همسان از سوی مناقصه گزار در هنگام فروش اسناد مناقصه در اختیار  3تبصره 

صه گزار مجاز نمی پیشنهاددهندگان قرار می گیرد، ارائه پیشنهادات در پاکات دیگر به غیر از پاکات همسان مناق

 .باشد

کلیه صفحات اسناد و مدارک مناقصه اعم از مواردی که از طرف مناقصه گزار در اختیار پیشنهاد دهندگان قرار دادا  -7-2

شدا و یا مدارک و مستنداتی که توسط پیشنهاد دهندا ارائه شدا است باید بر طب  شرایط مناقصه و دعوتنامه آن و بدون 

پیشنهاد دهندا مهر و امضاء شود و  صاحبان امضاء مجازقراردادن شرط در آن، تنظیم و تکمیل و توسط تغییر، حذف و یا 

تسلیم گردد. در غیر این صورت، پیشنهاد دهندا از مناقصه  "ج"و  "ب"،  "ال "همراا سایر مدارک درخواستی، در پاکتهای 

 حذف خواهد گردید.

معین شده در آخرین آگهی تغییرات پیشنهاددهنده )امضای مجاز  : کلیه مدارک باید صرفا توسط صاحبانهتبصر

مندرج در روزنامه رسمی( مهر و امضا شوند و در صورت عدم رعایت این امر پیشنهاد دهنده در ارزیابی پاکت 

 .رد خواهد گردید "ب"

 قرار داده شوند عبارتند از:« الف»مدارک و اسنادی که باید در پاکت  -7-3

 دستورالعمل مناقصه 5به شرح مندرج در بند  فرآیند ارجا  کار تضمین شرکت در -

تبصره : پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه مطابق ضوابط آیین نامه مالی و معامالتی مناطق آزاد، تضمین شرکت 

واهود  تضمین نفرات اول و دوم پس از انعقواد قورارداد مسوترد خ   شود.در فرآیند ارجاع کار نفرات بعدی مسترد می

 گردید.

 قرار داده شوند عبارتند از :« ب»مدارک و اسنادی که باید در پاکت  -7-4

کلیه صفحات اسناد و مدارک مناقصه که از طرف مناقصه گزار در اختیار پیشنهاد دهنعدگان قعرار دادا شعدا اسعت،      -7-4-1

ه نمونع نحعوا تنظعیم اسعناد،    چک لیسعت  فعرم بازدیعد،  هعا،  نامهها، نمونه ضمانتشامل دستورالعمل مناقصه، تعهدنامه
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 گردیدامی بایست پرینت که در قالب لوح فشردا به پیشنهاددهندا ارائه شدا  و نقشه ها برآورد اولیه مناقصه، قرارداد

 توسط صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهندا مهر و امضاء شدا باشند.   و

 مدارک هویتی شامل:  -7-4-2
 

 س شرکت )روزنامه رسمی(آگهی تاسیرونوشت به همراه  رونوشت اساسنامه -

روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسوناد  تغییرات رونوشت آخرین آگهی  -

 مالی و تعهد آور در زمان تسلیم پیشنهاد این مناقصه 

 تر اسناد رسمیاتوسط دفمجاز دارندگان امضای  یامضا یگواه -

 رونوشت گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی -

 نوشت کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا مجازرو -

پیشنهاددهنده اقرار می نماید که آخرین مدارک و اطالعات معتبر مربوط بوه شورکت خوود را در اختیوار     : 1تبصره 

 مناقصه گزار قرار داده و مسئولیت صحت و اعتبار مدارک درج شده در بند فوق بر عهده پیشنهاد دهنده می باشود. 

نسوبت بوه    صورت وجود هرگونه مشکل و یا عدم صحت مستندات و مدارک ارائه شده، مناقصه گزار موی توانود   در

هرگونه اقدام الزم مانند ضبط تضامین پیشنهاد دهنده و فسخ قرارداد و... اقدام نماید و پیشنهاد دهنوده حوق هور    

 گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است.

پیشنهاددهنده تعهد می نماید که چنانچه هر نوع تغییری در اساسنامه، شرکت نامه، اعضای هیأت مدیره،  :2تبصره 

سمت و اختیارات مدیران و صاحبان امضای مجاز بعمل آید مراتب را بالفاصله به صورت مکتووب بوه مناقصوه گوزار     

 اعالم نماید. 

نماید می بایست رونوشت آگهوی  می  شرکتد در مناقصه در صورتیکه پیشنهاددهنده با شعبه شرکت خو :3تبصره 

روزنامه رسمی مربوط به تأسیس شعبه و صاحبان امضای مجاز مربوط به شعبه مذکور را ارائه کند، در غیر اینصوورت  

 به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ناد و مشخصعات مناقصعه بععداز از جانعب     هرنو  ضمائم و مدارکی که در صورت تغییر، اصالح یا تجدیعد نظعر در اسع    -7-4-3

 دستگاا مناقصه گزار ابالغ شود.

 )شرایط ویژه( 21مدارک مورد نیاز مربوط به ماده  -7-4-4
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 قرار داده شوند عبارتند از :« ج»اسناد و مدارکی که باید در پاکت  -7-5

شد و الزم است بدون باتکمیل شدا که باید توسط پیشنهاد دهندا  )ضمیمه اسناد مناقصه( برگ پیشنهاد قیمت -7-5-1

تعهدآور ، بدون پیوست و بدون هیچ گونه توضیح اضافی تکمیل و ارائه گردد و به مهر و امضاء قلم خوردگی

 . واصله ترتیب اثر دادا نخواهد شد ، در غیر اینصورت به پیشنهادپیشنهاددهندا رسیدا باشد

قیمت پیشنهادی به صورت کامل براساس  آنالیز قیمت و نحوا محاسبه و جداول جداول فهرست بها و مقادیر -7-5-2

 .1232579/96و  76574/100شمارا  بخشنامه های

: در صورت عدم ارائه آنالیز قیمت مطابق بخشنامه های فوق الذکر همراه با برگه پیشنهاد قیمت در پاکت 1 تبصره

 ، پیشنهاد دهنده از مناقصه حذف خواهد شد."ج"

در صورت عدم ت به تکمیل جداول فهرست بها و مقادیر اقدام نماید، پیشنهاددهنده موظف است نسب: 2تبصره 

 .، پیشنهاد دهنده از مناقصه حذف خواهد گردید"ج"همراه با برگه پیشنهاد قیمت در پاکت  موارد ذکرشدهارائه، 

قلم پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بودا و هیچ نو  ابهام، خدشه، عیب، نقص و  -7-5-3

 خوردگی نداشته باشد. در غیر اینصورت به پیشنهاد مربوطه ترتیب اثر دادا نخواهد شد.

وز پع  از  ر 3که نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تعا   پیشنهاددهندگانهریک از   -7-6

گاا مناقصه گزار اطال  دادا و تقاضای توضعیح کتبعی نمایعد در    پایان مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتباز به دست

ارسعال خواهعد شعد. هرگونعه توضعیح یعا        پیشنهاد دهندگاناین صورت پاس  های کتبی در قالب ابالغیه های تکمیلی برای کلیه 

ستگاا مناقصه گعزار اععالم و   تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد ومدارک مناقصه و نحوا تغییر و تسلیم آنها، کتباز از سوی د

 شد. جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد

مناقصه گزار ح  تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشعنهادها بعرای خعود     -7-7

رتی کعه پیشعنهادی قبعل از ابعالغ     محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابالغ می شود و در صو

مراتب مزبور تسلیم شدا باشد پیشنهاد دهندا ح  دارد تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجا کعه ممکعن اسعت تجدیعد نظعر یعا       

اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاا مناقصه گعزار معی توانعد آخعرین مهلعت      

ت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعوی  اندازد به نحوی که آنها فرصعت بعرای اصعالح و تجدیعدنظر در     دریاف

 پیشنهاد خود را داشته باشد .
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قیمت پیشنهادی در برگ پیشنهاد برای کل کار به عدد و حروف نوشته شود. برای تعیین برنعدا مناقصعه ارقعامی کعه بعه       -7-8

 شد. شدا مالک عمل خواهد حروف نوشته

تعیین برندا مطاب  موارد مندرج در این دستورالعمل و براساس ضوابط آیین نامه مالی و معامالتی سازمان های مناط   -7-9

 صنعتی انجام خواهد گردید. -آزاد تجاری

قیموت   ،یصونعت -یمنواطق آزاد تجوار   یسازمان ها یو معامالت یمالآیین نامه  40و  39 موادمطابق ضوابط  :تبصره

یسویون  در جلسوه بازگشوایی پاکوات توسوط اعضوای کم     مستندات مربوط به آن  و پیشنهادی شرکت کنندگان

موذکور از سووی    پیشونهاد قیموت  ، منوط به تأییود  برندهخواهد شد. تأیید نهایی  معامالت مناقصه گزار بررسی

ر این خصووص از خوود   ونه اعتراضی را دکمیسیون معامالت مناقصه گزار خواهد بود و پیشنهاد دهنده حق هر گ

 .نماید سلب و ساقط می

 کسورات قانونی :  -8

 پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهدا پیشنهاد دهندا می باشد. -8-1

 قانون تأمین اجتماعی عمل خواهد شد.  38در خصوص بیمه قرارداد بر اساس مفاد مادا  -8-2

سازمان امور مالیاتی کشور  5/3/93مورخ  29/93/200مارا در خصوص مالیات بر ارزش افزودا مطاب  مفاد بخشنامه ش -8-3

 اقدام خواهد گردید.

 تضمین انجام تعهدات : -9

گزار به او، با سپردن تضمین انجام تعهدات )مطاب  آیین نامعه  برندا مناقصه باید حداکثر هفت روز کاری پ  از ابالغ مناقصه

% قیموت  5به میوزان  گزار ( به نف  مناقصه22/09/1394خ هع مور 50659/ت 123402تضمین معامالت دولتی به شمارا 

، مطاب  ضوابط مربوطه، نسبت به انعقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر اینصورت تضمین شرکت در فرآینعد  پیشنهادی خود

ن غیعر  گزار ضبط و نام شعرکت معذکور در فهرسعت پیمانکعارا    ارجا  کار وی، بدون هیچگونه تشریفات قضائی به نف  مناقصه

گزار درج خواهد گردید و نفر دوم به عنوان برندا مناقصه اعالم می شعود و چنانچعه او نیعز بعا توجعه بعه معوارد        مجاز مناقصه

یادشدا باال، از انعقاد قرارداد امتنا  نماید، عالوا بر درج در فهرست پیمانکاران غیر مجاز، تضعمین شعرکت در فرآینعد ارجعا      

 .شریفات قضائی به نف  کارفرما ضبط می شودکار او هم بدون هیچگونه ت
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                ماا بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار  3پیشنهادات شرکت کنندگان حداقل تا  :اعتبار پیشنهاد -10

 خواهد داشت و برای یک دورا سه ماهه دیگر قابل تمدید می باشد. 

، "ال "شرکت کنندگان در مرحله بازگشایی پاکات حداقل تعداد صه با عنایت به تجدید مناقحد نصاب شرکت کنندگان:  -11

 ..می باشد شرکت کنندا یک  "ج"و  "ب"

 شرایط ویژه: -12

هر یک از موارد درصورت عدم ارائه ، باشند زیر شرط سهدارای هر مناقصه می بایست  در کنندگان شرکت -12-1

 :شرکت کننده از مناقصه حذف می گرددذیل 

در رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه  5صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه  معتبر گواهینامه دارای -12-1-1

 ارائه نمایند. "ب"و بودجه کشور باشند و رونوشت آن را در پاکت 

قرارداد(  4)حداکثر در  مشابه یقراردادها پیشنهاددهندگان می بایست حداقل دو برابر مبلغ مناقصه -12-1-2

آخرین  به همراه)شامل رونوشت قرارداد  ک و مستندات آنسال گذشته داشته باشند و مدار شش در

در پاکت را  (یا مفاصا حساب تامین اجتماعی درخصوص کارهای اتمام یافته صورت وضعیت تأیید شده

 .ندیارائه نما "ب"

 ارائه حداقل یک رضایت نامه از یکی از قراردادهای ارائه شده در بند فوق الزامی است. -12-1-3

در محل دفتر مرکزی مناقصه  13/05/1399صبح مورخ  11:00در ساعت ه می بایست نماینده پیشنهاد دهند -12-2

نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام نماید. حضور نیافتن جهت بازدید و عدم تکمیل و ارائه فرم بازدید  گزار

گان شرکت کنند ( به منزله حذف از مناقصه خواهد بود.9تایید شده از سوی مناقصه گزار )فرم شماره 

 (دانشور)آقای مهندس ( 1357)داخلی  076-44421380میتوانند جهت هماهنگی بیشتر با شماره تماس 

 .تماس حاصل نمایند

 سایر شرایط :  -13

 .شود تهیه فارسی زبان به باید آن، به مربوط مدارک و مکاتبات پیشنهاد، -13-1

شمول قانون منع مداخله کندکه در زمان برگزاری مناقصه و عقد قرارداد مپیشنهاددهنده اقرار می -13-2

 باشد.نمی 1337کارمندان در معامالت دولتی مصوب سال
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گر یا واگذاری پیمان، صحت و سقم دارد که قبل از انتخاب مناقصهار، این ح  را برای خود محفوظ میاقصه گزمن -13-3

نسبت به هرگونه اطالعات فراهم شدا از سوی مناقصه گر را بررسی کند و در صورت عدم صحت اطالعات ارائه شدا 

اقدام الزم مانند ضبط تضامین، فس  قرارداد و... اقدام نماید. پیشنهاددهندا با تسلیم پیشنهاد، ح  هرگونه اعتراضی در 

 .این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودا است

 هزینه های درج آگهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه است. -13-4

عوت برای عقد پیمان تلقی شود. وصول پیشنهاد ارائه شدا، برای مناقصه گزار تعهدی ایجاد نباید به عنوان د اسناداین  -13-5

 نکردا و پیشنهاددهندا ح  ادعای خسارت از مناقصه گزار را نخواهد داشت. 

 گزار به دیگری ندارد.برندا مناقصه ح  واگذاری تمام و یا بخشی از موضو  معامله را بدون موافقت کتبی مناقصه -13-6

منظور راهنمایی پیشنهاددهندگان درخصوص نحوه تکمیل و ارائه اسناد مناقصه، فرم چک لیست نحوه به  -13-7

 . ارائه گردیده است 10فرم شماره متداول بعنوان تنظیم اسناد مناقصه، جهت جلوگیری از اشتباهات 

سیاا سازمان و  فهرستدر  هایی که، شرکتصنعتی-مطاب  آیین نامه مالی و معامالتی سازمان های مناط  آزاد تجاری -13-8

یا شرکت مناقصه گزار قرار دارند امکان شرکت در مناقصه نخواهند داشت. بنابراین الزم است شرکت کنندگان با اطال  

 از این موضو ، اسناد مناقصه را تحویل نمایند.

می دارد و اگر چنین  مناقصه گزار ح  لغو و یا تجدید مناقصه را مطاب  ضوابط و مقررات مربوطه برای خود محفوظ -13-9

موردی پیش آید مراتب به پیشنهاددهندگان ابالغ می شود و شرکت کنندگان ح  هرگونه اعتراضی را در این خصوص 

 و موارد مربوطه، از خود سلب و ساقط می نمایند.
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 تعهد انهم اه 
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 1فرم شماره                                                        بسمه تعالی
 

 های ناشی از مقررات و اسنادتعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت

 و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
بدینوسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهندا در آخر این اوراق نشان دهندا اطال  کامل این  –ال  

ها ،آئین نامه معامالت و بطور کلی اسناد و ها ، بخشنامهها، دستورالعملنامهین، مصوبات، آئینپیشنهاد دهندا از متن قوان

 های مربوط به آنها تا این تاری  می باشد.ها و ابالغیهذیل و اصالحیه« ج»مدارک نامبردا شدا در بند 

ل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان ذی« ج»همچنین بدینوسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضو  بند  –ب 

و متن ومفاد و ترتیبات مقرر شدا در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهندا بودا و تمامی 

 های الزم و نیز اجرای کامل آنها نیز بدینوسیله توسط این پیشنهاد دهندا تقبل و تعهد می شود.مسئولیت

 هرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانف –ج 

های ذیل آن و مادا و تبصرا 562قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی و مادا  127مصوبه  -1

 قانون تعزیرات 558

د بیمه کارها موضو  کشور در مور برنامه و بودجهسازمان  28/12/1355( مورخ 17576/د ف / 04507شمارا  بخشنامه -2

 شرایط عمومی پیمان. 21مادا « ج»بند 

-در مورد نو  و نحوا و میزان اخذ تضمین برای مناقصه 22/09/94هع مورخ  50659/ت 123402تصویب نامه شمارا  -3

 ها و  عقد پیمانهای پیمانکاری و حسن انجام کار و پیش پرداخت.

ط با مالیاتهای مستقیم )وزارت دارایی( و بیمه )سازمان تأمین ها، قوانین و مقررات در ارتباآخرین دستورالعمل -4

 اجتماعی( برای کارهای پیمانکاری طرحهای غیرعمرانی.

 شیعمران، آب و خدمات منطقه آزاد کآیین نامه مالی و معامالتی مناط  آزاد و سایر ضوابط و مقررات جاری شرکت  -5

 اقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.سایر مقررات جاری که بهر نحو در ارتباط با این من -6
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 بسمه تعالی
 2فرم شماره 

 

 تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان

 (22/10/1337درمعامالت دولتی )مصوبه مورخ 
  

اید که شمول ممنوعیت مذکور در قانون من  مداخله این پیشنهاد دهندا با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تأیید می نم

نمی باشد و چنانچه خالف این موضو  به اثبات برسد، کارفرمایان یا  1337کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماا 

 ا ضبط نماید.ر فرایند ارجا  کارمناقصه گزار ح  دارد که پیشنهاد ارائه شدا برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در 

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاا این پیشنهاد دهندا برندا مناقصه فوق تشخیص دادا شود و بعنوان پیمانکار، 

پیمان مربوط را امضاء نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه  افرادی را 

در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینف  نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند  که مشمول ممنوعیت مذکور

نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات واردا در اثر فس  پیمان و کارفرما ح  خواهد داشت که قرارداد را فس  و ضمانت

 ان خسارت واردا با تشخیص کارفرما می باشد.تأخیر اجرای کاررا از اموال او اخذ نماید. تعیین میز

این پیشنهاد دهندا متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاا دولت 

 مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بالفاصله به اطال  کارفرما برساند تا طب  مقررات به پیمان خاتمه دادا شود، بدیهی است

ها نامهچنانچه این پیشنهاد دهندا مراتب فوق را بالفاصله به اطال  نرساند نه تنها کارفرما ح  دارد پیمان را فس  نمودا و ضمانت

مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فس  پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد 

 د نمود.دهندا وصول خواه

مضافاز این پیشنهاد دهندا اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد در صورت 

 تخل  مستح  مجازاتهای مربوطه می باشد.
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 بسمه تعالی

 3فرم شماره 

 زیست محیطی پیشنهاد دهنده تعهد نامه 

 

حل اجرای پروژا و لزوم رعایت ضوابط محیط زیستی، شرکت ............................... تعهد مینماید کلیه قوانین و مقعررات  با توجه به م

مربوط به مناط  حساس به ایجاد آلودگی زیست محیطی را رعایت کند، بطوریکه عملیات اجرایی این شرکت خللعی در وضععیت   

 ننماید. زیست محیطی واکولوژیکی منطقه ایجاد

شرکت ...................... تعهد مینماید کلیه ضوابط حاکم بر سازمان مناط  آزاد شامل اخذ مجوزهای الزم و همعاهنگی هعای الزم بعا    

 معاونت های ذیربط را رعایت نماید.

 این تعهد نامه جزئی از اسناد و مدارک پیمان محسوب خواهد شد.
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 4فرم شماره 

                     بسمه تعالی                                                                                                                 

 تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( و آئین نامه و دستورالعمل های مجل  شورای اسالمی )به پیوست 12/11/1386وب با توجه به قانون مبارزا با پولشویی مص

 اجرایی آن متعهد و ملتزم می شوم/می شود:

 ضمن رعایت مواد قانون یاد شدا و مقررات مربوط، از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری می نمایم. -1

 مات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم. اشخاص ثالث اجازا استفادا از حساب ها و خد -2

 اطالعات ارائه شدا بر اساس آخرین تغییرات می باشد.  -3

هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاا ترین زمان ممکن به مراج  قانونی ذیربط )ثبت احوال  -4

 ات را به مربوطه ارائه نمایم. و یا اسناد و امالک ( اطال  دادا و مستند

به واحد مبارزا با پولشویی سازمان اجازا دادا می شود در صورت لزوم از مراج  ذی ربط از جمله بانک مرکزی و سایر بانک  -5

 ها و موسسات مالی و اعتباری، وضعیت اعتبارسنجی و پولشویی را استعالم نماید. 

 

 محل مهر و امضا
 

 

 

................. صادرا از حوزا .................. شهر اینجانب............................... فرزند ....................... متولد ........................... دارای شناسنامه شمارا .

.................. کدپستی شمارا ............................ شمارا مشتری.................................. ساکن در نشانی .................. کد ملی شمارا .........

.................................... به نشانی ......................................................................................................................... شاغل به شغل .

 نام بانک عامل......................................................................................................... شمارا تماس ........................................... 

یر تجاری ........... به شمارا ثبت ....................................... مورخ ....................... در ادارا ثبت شرکت ها و موسسات غشرکت/موسسه .......................

............... مقیم در ...................................... با نمایندگی شهر ................... دارای کد شناسه ........................................... شمارا مشتری ...........................

مارا ............... صادرا ......................... کد ملی شآقا/خانم ............................. فرزند ...................... متولد .................. دارای شناسنامه شمارا ...........

به نشانی  ............................................... کد پستی ..................................... به عنوان ......................

 ......................................     نام بانک عامل ................................................................................................................................ شمارا تماس .....



 مرحله ای  یک مناقصه عمومیتجدید اسناد 

 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 16 صفحه   

 

 5فرم شماره 

 

 پروژهبیمه  تعهد نامه

این شرکت با امضاء ذیل ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که در موق  عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضو  قرارداد 

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شدا است در مقابل خطرات  21مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه و مادا 

 شرکت های بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول ذیل بیمه نماید : یکی از  احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضو  بیمه عملیات موضو 

کلیه عملیات موضو  

 پیمان

حوادث غیر مترقبه 

مانند زلزله ، سیل ، 

اعقه ، ریزش ، ص

 طوفان و غیرا

  مبلغ پیمان

 

« ب»یل و در پاکعت  عععع ق الذکر با اطال  کامل از نرخ بیمعه و فرانشعیز و غیعرا تکم   ضمناز تأیید می نماید که جدول فو

 .  نمایمتسلیم 

همچنین تأیید می شود در موق  مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه 

دا و بعو ادله قرارداد مکل  به تسلیم بیمه نامه مربوط و یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر سه ماا پ  از مب

شرایط عمومی پیمان رأساز در این مورد اقدام خواهد نمود و البته  21در صورت تأخیر آنگاا دستگاا اجرائی مطاب  مادا 

نعدا  چنانچه در این خالل حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شدا آسیب وارد نمایعد ایعن پیشعنهاد ده   

 می باشد .  خساراتجبران ول ؤمس

 

 پیشنهاد دهندهو امضاء تاریخ                                                                نام 

 

 

 



 مرحله ای  یک مناقصه عمومیتجدید اسناد 

 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 17 صفحه   

 

 

 

 

 ضمانت انهم اه  نموهن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرحله ای  یک مناقصه عمومیتجدید اسناد 

 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 18 صفحه   

 

 6 فرم شماره

 ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار
 

مایل است در ارجا   -----------کد پستی  -------------به نشانی   ----------با شناسه حقیقی/حقوقی xنظر به اینکه 

 شرکت نماید: xxxxکار/مناقصه/مزایدا 

 xx   ازx  در مقابلxxx ارز تضمین تعهد می نماید چنانچه  ریال/ -------------برابر مبلغxxx  بهxx  اطال  دهد که

معامالت درج شدا و  و موضو  ارجا  کار در پایگاا اطال  رسانی مناقصات/ پیشنهاد شرکت کنندا نامبردا مورد قبول واق  شدا

هر  ارز  ریال/ ------------مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نمودا است، تا میزان

بدون اینکه احتیاجی به اثبات  xxxسوی مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از  xxxمبلغی را که 

استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد                

xxx .بپردازد 

ن مدت بنا به درخواست معتبر می باشد ای xxxxxمدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماا است و تا آخر ساعت اداری روز 

  xنتواند یا نخواهد این ضمانتنامه را تمدید کند و یا  xxبرای مدت سه ماا دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه   xxxکتبی

متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد،  xxرا موف  به تمدید ننماید،  xxموجب این تمدید را فراهم نسازد و 

 پرداخت کند.  xxxشدا در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد مبلغ درج 

مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه  xxxچنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی 

 اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

از سه ماا مدنظر کارفرما باشد با اعالم در اسناد فرآیند ارجا  کار و آگهی در روزنامه در صورتیکه مدت ضماننامه بیش 

 کشور برسد. برنامه و بودجهکثیراالنتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه موضو  به اطال  سازمان 

x نام متقاضی : 

 xxنام ضامن : 

 xxxنام کارفرما/ذینفع : 

 xxxxر: موضوع ارجاع کا 

 xxxxx: سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد  

 



 مرحله ای  یک مناقصه عمومیتجدید اسناد 

 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 19 صفحه   

 

 

 7فرم شماره 

 ضمانتنامه پیش پرداخت

اطال  دادا  xxبه   --------------کد پستی -------------به نشانی   ----------با شناسه حقیقی/حقوقی xنظر به اینکه 

منعقد نمودا  xxxمناقصات/معامالت درج شدا را با   که موضو  ارجا  کار آن در پایگاا اطال  رسانی  xxxxاست که قرارداد 

متعهد است در صورتی که  xxپرداخت شود  xریال/ ارز به عنوان پیش پرداخت به   ----------------است و قرار است مبلغ

xxx  به کتبا xx اطال  دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش پرداخت دادا شدا به x یش پرداخت است هر مبلغی تا میزان پ

بدون اینکه احتیاجی به صدور اظهارنامه و یا اقدامی  xxxمستهلک نشدا را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

--------بپردازد. اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز xxxاز مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد 

واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شدا ، برای مدتی که درخواست شود قابل  xxx به درخواست کتبیاست و بنا -----

موجب این تمدید را فراهم نسازد  x نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا xxتمدید می باشد و در صورتی که 

د است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شدا در باال را در متعه xx را حاضر به تمدید نماید xx و نتواند

 پرداخت کند. xxx وجه یا حواله کرد

که  xxxکه در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شدا درج شدا است، طب  نظر کتبی  xمبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی 

در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شدا واصل گردد، تقلیل  xxx به xxاستعالم  باید حداکثر ظرف سی روز از تاری  تحویل نامه

اعالم نمودا است تقلیل دادا خواهد  x ضمانتنامه معادل مبلغی که xxx دادا    می شود و در صورت عدم وصول پاسخی از سوی

 شد.

ه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل دادا در صورتی که تمام مبلغ این پیش پرداخت به ترتیب تعیین شدا در این ضمانتنام

 شود، این ضمانت نامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه اصل آن به بانک مسترد گردد یا نگردد.

 در صورت ضبط ضمانت نامه موضو  به اطال  سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.

x نام متقاضی : 

xx نام ضامن : 

xxx نام کارفرما/ذینفع : 

xxxx موضوع قرارداد : 

 



 مرحله ای  یک مناقصه عمومیتجدید اسناد 

 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 20 صفحه   

 

 

 8ه فرم شمار

 

 ضمانت نامه انجام تعهدات

 

اطال  دادا  xxبه   --------------کد پستی -------------به نشانی   ----------با شناسه حقیقی/حقوقی xنظر به اینکه 

 xدارد  از  xxxسانی مناقصات/معامالت درج شدا را با  که موضو  ارجا  کار در پایگاا اطال  ر xxxxاست قصد انعقاد قرارداد 

ارز به منظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شدا به عهدا می گیرد  ریال/  -------------برای مبلغ  xxxدر مقابل

از اجرای   x  د کهاطال  ده xxکتباز و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به  xxxتضمین و تعهد می نماید در صورتیکه 

 xxxارز ، هر مبلغی را که   ریال/ ---------------هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شدا تخل  ورزیدا است تا میزان 

با تأیید وزیر یا باالترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی   xxx مطالبه کند به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی

   xxxاظهارنامه یا اقدامی از  مجاری  قانونی و  قضایی  داشته باشد،  با  ذکر  نو  تخل  در  وجه یا حواله کرد     به صدور

 بپردازد.

قبل از پایان  xxxاست و  بنا به درخواست کتبی واصله  ----------------مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز 

نتواند یا نخواهد مدت این  xx، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه وقت اداری روز تعیین شدا

متعهد است بدون  xxرا حاضر به تمدید نماید،  xx موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند xضمانتنامه را تمدید کند و یا 

 پرداخت کند. xxxرا در وجه یا حواله کرد اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شدا در باال 

 کشور برسد. برنامه و بودجهدر صورت ضبط ضمانت نامه موضو  به اطال  سازمان 

 

x نام متقاضی : 

xx نام ضامن : 

xxx نام کارفرما/ذینفع : 

xxxx موضوع قرارداد : 

 

 

 



 مرحله ای  یک مناقصه عمومیتجدید اسناد 

 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 21 صفحه   

 

 

 

 فرم بازدید
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 مرحله ای  یک مناقصه عمومیتجدید اسناد 

 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 22 صفحه   

 

9فرم شماره   

 ))  فوورم بوازدید  ((
 پایگاه هوایی جزیره زیبای کیش مدرسه شهید فکوریدر آموزشی  واحد 4احداث 

 فنی و عمرانیمعاون محترم 

 

 باسالم 

...... جهت بازدید از احتعراماز بدینوسیله آقای/خانم ................................ به عنوان نمایندا شرکت ........................................        

 ناقصه .............................................................................. به حضور معرفی می گردد.موضو  ممحل 
  

 شرکت :

 مهوور وامضاء :

 تاریخ:

 گزارش بازدید :

 

نععععععوان نماینععععععدا شععععععرکت  بدینوسععععععیله آقای/خععععععانم ............................................................................ بععععععه ع 

پیرامعون  ............................................................. مراجعه و ضمن بازدید از محل موضعو  مناقصعه صعدرالذکر، توضعیحات الزم     

 موضو  مناقصه به ایشان دادا شد. 

 ناقصه گزار:نماینده م    نماینده پیشنهاد دهنده:                                                       

 نام :       نام :                              

 مهر و امضاء :                            مهر و امضا : 
 

 

 

 قرار گیرد. "ب"این برگه پس از بازدید، تکمیل و به همراه سایر مدارک و اسناد مناقصه می بایست در پاکت 



 مرحله ای  یک مناقصه عمومیتجدید اسناد 

 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 23 صفحه   

 

 چک لیست

 نحوه میظنت اسناد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرحله ای  یک مناقصه عمومیتجدید اسناد 

 واحد آموزشی در مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 24 صفحه   

 

 10فرم شماره 

پ
ف

ت ال
اک

 

  موضوع ردیف

  ارائه شدا است؟ "ال "دستورالعمل تهیه و در پاکت  5آیا تضمین شرکت در فرآیند ارجا  کار به شرح مندرج در مادا  1
  آیا نام شخص خریدار اسناد با نام شخص پیشنهاددهندا مشابه می باشد؟ 2

3 
 ت فیش بانکی:در صورت ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجا  کار به صور

  باشد؟ال : آیا نام شخص واریزکنندا وجه با شخص پیشنهاددهندا مشابه می

4 

  :یا چک بانکی تضمینی در وجه مناقصه گزار در صورت ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجا  کار به صورت ضمانتنامه

  دهندا مشابه می باشد؟پیشنهاد با نام شخص یا چک بانکی تضمینی ال : آیا نام شخص متقاضی ضمانت نامه
  درج شدا است؟ یا چک بانکی تضمینیب: آیا نام مناقصه گزار، نام پیشنهاددهندا و موضو  مناقصه در ضمانت نامه 

 

ت 
اک

پ
 ب

5 

  ارائه گردیدا است؟ "ب"ال : آیا رونوشت اساسنامه پیشنهاددهندا در پاکت 
آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضا مجاز پیشنهاددهندا شرکت و روزنامه آگهی تاسی  ب: آیا رونوشت 

  ارائه گردیدا است ؟ "ب"برای اسناد مالی و تعهدآور در پاکت 

  ج: آیا گواهی امضا مجاز توسط دفاتر اسناد رسمی جهت دارندگان امضا مجاز ارائه گردیدا است؟
  مناقصه توسط دارندگان امضا مجاز، امضا و با مهر شرکت ممهور شدا است؟د: آیا کلیه صفحات اسناد 

آگهی روزنامه رسمی مربوطه به تاسی  شعبه و آخرین روزنامه رسمی رونوشت  در صورت شرکت در مناقصه با شعبه خود، آیاا: 

 ارائه گردیدا است؟ "ب"درخصوص صاحبان امضا مجاز شعبه در پاکت 
 

  ارائه گردیدا است؟ "ب"در پاکت ت گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی رونوشآیا : و

  ارائه گردیدا است؟ "ب"آیا رونوشت کلیه صفحات شناسنامه وکارت ملی صاحبان امضای مجاز در پاکت ز: 
  آیا موارد و مستندات مربوط به بند شرایط ویژا ارائه گردیدا است؟ 6

  ارائه گردیدا است؟ "ب"مناقصه، مستندات اصالحیه که به امضا دارندگان امضا مجاز رسیدا در پاکت  در صورت ابالغ اصالحیه جهت 7
  ارائه گردیدا است. "ب"های مندرج در اسناد توسط صاحبان امضا مجاز، امضا و ممهوربه مهر شرکت در پاکت تعهدنامه 8
  ارائه گردیدا است؟ "ب"صاحبان امضا مجاز و ممهور به مهر شرکت در پاکت آیا نمونه ضمانت های مندرج در اسناد امضاشدا توسط  9

10 
فرم بازدید تائید شدا مناقصه گزار توسط صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهندا امضاء شدا و آیا ، درصورت الزامی بودن بازدید

  رکت در پاکت ب ارائه گردیدا است؟ممهور به مهر ش
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پ
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  ارائه گردیدا است؟ "ج"که توسط صاحبان امضا مجاز تکمیل و امضا شدا است در پاکت  )ضمیمه اسناد مناقصه( یشنهاد قیمتآیا برگ پ 11

12 
های آنالیز قیمت و نحوا محاسبه قیمت پیشنهادی به صورت کامل براساس بخشنامه های شمارا برگهفهرست بها و مقادیر، آیا 

  ارائه گردیدا است؟ "ج"ه توسط صاحبان امضا مجاز تکمیل و امضا شدا است در پاکت ک 1232579/96و شمارا 76574/100
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 پیمان نموهن

ث  گاه هوایی رد واحد آموزشی  4احدا  شی ک  یبای ز هریجزمدرهس شهید فکوری پای
 

 

 

 

 

 شیعمران، آب و خدمات منطقه آزاد ککارفرما : شرکت 

 ...................................... پیمانکار:

  :  پیمانتاریخ 

  : پیمانشماره 
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 "موافقتنامه" 

این موافقتنامعه بعه همعراا شعرایط عمعومی و       ،----------مورخ  -----------عط  به صورتجلسه کمیسیون معامالت شمارا 

ن، آب و خودمات  عمرا شرکت غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیدا می شود، بعین   مجموعهیک دیگر مدارک الحاقی آن، که 

، -------- بعه شعمارا ثبعت    ------------ شرکتشود، از یکسو و  نامیدا می کارفرماکه از این پ   شیمنطقه آزاد ک

کعه از ایعن پع       ------------- /خعانم ، بعه نماینعدگی آقا   ---------------و شناسه ملی ،  ------------شمارا اقتصادی

در جزیعرا   ،گر، طب  مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمعان درج شعدا اسعت   شود، از سوی دی نامیدا می پیمانکار

 گردد. منعقد می کیش

 موضوع  -1ماده 

 موضو  پیمان، عبارت است از : 

ن به رؤیت ، که شرایط و وضعیت آجزیره زیبای کیشمدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی در واحد آموزشی  4احداث 

 پیمانکار رسیدا است.

   اسناد و مدارک -2ماده 

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

 موافقتنامه   الف(

 (   3/3/1378مورخ  1088/102-842/54) موضو  بخشنامه شمارا قراردادهای پیمانکاری شرایط عمومی پیمان  ب(

 شرایط خصوصی   ج(

 متمم شرایط خصوصی د(

 فهرست بها و مقادیر کار ه(

 نقشه ها و(

تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابالغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز اسناد 

جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن 

 ر کار و صورت مجل  باشد.است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستو

 درصورت وجود دوگانگى بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان و متمم شرایط خصوصی بر دیگر اسناد و مدارک پیمان

مشخصات فنى خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات  نگى مربوط به مشخصات فنى باشد، اولویت باهرگاا دوگا. اولویت دارد

 اگر دوگانگى مربوط به بهاى کار باشد، فهرست بهاء بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.و  .فنی عمومی است
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 مبلغ   -3ماده 

 ------------------به صورت ناخعالص ، )بعه حعروف(     ریال --------------------/- )به عدد(مبلغ پیمان 

 ، تغییر می کند.و مدارک پیمانبا توجه به اسناد  ریال، به صورت ناخالص می باشد. مبلغ پیمان،

 بهای پیوست رسامطاب  فه مربوطهبر اساس ضرایب فصلی  -------------ضریب کل پیمان برابر است با 

 

 . تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار4ماده 

 ( نافذ است.بادله آن )ابالغ از سوى کارفرمااین پیمان از تاری  م الف :

 شرایط عمومی پیمان است.  30باشد. این مدت ، تاب  تغییرات موضو  مادا  می شمسی ماه 3مدت پیمان  ب :

 تععاری  شععرو  کععار، تععاری  نخسععتین صععورت مجلعع  تحویععل کارگععاا اسععت کععه پعع  از مبادلععه پیمععان، تنظععیم           ج :

 می شود. 

ه منظعور شعرو  عملیعات    روز نسبت به تجهیز کارگعاا بع   15پیمانکار متعهد است از تاری  تعیین شدا برای شرو  کار، در مدت 

 موضو  پیمان، اقدام نماید.   

 

 دوره تضمین  -5ماده 

شرایط عمومی تعیین می شود  39حسن انجام عملیات موضو  پیمان، از تاری  تحویل موقت یا تاری  دیگری که طب  مادا 

 عمومی عمل می شود.شرایط  42گردد و طی آن به ترتیب مادا پیمانکار تضمین می از سوی ماه شمسی 12مدت برای 

 

 . نظارت بر اجرای کار6ماده 

واگذار  "فنی و عمرانیمعاونت  "طرف کارفرما به عهدا نظارت در اجرای تعهدات پیمانکار طب  اسناد و مدارک پیمان ، از 

 شرایط عمومی انجام می شود. 33و  32شدا که با توجه به مواد 

 نشانی -7ماده 

عمعران، آب و خعدمات منطقعه آزاد    شرکت  ان خلیج فارس، بلوار ایران، مجتم  اداری پارس،جزیرا کیش، مید نشانی کارفرما:

 .شیک

 076-44423220؛ دورنگار :  076-44421380تلفن :  

 -----------------------------کد پستی: --------------------------------------------نشانی پیمانکار: 

 ------------------------؛ همراا :  --------------------ورنگار : ؛ د ----------------تلفن : 
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هرگعاا یکعی از دو طعرف پیمعان     اساس  نیگردد و بر ا یم یتلق نیفوق اقامتگاا طرف یها ینشانطرفین پیمان اعالم نمودند که 

به طرف دیگر اععالم کنعد، تعا وقتعی کعه       ( روز قبل از تاری  تغییر نشانی جدید خود را15نشانی خود را تغییر دهد، باید پانزدا )

به نشعانی   ، مراسالت، ابالغیه های قضایی و غیر قضایی و اخطاریه هامکاتباتکلیه نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشدا است، 

 گردد. شود و دریافت شدا تلقی می قبلی ارسال می
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 شرایط خصوصی
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 " شرایط خصوصی " 

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیعین تکلیع  برخعی از معوارد در     

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو گاا نمیصوصی پیمان موکول شدا است و هیچآنها، به شرایط خ

گیری و تفسیر مواد مختل  این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد مادا مربوط بعه آن در  هرگونه نتیجه

واد این شرایط خصوصی همان شمارا و حعروف  شرایط عمومی پیمان بی اعتبار است. شمارا و حروف به کار رفته در م

 مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. 

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراا اسناد و مدارک پیمان نباشد، شعرایط عمعومی ابعالغ شعدا از     

 حاکم است.بر این پیمان  03/03/78مورخ  1088/102-842/54سوی سازمان برنامه و بودجه به شمارا 

رجی بعا  نفعر / معاا کارشعناس خعا     ---پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضعو  پیمعان تععداد    الف (  – 17ماده 

 ، به کار گمارد. تخصصهای تعیین شدا در زیر

  باشد.در این پیمان کارشناس خارجی مورد نیاز نمی 

 روز از تاری  مبادله پیمان است.  15فصیلی اجرای کار آخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه زمانی ت ب ( – 18ماده 

، کند به پیمانکار ابالغ می مراتب را روز اعالم و در صورت تائید 7کارفرما پ  از دریافت برنامه زمانبندی نظر خود را تا 

باشعد. تعا    یدر این مدت نیز پیمانکار متعهد به پیش بردن کارهای تجهیز و عملیات اجرایی کارهای موضو  پیمعان مع  

زمان تصویب برنامه تفصیلی پیمانکار باید کارهای موضو  پیمان را طب  برنامه پیشنهادی خود و با هماهنگی کارفرمعا   

 .انجام دهد

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

 سطوح پایین تری که مورد نظر کارفرما اسعت   پیمانکار می بایست برنامه زمانبندی را حداقل تا سطح چهار یا

 .تفصیل نماید

    روز از تعاری    15پیمانکار مکل  به ارائه چارت سازمانی کارگاا و اخذ تائیدیه از کارفرما حداکثر ظعرف معدت

 باشد.ابالغ قرارداد می

 باید به صورت نمودار گانت و با نرم افزار بندی میبرنامه زمانMSP  یاprimavera گردد. تهیه 

 بایست پرسنل فنی و کادر اجرایی مربوطه که قادر به انجام کار در مدت پیش بینی شدا باشند در هر مورد می

 مشخص گردد.

 آالت و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای آن مشخص باشد.در هر مورد ماشین 
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 .در هر مورد شرایط جوی در فصل کاری مربوطه در نظر گرفته شود 

 باشد.ته شدا برای تجهیز کارگاا شامل کارهای اجرایی نمیزمان در نظر گرف 

 ریزی و کنترل پروژا از سوی پیمانکعار در کارگعاا بعا داشعتن تجهیعزات کعافی و بررسعی        استقرار گروا برنامه

 صالحیت فنی و تجربی اعضای گروا توسط دستگاا نظارت.

یا عدم بروزرسانی آن کارفرما می توانعد دسعتورات   تبصرا: در صورت عدم ارایه برنامه زمان بندی از سوی پیمانکار 

الزم جهت تهیه و بروزرسانی برنامه زمان بندی را به مهندس مشاور ابالغ نماید و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 .از مطالبات پیمانکار کسر نمایدباالسری % 15

   در صورت نیاز اقعی کارها تطبی  دادا و ماهه، برنامه تفصیلی را با اجرای و یکپیمانکار موظ  است در مقاط

 آن را بهنگام نماید و به تایید دستگاا نظارت و کارفرما برساند.

 بایست شامل موارد ذیل باشد:برنامه تفصیلی می 

مقعادیر و مصعالح    -تاری  شرو  و خاتمه فعالیعت    –شرح فعالیت  - (wbsساختار شکست فعالیت ) –ردی  

تعریع    –( weight factorدرصدهای وزنی ) -آالت و نیروی انسانی مورد نیاز ینماش –مورد نیاز هر ردی  

 تعیین مسیر بحرانی پروژا -صحیح روابط فعالیتها 

 نمودار پیشرفتs-curve بندی گردد.بایست پیوست برنامه زمانمی 

 رائه خواهد نمود: پیمانکار بر اساس زمانبندی تفصیلی اطالعات ذیل را نیز تهیه و به نمایندا کارفرما ا 

 نمودار سازمانی تشکیالت اجرایی کار به انضمام مشخصات و سواب  تحصیلی و تجربی مسئوالن اصلی 

 آالت مورد نیاز در مقاط  زمانی مختل  با ذکر مشخصات دستگاا  تعداد ماشین 

  تعداد پرسنل مورد نیاز در مقاط  زمانی مختل 

 پروژا میزان مواد و مصالح مورد نیاز درطول مدت 

 نقدینگی جریان (cash flowبه تفکیک ماا برای هر فعالیت ) 

  چنانچه کارفرما و یا نمایندا کارفرما در زمان اجرای کار انجام تغییراتی را در برنامه مذکور جهت پیشرفت کار

 .ضروری تشخیص بدهند پیمانکار موظ  به رعایت آن می باشد

 ابالغ قرارداد نسبت به استقرار و معرفی افسرر   زظرف مدت یک هفته پس ا پیمانکار موظف استHSE   و ارائرهHSE 

PLAN  .و چک لیستهای مربوطه به مشاور و کارفرما اقدام نماید 

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. ه( – 18ماده 
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 ودا و به کارفرما تحویل دهد.پیمانکار موظ  است در پایان هر ماا شمسی گزارش ماهیانه پیشرفت کار تهیه نم

 به روز اولیه و بندی برنامه زمان -پالن پروژا  -ای از محل پروژا تصویر ماهوارا  –ای پروژا اطالعات شناسنامه

-گزارش تحلیلی از وضععیت پعروژا    -شرح فعالیتهای انجام شدا به همراا احجام کاری در ماا گزارش  -شدا

آالت و نیروی انسانی و تجهیزات گزارش ماشین -جود در برنامه زمان بندی های مودرصدهای وزنی کلیه آیتم

 – s-curveنمعودار    -گعزارش صعورت وضععیتها     –گزارش مواد و مصالح وارد شدا و موجعود در کارگعاا    -

چعارت سعازمان    –( HSEگزارش ایمنعی و حعوادث )   -لیست صورتجلسات و مکاتبات  -وضعیت مالی پروژا 

گعزارش در خصعوص پعیش     -گزارش در خصوص فعالیتهای ماا آینعدا   -گزارش مصور  -ارگاا پیمانکار در ک

مشکالت و موان  موجود   –آالت و تجهیزات، نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز در ماا آیندا بینی تعداد ماشین

 لیست آزمایشات انجام شدا. -در پروژا و ارائه راهکارهای مناسب 

 هعر معاا بعا دورا     و دوم روز در صبح روز بعد و گزارش ماهانه حداکثر تعا تعاری  بیسعت    گزارش روزانه باید هر

 500.000 کارکرد بیستم تا بیستم ارائه شود، وجه التزام بابت تاخیر در ارائه به ازاء هر روز برای گزارش روزانه

 .گردد کار کسر میریال از مطالبات پیمان 2.000.000ریال و برای هرگزارش ماهیانه به ازاء هر روز 

که  کارفرما امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاا، از قبیل ساختمان، راا، آب، برق، مخابرات و سوخت را الف ( – 20ماده 

 دهد. در زیر تعیین شدا است در اختیار پیمانکار قرار می

  معه معوارد بعه عهعدا     کارفرما هیچگونه امکانات و تسهیالتی را در خصوص تجهیز کارگاا بر عهدا نداشعته و ه

 پیمانکار است.

 های کارفرما هیچگونه تعهدی در مورد تحویل موقت و دایم آب و برق ندارد و صرفاز نسبت به ارائه معرفی نامه

 نماید.های مربوطه اقدام میالزم جهت ارگان

     ت پرداختعی  هزینه آب و برق مصرفی در طول دورا اجرای عملیات به عهدا پیمانکار معی باشعد و از ایعن بابع

 .صورت نخواهد گرفت

 کند. آالت را تامین میکارفرما به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین ز ( – 20ب و  – 20ماده 

 آالت، سوخت، نیروی انسانی، بارگیری، باراندازی، عوارض بنعدری   تهیه کلیه امکانات، مصالح، تجهیزات، ماشین

آالت، ایاب و ذهاب به جزیرا، اسکان و تامین غذا  لوازم و ماشین و گمرک )کاپوتاژ( حمل دریایی کلیه مصالح و

 .صرفاز و مستقیماز بر عهدا پیمانکار بودا و کارفرما هیچگونه تعهدی درخصوص موارد فوق ندارد
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 شدا بایستی قبل از استفادا به تأیید دستگاا نظارت و کارفرما برسد. تمامی مصالح تهیه :تبصره

 آالت رعایت کند. ار باید مشخصات تعیین شدا در زیر را در تامین ماشینپیمانک ه ( – 20ماده 

 بندی باشد و چنانچه طبع   بایست سالم و به تعداد مورد نیاز جهت انجام کار طب  برنامه زمانآالت میماشین

ت بطوریکه آالبایست نسبت به افزایش ماشینآالت باشد پیمانکار مینظر دستگاا نظارت نیاز به افزایش ماشین

آالت فقعط بعا اجعازا    کار طب  برنامه زمانبندی پیشرفت کار انجام شود اقدام نماید. خروج و یا کاهش ماشعین 

  دستگاا نظارت خواهد بود.

پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاا به شمار افعراد زیعر، دفتعر     ح ( – 20ماده 

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

 بطور مجزا دفتر کارگاهی به همراا سروی   و مشاور و آزمایشگاا پیمانکار موظ  است برای نمایندگان کارفرما

و لوازم تحریر  A3پرینتررنگی  -بهداشتی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و دفتری مورد نیاز از جمله رایانه

ر طول مدت اجرای کار تامین نماید. در این رابطه الزم است نقشه و مشخصات سعاختمان بعه تصعویب    الزم د

دستگاا نظارت برسد و از این بابت به غیر از هزینه تجهیز و برچیدن کارگاا هیچگونعه هزینعه اضعافه دیگعری     

 پرداخت نخواهد شد.

  جود به عهدا و هزینه پیمانکار است.برای نمایندگان مشاور در صورت ووعدا(  3)تامین غذا در روز 

    ( از تعاری  شعرو    2015پیمانکار میبایست یک دستگاا خودرو سواری بدون رانندا تمام وقت )حعداقل معدل

پروژا )تاری  صورتجلسه تحویل زمین( تا پایان مدت پیمان )تاری  تحویل موقت کامل پروژا و یا تعاری  رفع    

باشعد   یالزم بعذکر مع  ستگاا نظارت در اختیار کارفرما  قرار دهعد.  نواقص تحویل موقت( جهت تردد پرسنل د

، شخص ثالث مهیبدنه، ب مهیب ر،یروغن، تعم ضیتعوسروی  و سوخت،  نهیمربوطه اعم از هز یها نهیهز هیکل

کعه   باشعد  یمع  مانکعار ی( بعر عهعدا پ  یتخلفعات راننعدگ   معه یجر یمربوطه )باستثنا یها نهیهز ریو سامعاینه 

بال فاصله  دیبا مانکاریفوق پ ی) در صورت خراب شدن خودرو. زینه تجهیز کارگاا منظور نمایدمیبایست در ه

 (.دیدستگاا نظارت نما لیو تحو نیگزیجا دیدستگاا خودرو جد کی

بعا مهلعت    یاخطار کتبع  کباریپ  از  مانکاریمذکور درزمان مقرر توسط پ یخودرو نیدر صورت عدم تام :1تبصره

مربوطه را محاسبه و از محعل   یها نهیهز هیآن اقدام و کل نیمذکور، کارفرما نسبت به تام ی درج شدا در مکاتبه

 .دینما یمربوط کسر م نیتضام ای مانکاریمطالبات پ
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 ریال بعه عنعوان جریمعه بعه حسعاب       000/000/5بازای هر روز تاخیر و یا عدم تحویل خودرو مبلغ : 2تبصره

 دیمربوطه کسر خواهد گرد نیتضام ای مانکاریمحل مطالبات پ از و بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

   پیمانکار موظ  به تهیه نشریات عمومی کارهای ساختمانی و تاسیساتی و کلیه کتب مرتبط با موضو  پیمعان

 می باشد.

       هزینه موارد فوق در مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاا منظور شدا و از این بابعت هیچگونعه پرداخعت اضعافی بعه

  نکار نخواهد شد.پیما

قسمتهایی از موضو  پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی کعه بایعد مشعمول     ج ( – 21ماده 

 بیمه گردد به شرح زیر است: 

  آالت و تجهیعزات اسعتیجاری و   شرایط عمومی پیمان، بیمه کلیه ماشعین  21مادا  "د"و  "ب"مطاب  بندهای

 باشد.یمه شخص ثالث و بیمه کارگران پیمانکار اجباری و به عهدا پیمانکار میتملیکی و همچنین ب

  شرایط عمومی پیمان، پیمانکار اقدام به بیمعه کارهعای موضعو  پیمعان بعرای تمعام        21مادا  "ج"مطاب  بند

را کارفرمعا  نماید و هزینه آن ای که مورد قبول کارفرما باشد میحوادث غیر مترقبه به نف  کارفرما نزد موسسه

 پردازد.می

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

 ای بعمعل نخواهعد   های انحرافی )در صورت نیاز( هیچگونه پرداخت جداگانعه برای هزینه احداث و نگهداری راا

 انحرافی را در قیمت خود لحاظ نمودا است. آمد و پیمانکار هزینه احداث و نگهداری راا های

گیعرد  ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار میهای نقشهشمار نسخه الف ( – 22ماده 

 به شرح زیر است: 

   باشد.ها و مشخصات فنی به عهدا پیمانکار میو نقشه پیمانپرداخت هزینه کلیه نس 

هعای چعون   اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبعری و نقشعه  ها و مشخصات دستورالعملهای راار نسخهشما ح ( – 22ماده 

 کند به شرح زیر است: ساخت که پیمانکار تهیه می
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    هعای اجعرا شعدا را بطوریکعه کلیعه      پیمانکار موظ  است در تمامی طول مدت کار یکسعری از آخعرین نقشعه

باشد بعنوان مدارک کار تهیه نمعودا و در کارگعاا نگعه دارد. ایعن      تغییرات حین کار روی آنها نشان دادا شدا

 ها در هر زمان به منظور بررسی در دسترس دستگاا نظارت و کارفرما قرار خواهد گرفت. نقشه

 های اجرائی کارگاهی پیمانکار موظ  است نقشه(SHOP DRAWINGS)  نسخه تهیعه و بعرای    سهرا در

نماید. در مواردیکه توسط دستگاا نظارت صریحاز قید شود، پیمانکار میتواند به تصویب به دستگاا نظارت ارائه 

های اجرائی کار، مدارک زیر را که تماماز از طرف سازندا صادر شدا باشد برای های کارگاهی و نقشهجای نقشه

 تصویب ارائه نماید. 

      خصعات خواسعته شعدا بعا     مشخصات فنی، کاتالوگ تفصیلی، توضعیحات کتبعی و مصعورا گعواهی تطعاب  مش

 مشخصات پیشنهادی و غیرا. 

 ها را به موق  تهیه و ارائه نماید و در صورت تعلل مسئول های کارگاهی و نمونهپیمانکار موظ  است که نقشه

هعا خواهعد   ها و نمونعه هرگونه تاخیر در اجرای عملیات موضو  پیمان ناشی از به موق  حاضر نبودن این نقشه

 بود. 

  هعا و مشخصعات   همزمان با تحویل موقت حداقل سه نسعخه کامعل از کلیعه نقشعه    نماید که تعهد میپیمانکار

  اجرائی نهائی کار را همراا سایر مدارک تحویل کارفرما یا مهندس مشاور نماید.

 ید.پیمانکار متعهد می باشد به تعداد نس  ازبیلت، دستورالعمل بهرا برداری از سازا ی اجرایی تهیه و ارایه نما 

  عک  و فیلم و مستندات 

پیمانکار موظ  است از مراحل مختل  اجرائی و پیشرفت کارها، عک  و فیلم و مستندات الزم را به شرح زیر 

 تهیه و در اختیار دستگاا نظارت قرار دهد. نحوا تهیه عک  فیلم با همکاری و نظر نظارت مقیم خواهد بود.

 دو نسخه از مراحل مختل  کارهای اجرائی.  عک  و هرکدام در 10هر ماا حداقل  –ال  

فیلم ویدیوئی از مراحل مختل  کارهای اجرائی و بازدیدها به اندازا مورد نیعاز ضعمناز فعیلم و فایعل      –ب 

 عکسها توسط پیمانکار به دستگاا نظارت تحویل خواهد شد تا پایان کار تسلیم کارفرما گردد. 

یک آلبوم مصور از روند اجرایی پروژا مطعاب  بعا نظعر و تاییعد      پیمانکار موظ  است در انتهای پروژا -ج

 .کارفرما تهیه و ارائه نماید
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 های نقشهAs Built  

را بر اساس آخرین دستورها و ساختمان ها  As Builtهای پیمانکار موظ  است در زمان تحویل موقت نقشه

چاپ و به همراا لعوح فشعردا بعه کمیسعیون      تغییرات ابالغی تهیه و پ  از تائید دستگاا نظارت در سه سری

 تحویل موقت ارائه دهد. 

 می باشد. الزامیبررسی صورت وضعیت قطعی جهت به شرح فوق  As Builtتبصره: ارائه نقشه های       

 :صورتجلسه اتمام کار 

ز مترا، دتایعل  پیمانکار موظ  است بعد از اتمام هر قسمت از کار اقدام به تهیه صورتجلسه احجام به همراا ری

 ارائعه صورتجلسعات معذکور جهعت     های آزمایشگاهی و کروکی محل نماید. الزم بعه ذکعر اسعت    اجرایی، شیت

 .الزامی می باشدهای موقت  وضعیت  رسیدگی به صورت

 پیمانکار موظ  است که در انتخاب پیمانکاران جزء موارد زیر را رعایت کند.  ب ( – 24ماده 

 رای سابقه کار مشابه استفادا کند.از افراد با تجربه و دا 

 بایست توان تامین نیروی مورد نیاز به تعداد کافی را داشته باشد.پیمانکار جزء می 

 بایست بدون تحمیل هزینه اضافی در صورت عدم تائید کار پیمانکاران جزء توسط دستگاا نظارت، پیمانکار می

 دید اقدام نماید.، نسبت به جایگزین کردن پیمانکار جزء جبه کارفرما

 .عملکرد پیمانکاران جزء راف  مسئولیت پیمانکار نخواهد بود 

  ایشان را بعه دسعتگاا نظعارت و کارفرمعا     با پیمانکار جزء پیمانپیمانکار موظ  و متعهد است که قبل از عقد ،

 معرفی و پ  از اخذ تائیدیه عملیات اجرایی را شرو  نماید.

 ی کار توسط پیمانکاران جعزء بایسعتی قعبالز بعه تائیعد دسعتگاا نظعارت و        صالحیت فنی و محدودا کاری اجرا

 کارفرما برسد.

     هعای تابععه    پیمانکاران جز هیچ رابطه قراردادی و غیر آن با کارفرما و سعازمان منطقعه آزاد کعیش و شعرکت

د( مطعرح و  نداشته و نسبت به کلیه حقوق و تکالی  ادعایی صرفا با کارفرمای خعویش )پیمانکعار ایعن قعراردا    

 .مدعی خواهند بود

 کند. پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاا را به شرح زیر تامین می الف ( – 28ماده 
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   تامین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاا به عهدا کارفرما می باشد و هزینعه هعای تجهیعز کارگعاهی و     صرفا

 دفتر بر عهدا پیمانکار می باشد.

 تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر است:  ه ( – 29ماده 

  معاونت محترم برناموه ریوزی و    15/9/82مورخ  173073/101نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره

 شود.نظارت راهبردی رئیس جمهور تعدیل می

 .گیرد تعل  نمی التفاوت خرید مصالح گونه مابه به این پیمان در دورا انجام کار هیچ تبصره:

 های زیر به عهدا پیمانکار است. زینه انجام آزمایشه ج ( – 32ماده 

 و ...{ توسط کارفرما پرداخت خواهد گردید ولعیکن  کرگیری  – بتن - یه آزمایشات کنترلی مانند} خاککل هزینه

طبع  مفعاد مشخصعات فنعی     از قبیل طرح اختالط بتن ، میلگرد ، کوپلر و ...... )آهن آالت( هزینه سایر آزمایشات 

مه قرارداد به عهدا پیمانکار است. هزینه انجام مجدد آزمایشات فوق در صورت ععدم حصعول نتیجعه    عمومی ضمی

نتعایج آزمایشعگاهی بعه     ذ. ضمناز پیگیری الزم جهت هماهنگی آزمایشگاا و اخع  باشد مطلوب به عهدا پیمانکار می

   .باشد عهدا پیمانکار می

 ار پیمان دریافت وجوا سپردا تضمین حسن انجام ک ( – 35 ماده

  هیات وزیران است. 22/09/94هع مورخ 50659/ت123402 شمارا مصوبه طب 

 میزان، روش پرداخت و نحوا واریز پیش پرداخت پیمان ( – 36ماده 

 پرداخت پیمان، طب  مصوبه  روش پرداخت و نحوا واریز پیش % مبلغ اولیه می باشد.20پیش پرداخت  میزان

 .محترم وزیران است ئتیه 11/8/1382مورخ   هع28493/ت42956شمارا 

 میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار برای متخصصان خارجی به شرح زیر است.  الف ( – 38ماده 

 گیرد.هیچگونه پرداخت ارزی به این پیمان تعل  نمی 

 کند. مین میکارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تا ب ( – 38ماده 

 گیرد.هیچگونه پرداخت ارزی به این پیمان تعل  نمی 
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آالت و ابزار خاصی که در زیر نام بعردا شعدا اسعت را طبع      کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین هو ( – 38ماده 

 کند.شرایط زیر تامین می

 گیرد.هیچگونه پرداخت ارزی به این پیمان تعل  نمی 

هایی که برای هر یعک از  های زیر را در زماننکار موظ  است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتپیما ب ( – 39ماده 

 آنها به شرح زیر تعیین شدا است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد. 

 بندی مصوب.بر اساس برنامه زمان 

تمام کار بعه صعورت اجعارا در    آالت اختصاصی این پیمان که در صورت فس  پیمان باید برای اماشین د ( – 47ماده 

 اختیار کارفرما قرار گیرد به شرح زیر است.

 .براساس اعالم نیاز کارفرما خواهد بود 

 شود. هزینه باالسری پیمانکار در دورا تعلی  به میزان و ترتیب تعیین شدا در زیر پرداخت میب (   – 49ماده 

 شرایط عمومی پیمان محاسبه و پرداخت خواهعد   49دا هزینه باالسری پیمانکار در دورا تعلی  مطاب  مفاد ما

 .شد

در صورت اتمام پیش از موعد کار، کارفرما هزینه تسری  کار را به نحو تعیین شدا در زیر به پیمانکار  الف ( – 50ماده 

 کند. پرداخت می

 گیرد.به این پیمان تعل  نمی 

از کار پیمانکار ( به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصعول  خسارت تاخیر غیر مجاز پیمان ) ناشی  ( 6 –ب  – 50ماده 

 شود. می

  ب شرایط عمومی پیمان محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد-50مطاب  مفاد مادا. 
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 متمم شرایط خصوصی

 تعاریف و کلیات -

باشد و کلیه تعاری  و اصالحاتی که در این دفترچه بکار بردا شدا  مان میاین دفترچه جزء الینفک اسناد و مدارک موضو  پی

 شرایط عمومی پیمان ذکر گردیدا است. 54تا  1است همان معانی و مفهومی را دارند که در ضمن مواد 

  پایگاا هوایی کیش یی:جغرافیا موقعیت -1

 بیمه  -2

گمارد نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و می بکار پیمان این اجرای برای که را خود کارکنان کلیه است موظ  پیمانکار

قانون  38های متعلقه به طور مرتب به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. در اجرای مادا لیست نهایی را به همراا ح  بیمه

ودیعه مزبور در قبال ارائه مفاصا  گردد.% به عنوان سپردا تامین اجتماعی کسر می5تامین اجتماعی از هر پرداخت به پیمانکار 

حساب تامین اجتماعی قابل استرداد است. در هر حال آخرین پرداخت به پیمانکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب 

 .نهایی از سازمان تامین اجتماعی خواهد بود

 بیمه حوادث -3

عمومی پیمان( بر عهدا کارفرما بودا که پیمانکار بایستی شرایط  21مادا « ج » هزینه بیمه حوادث غیرمترقبه )موضو  بند 

های  نسبت به بیمه نمودن موضو  پیمان ظرف مدت پانزدا روز از شرو  عملیات نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا سایر شرکت

 .معتبر بیمه مورد قبول اقدام نماید

 برنامه پیشرفت کار -4

نامه مشروح پیشرفت کار )برنامه تفصیلی( را به صورت نمودار گانت با ارائه پیمانکار موظ  است ظرف مدت تجهیز کارگاا بر

آالت مورد نیاز پروژا و همچنین نمودار  نمودار مسیر بحرانی یا نمودار پرت و همچنین ارائه جداول نیروی انسانی و ماشین

و تأیید در اختیار دستگاا نظارت قرار دهد. ( تهیه و به منظور رسیدگی Sبندی پروژا )یا نمودار پیشرفت کار طب  برنامه زمان

شدا و  باشد تهیه جلسه تحویل زمین می برنامه مزبور بایستی در چارچوب برنامه زمانی پیمان که شرو  آن تاری  اولین صورت

آوردا شدا و  الذکر به هنگام شامل کلیه جزییات اساسی اجرایی کار باشد. در جریان اجرای عملیات در پایان هر ماا برنامه فوق

تغییرات الزم در آن به ترتیبی که مورد تأیید دستگاا نظارت باشد دادا خواهد شد. نظر دستگاا نظارت و کارفرما در مورد برنامه 

 . باشد مذکور قطعی و نهایی می

 

  تشکیل و تجهیز کارگاه -5

 و تشکیل برای الزم اقدامات ا،کارگا زمین تحویل جلسه صورت اولین تنظیم از پ  بالفاصله است موظ  پیمانکار -5-1

 یمان نماید.پ مورد عملیات اجرای برای آمادا را کارگاا پیمان، مقرر مدت ظرف و آوردا عمل به کارگاا تجهیز
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 کارکنان کارگاا -5-2

امل پ  فنی مورد نیاز کار را به شرح زیر انتخاب و رسماز به دستگاا نظارت معرفی نماید و این عو کارکنانحداقل  دبای پیمانکار

 از تأیید دستگاا نظارت در مقاط  زمانی مورد نیاز به کار مشغول خواهند شد.

 سال سابقه کار. 15با حداقل  عمرانمهندس  مدیر پروژا: -الف 

 سال سابقه کار کارگاهی. 10با حداقل  عمرانمهندس  رئی  و سرپرست کارگاا: -  ب

 سال سابقه کار کارگاهی 10ری با حداقل جانشینان سرپرست کارگاا: مهندس عمران یا  معما -ج

 سال سابقه کار کارگاهی.    10با حداقل  عمرانمسئول دفتر فنی پروژا:  مهندس   -د

 صنای  و مسلط به برنامه کنترل پروژامعمار یا مهندس ساختمان یا  مسئول کنترل پروژا: -ه

 سال سابقه کار 10دستگاا نظارت و کارفرما با حداقل  مهندسین معمار، مکانیک و برق با توجه به پیشرفت پروژا و نظر-و

 

 دفاتر کار  -5-3

دفاتر کار کارگاا بایستی دارای سطوح مناسب برای مهندسین و کارکنان فنی و اداری پیمانکار، کارفرما و دستگاا نظارت همراا 

خصات ساختمان فوق قبل از احداث با تجهیزات دفتری و سرمایش و گرمایش الزمه باشد و در این رابطه الزم است نقشه و مش

به تصویب دستگاا نظارت برسد و از این بابت هزینه اضافی )به غیر از هزینه تجهیز و برچیدن کارگاا( به پیمانکار پرداخت 

 ح شرایط خصوصی پیمان(-20نخواهد شد. )دقیقاز مطاب  مادا 

 نمونه مصالح مصرفی   -6

توجه  انی و تأسیساتی که برای انجام تعهدات پیمانکار بکار خواهد رفت قابلچون مقادیر مصالح و وسایل و تجهیزات ساختم

گیری از خرید و حمل هرگونه مصالح و وسایل و تجهیزات نامرغوب، پیمانکار متعهد است قبل از سفارش  باشد لذا برای پیش می

ها جهت  ا و سپ  اقدام به سفارش آنو خرید هرگونه مصالح و وسایل و تجهیزات، مشخصات آن را به تصویب کارفرما رساند

باشد زودتر از  و چون مراحل معرفی و بررسی مصالح و تجهیزات نیاز به زمان خاص خود را دارد پیمانکار متعهد می خرید نماید

 بندی و قبل از نیاز به مصالح و تجهیزات مورد نظر، مراحل اداری آن را انجام دهد. شدا در برنامه زمان موعد مشخص

 شدا بایستی قبل از استفادا به تأیید دستگاا نظارت و کارفرما برسد. تمامی مصالح تهیه ره:تبص

 نیروی انسانی -7

ا شرایط خصوصی، لیست تعداد کادر فنی و نیروی انسانی -18پیمانکار موظ  است همراا با برنامه پیشرفت کار موضو  مادا 

ماید. لیست مزبور پ  از بررسی نهایی و تأیید دستگاا نظارت از طرف های مربوط در شرو  کار اعالم ن الزم را با ذکر تخصص
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باشد و پیمانکار موظ  است با پیشرفت کار در مراحل مختل  نسبت به تأمین کادر فنی مورد نیاز بر  االجرا می پیمانکار الزم

 اقدام نماید. دستگاا نظارتاساس نظر 

تأمین کادر فنی و نیروی انسانی الزم از طرف پیمانکار مشمول جریمه تأخیر و  هرگونه تأخیر و تعلل در اجرای کار ناشی از عدم

ای از طرف پیمانکار در مورد عدم امکان تأمین نیروی انسانی مورد لزوم  گونه عذر و بهانه باألخرا فس  قرارداد خواهد بود و هیچ

و تعهد کامل در مورد این امر را به عهدا دارد. در برای اجرای کار پذیرفته نخواهد شد و در هر شرایطی پیمانکار مسئولیت 

شدا هماهنگ  بینی صورتی که در حین اجرای کار دستگاا نظارت و یا کارفرما تشخیص دهند که کادر فنی و نیروی انسانی پیش

های  از تخصصو کافی جهت انجام کار طب  برنامه مصوب پیشرفت کار نیست مراتب را همراا با تعداد کارکنان اضافی مورد نی

مربوطه به پیمانکار ابالغ نمودا و پیمانکار موظ  است در ظرف حداکثر یک ماا از تاری  دریافت ابالغ نسبت به تکمیل و 

 ای اقدام نماید. گونه عذر و بهانه افزایش کادر فنی و نیروی انسانی خود طب  لیست ابالغی بدون هیچ

 آالت ماشین -8

 نیاز مورد آالت ماشین لیست ،خصوصی شرایط ا-18 مادا موضو  کار پیشرفت امهبرن با همراا است موظ  پیمانکار -8-1

اشد در هر مرحله از کار تهیه و تسلیم نماید. در صورتی که دستگاا نظارت با ب کار پیشرفت برنامه با هماهنگ که را کار اجرای

باشد. لیست مذکور  مکل  به رعایت آن می توجه به حجم قرارداد تغییراتی در لیست مزبور را ضروری تشخیص دهد پیمانکار

االجرا بودا و پیمانکار مکل  است در هر شرایطی نسبت به  پ  از بررسی نهایی و تأیید دستگاا نظارت از طرف پیمانکار الزم

تأخیر در  آالت مورد لزوم و یا آالت مزبور اقدام نماید. هرگونه تأخیر در اجرای کار ناشی از عدم تأمین ماشین تأمین ماشین

 تأمین آن مشمول جریمه تأخیر و باألخرا فس  به تقصیر قرارداد خواهد بود.

شدا در کارگاا بر اساس  آالت به کار گرفته  در صورتی که حین اجرای کار، دستگاا نظارت تشخیص دهد که ماشین -8-2

آالت اضافی  مراا با لیست ماشینفوق هماهنگ و کافی جهت انجام کار طب  برنامه پیشرفت کار نیست مراتب را ه 1-8بند 

روز از تاری  دریافت ابالغ نسبت به تکمیل و افزایش  15مورد لزوم به پیمانکار ابالغ نمودا و نامبردا موظ  است، در ظرف 

مین گونه تعهدی در مورد تأ ای اقدام نماید. کارفرما اصوالز هیچ گونه عذر و بهانه آالت خود طب  لیست ابالغی بدون هیچ ماشین

 های مربوطه به عهدا پیمانکار است. آالت و تجهیزات مورد نیاز و سوخت کارگاا نداشته و کلیه هزینه ماشین

 مصالح -9

خرید نماید به نحوی که کمبود  پیمانکار باید مصالح عمدا مورد نیاز را تأمین و پیشبا توجه به میزان پیش پرداخت  -9-1

، به دلیل افزایش تقاضا و یا علل دیگر تأثیری در برنامه پیشرفت کار نداشته باشد.  ها در بعضی از فصول سال ای از آن پارا

پرداخت را از پیمانکار بخواهند و وی ملزم به  کارفرما و دستگاا نظارت ح  دارند در هر زمان اسناد مثبته و نحوا مصرف پیش

 باشد.  هدات میها خواهد بود. تخل  از موارد فوق در حکم عدم حسن اجرای تع ارائه آن
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هرگونه تأخیر در اجرای کار ناشی از عدم تهیه به موق  مصالح، مشمول جریمه تأخیر و باألخرا فس  به تقصیر قرارداد خواهد 

 بود. 

گونه تعهدی در مورد تأمین و تحویل به موق  مصالح از مناب  دولتی و یا کارخانجات داخلی فوالدسازی و سیمان و  کارفرما هیچ

ها و امکانات تأمین به موق  مصالح را در  لوله و غیر آن ندارد و پیمانکار بایستی با توجه به شرایط عمومی کلیه هزینهکابل و 

تواند به استناد تأخیر در تحویل مصالح فلزی و یا سایر  نظر داشته و در پیشنهاد خود منظور نماید و در هر حالتی پیمانکار نمی

 درخواست تمدید مجاز نماید.  و یا خارجی انجات داخلیمصالح و تجهیزات از طرف کارخ

گردد با فراهم آوردن شرایط نگهداری و انبار مصالح در محل  ضمناز با توجه به حمل دریایی بسیاری از مصالح پیمانکار تعهد می

 پروژا نسبت به تأمین مصالح قبل از رسیدن به زمان مصرف آن در پروژا اقدام نماید.

 دیدقیمت کارهای ج -10

شرایط عمومی پیمان بررسی و پ  از  29بهای آن مطاب  مفاد بند ج مادا ، مشاور و حتماز با ابالغ کارفرما در صورت موافقت

( درصد 30فاکتوری و اعمال ضریب باالسری )( درصد برای اقالم 30باالسری )تایید نهایی و ابالغ کارفرما و با اعمال ضریب 

 .د، حمل و اجرا یا نصب( در وجه پیمانکار قابل پرداخت خواهد بودهای قیمت جدید )خری برای آیتم

 ها  تهیه نقشه -11

 تغییرات کلیه که طوری به را اجراشدا های نقشه آخرین از سری یک کار مدت طول تمامی در است موظ  پیمانکار -11-1

 هر در ها نقشه این. دارد گهن کارگاا در و نمودا تهیه کار مدارک عنوان به باشد، شدا  دادا نشان ها آن روی کار حین

 رما قرار خواهد گرفت. کارف و نظارت دستگاا دسترس در بررسی منظور به زمان

( را در سه نسخه تهیه و برای تصویب به SHOP DRAWINGSهای اجرایی کارگاهی ) پیمانکار موظ  است نقشه -11-2

های  تواند به جای نقشه د شود پیمانکار میدستگاا نظارت ارائه نماید. در مواردی که توسط دستگاا نظارت صریحاز قی

 های اجرایی کار، مدارک زیر را که تماماز از طرف سازندا صادر شدا باشد، برای تصویب ارائه نماید: کارگاهی و نقشه

شدا با مشخصات پیشنهادی و  مشخصات فنی، کاتالوگ تفصیلی، توضیحات کتبی و مصورا گواهی تطاب  مشخصات خواسته

 غیرا.

ها را به موق  تهیه و ارائه نماید و در صورت تعلل مسئول هر گونه تأخیر در  های کارگاهی و نمونه انکار موظ  است که نقشهپیم

 ها خواهد بود.  ها و نمونه اجرای عملیات موضو  پیمان ناشی از به موق  حاضر نبودن این نقشه

ها و مشخصات اجرایی نهایی  ه نسخه کامل از کلیه نقشهنماید که همزمان با تحویل موقت، حداقل س پیمانکار تعهد می -11-3

 های کامپیوتری تحویل کارفرما نماید.  کار را همراا با سایر مدارک و فایل
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پیمانکار متعهد است برای عبور تأسیسات برق و آب رسانی و فاضالب و آبیاری در هر مرحله از کار، تمهیدات الزم را  -11-4

ر کتبی از دستگاا نظارت مقیم در نظر گیرد و سپ  عملیات اجرایی سیویل را بر اساس اطالعات دریافتی و دستو

 .انجام دهد

 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه  -12

بهای  تفهرس 4پیوست شمارا و  اب  با اسناد منضم به پیمانمط مقطو  صورت به کارگاا برچیدن و تجهیز هزینه -12-1

 پرداخت خواهد شد. 1399سال  ابنیه

ا فوق، مالک میزان و حدود وظای  و تعهدات پیمانکار نبودا و صرفاز جهت استفادا در پرداخت های تعیین شد قیمت -12-2

 های مذکور از انجام تعهدات کامل مربوطه خودداری نماید. تواند با استناد به نسبت بینی شدا است و پیمانکار نمی پیش

ها منظور و پرداخت خواهد  وضعیت در صورتشود با تأیید دستگاا نظارت  هزینه تجهیز که به روش فوق محاسبه می -12-3

 شد.

های موقتی که باید احداث شود بایستی قبالز به تصویب دستگاا نظارت برسد. بدیهی  ها و مشخصات ساختمان نقشه -12-4

های جاری، موجب حذف  است هرگونه نقص و کم و کسر در تجهیزات کارگاا چه در ایجاد بناهای الزم و چه در هزینه

 های پیمانکار در قیمت تجهیز کارگاا خواهد شد. یا کسر پرداخت

های تجهیز و برچیدن کارگاا محسوب شدا  ح شرایط خصوصی به نوعی جزء هزینه -20انجام موارد ذکر شدا از مادا  -12-5

های پیمانکار بابت تجهیز کارگاا و به میزان مورد  و عدم انجام و یا نقص انجام آن موارد موجب حذف و یا کسر پرداخت

 .مهندس مشاور خواهد شددستگاا نظارت یا یص تشخ

( به پیمانکار قابل ر دوران تاخیر )اعم از مجاز یا غیر مجاز( دنه هزینه ای بابت تجهیز کارگاا )جاری یا ثابتهیچگو -12-6

 .باشد پرداخت نمی

  کارگاه نگهداری -13

کالز و جزاز از جهات کمی و کیفی بر عهدا ها و تجهیزات  شدا و لوازم و مصالح و دستگاا نگهداری و حفاظت از کارهای انجام

گونه وجهی از این بابت پرداخت  پیمانکار بودا و تا زمان تحویل موقت، پیمانکار در این مورد مسئولیت تام خواهد داشت و هیچ

 نخواهد شد. 

ردشدا به کارهای در هر صورت هرگونه مسئولیت در نگهداری جلوگیری از وارد آمدن خسارات و ترمیم خسارات احتمالی وا

گونه وجهی در قبال این  آالت بر عهدا پیمانکار بودا و هیچ ها و تجهیزات و ماشین اجراشدا و همچنین مصالح و لوازم و دستگاا

های مربوطه پرداخت نخواهد شد. کارفرما و دستگاا نظارت مح  هستند که نسبت به  خسارت از طرف کارفرما جز در قالب بیمه

 ها نظارت و بازرسی الزم معمول دارند.  تجهیزات واردا به انبارها و محوطه کارگاا و چگونگی مصارف آنکنترل مصالح و 
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 ایمنی کارگاه  -14

نامه  های ساختمانی موضو  آیین پیمانکار موظ  است که کلیه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت عمومی و فنی کارگاا

مصوب وزارت کار و امور اجتماعی را رعایت نمودا و به طور دائم  81ور شهری 9ها مصوب  حفاظت و بهداشت عمومی کارگاا

فردی را مأمور نماید که کلیه اقدامات ایمنی فنی را برای کارگران و یا کارکنان کارگاا زیر نظر داشته و هرگونه اقدام الزمی را 

 معرفی شود.دستگاا نظارت و  فعالیت کتباز به به این منظور انجام دهد. این فرد بایستی به همراا سواب  کاری مرتبط با موض

 هزینه تعلیق -15

 شرایط عمومی پیمان، عمل خواهد شد. 49در صورت ابالغ رسمی، مطاب  مادا 

 عکس و فیلم و مستندات  -16

 پیمانکار موظ  است از مراحل مختل  اجرایی و پیشرفت کارها، عک  و فیلم و مستندات الزم را به شرح زیر تهیه و در اختیار

 دستگاا نظارت قرار دهد. نحوا تهیه عک  فیلم با همکاری و نظر نظارت مقیم خواهد بود:

 عک  و هر کدام در دو نسخه از مراحل مختل  کارهای اجرایی. 10حداقل  ماا هر -ال 

 فیلم ویدئویی از مراحل مختل  کارهای اجرایی و بازدیدها به اندازا مورد نیاز. -ب

 ها توسط پیمانکار به دستگاا نظارت تحویل خواهد شد تا در پایان کار تسلیم کارفرما گردد. عک  CD ضمناز فیلم و نگاتیو یا

   As Built های  نقشه  -17

( را تهیه   AS BUILTهای مطاب  ساخت ) پیمانکار موظ  است برای آن بخشی از کار که توسط خودش اجرا گردیدا نقشه

های مطاب  ساخت کار را تا مقط  تحویل کار به پیمانکار ارائه دهد، پیمانکار  قشهنماید. بدیهی است در صورتی که کارفرما ن

های نهایی شدا مطاب  ساخت را تهیه و پ  از تأیید  ها، نقشه موظ  است پ  از تطبی  در محل )در حد امکان( و تکمیل آن

 . سری چاپ تحویل کارفرما نماید 3نهایی دستگاا نظارت به صورت لوح فشردا و 

 های اجرایی  نحوه تحویل نقشه -18

ها )یک سری برای پیمانکار و دو  های اجرایی به صورت فایل کامپیوتری روی لوح فشردا همراا با سه سری چاپ آن کلیه نقشه

ای  شود. هرگونه نقشه سری برای دستگاا نظارت( از سوی کارفرما همزمان با ابالغ پیمان تحویل پیمانکار )و دستگاا نظارت( می

اجرا  قابل کارفرماجهت تکمیل کار مورد نیاز باشد رأساز توسط پیمانکار و با هماهنگی با دستگاا نظارت تهیه و پ  از تأیید  که

 خواهد بود. 
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پ  از  تکمیلی در صورت نیاز های اجرایی سازد که نقشه های مصوب خاطرنشان می با توجه به انجام تشریفات مناقصه با نقشه

تحویل پیمانکار  و پ  از تأیید کارفرما،وب نباشد عبندی مص ی که مان  اجرای کار پیمان طب  برنامه زمانشرو  کار به ترتیب

 خواهد شد.

 قیمت کار -19

که بنا به ضرورت به طور  باشد می 1399 سال پایه بهای فهارس طب  پیمان این موضو  عملیات های قیمت ردی  -19-1

های  ها و سرفصل نماید که کلیه ردی  قیمت دا لذا تصریح میخالصه در فهرست بها و مقادیر پیوست درج گردی

( و به طور خالصه کلیه مندرجات فهارس بهای 1399سال  تاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی وفهارس بها )ابنیه، 

  باشد. الرعایه می مذکور برای عملیات موضو  این پیمان نافذ بودا و برای اجرای عملیات الزم

ه ماهیت پروژا، ممکن است در حین عملیات اجرایی آیتمهای خاصی برای تخریب یا باز و بسته کردن با توجه ب تبصره:

بعضی از آیتمهای موجود  و یا دپوکردن مصالح موجود ی که از ساختمان حاصل میشود و دوبارا استفادا کردن از آنها بوجود 

پیمانکار باید مراتب را در نظر داشته باشد و در همین راستا  آید و یا تمیز کاری بعضی از مصالح نصب شدا مد نظر باشد، لذا

ممکن است براورد منضم به پیمان به دالیل دوبارا کاری و یا مواردی که مشاهدا و براورد آن هم اکنون امکان پذیر نمی باشد 

 .ابدی رییو در حین عملیات اجرایی تغ

وجود  ی پایهخواهد بود. در مورد اقالمی که در فهارس بها ، مبنای تعیین قیمت کارپیمان فهارس بها ضمیمه اسناد -19-2

 29باشد، مطاب  مفاد مادا  ها و مشخصات فنی پیمان موظ  به انجام آن کارها می ندارد و پیمانکار بر اساس نقشه

 .ها عمل خواهد شد شرایط عمومی پیمان و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه

کنندگان تجهیزات تهیه  از طری  اخذ استعالم از تأمینه مقادیر و بهای پیمان، دار مندرج در دفترچ های ستارا قیمت -19-3

 .و بر اساس میان یابی و پیش بینی شاخصهای اعالم شدا قبلی ، معکوس شدا است

ار چنانچه در حین انجام کار، دستور کاری مبنی بر اصالح نواقص به پیمانکار ابالغ گردد و یا چنانچه تاخیرات پیمانک تبصره:

در انجام هر یک از بخشهای کار بر اساس برنامه زمانبندی ، بیشتر از مدت تعیین شدا در شرایط عمومی گردد، کارفرما بعد از 

ابالغ یک نوبت اخطار، راسا و به قیمت روز نسبت به رف  نواقص یا انجام عملیات معوقه اقدام خواهد نمود و هزینه های 

السری از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود و پیمانکار ح  هیچگونه اعتراضی را در % ضریب با15مربوطه را با اعمال 

 اینخصوص از خود سلب می نماید.

باشد و پیمانکار موظ   های مندرج در فهرست بها منضم به پیمان می بتن های مصرفی سازا ای مطاب  با ردی  -19-4

ا و اسناد، از هر نو  مواد افزودنی شیمیایی روان است برای رسیدن به مقاومت فشاری مشخص شدا در نقشه ه
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و... مطاب  با طرح اختالطی که خود توسط متخصصی ذیربط تهیه خواهد کرد )مورد تائید لی  کنندا میکرو سیس

 3و هزینه های مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود مطاب  با بند   (، استفادا نموداو دستگاا نظارت مهندس مشاور

هشتم فهرست بها لحاظ نمودا است. بدیهی است هیچگونه اضافه بهایی برای مصارف مواد افزودنی و یا مقدمه فصل 

 .گرددمصرف مازاد سیمان، پرداخت نمی

 حمل دریایی و زمینی  -20

مشمول حمل و تجهیزات  مصالح شن و ماسه بتن مسلح، مصالح سنگی، آهن آالت و سیمان و دریایی حمل مبدأ -20-1

های حمل دریایی مطاب   های آن از ردی  شدا و هزینه ر چارک و یا بندر آفتاب در نظر گرفته دریایی از مبدأ بند

گردد.  گونه اضافه پرداختی جز آنچه در پیمان آمدا پرداخت نمی جدول حمل دریایی پرداخت خواهد گردید و هیچ

 گیرد(  آیتم دیگری تعل  نمی شدا در فصل حمل تعل  خواهد گرفت و به هیچ های مشخص )حمل دریایی فقط به آیتم

  ،مایل دریایی می باشد. 16فاصله حمل دریایی برای کلیه مصالح مشمول حمل از طری  دریا 

  قیمت حمل دریایی شامل بارگیری، و حمل از سرزمین اصلی به جزیرا و بارگیری و حمل داخل جزیرا از محل بارج تا

(، جرثقیل، لیفتراک و باالبر در اسکله سرزمین اصلی و اخذ پروژا و تامین وسایل حمل دریایی )بارج و یدک کش

کاپوتاژ و تردد شناور، تامین محل دپو و مهار مصالح بر روی شناور و کلیه هزینه های مرتبط می باشد و هیچگونه 

 اضافه پرداختی بابت حمل مجدد ناشی از حمل دریایی پرداخت نخواهد شد.

 

 قابل پرداخت فواصل حمل دریایی
 

 فاصله حمل دریایی مبدا نوع محموله یفرد

 مایل دریایی 16 بندر چارک مصالح سنگی )شن و ماسه( برای ساخت بتن 1

 مایل دریایی 16 بندر چارک آهن آالت و سیمان 2

 

شدا و  آالت و سیمان و مصالح سنگی بتن مطاب  با جدول زیر در نظر گرفته  مبدأ و فاصله حمل زمینی برای آهن -20-2

گونه اضافه  بهای پیوست پرداخت خواهد گردید و هیچ ارسدر فه فصول مربوطههای حمل  ی آن از ردی ها هزینه

 . گردد پیمان آمدا پرداخت نمیپرداختی جز آنچه در 
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 قابل پرداخت فواصل حمل زمینی

 مبدا نوع محموله ردیف

 کیلومتر از بندرخمیر 205 سیمان 1

 از معادن هرمزگان کیلومتر 114 (شن وماسهمصالح سنگی ) 2

 اصفهانکیلومتر از  1298 آهن آالت 3

 کیلومتر قروا 1600 پوکه معدنی 4

  

 پاسخگویی و تعهدات  -21

پیمانکار در قبال کل پروژا، از ابتدا باید پاسخگو بودا و کلیه موارد را در پیشنهاد خود لحاظ نماید. پیمانکار موظ  به  -21-1

 باشد.  ، راا و باند و دیگر پیمانکاران بعد از یا همزمان خود در پروژا میهمکاری و هماهنگی با پیمانکاران ابنیه

تصریح شدا است به پیمانکار و قرارداد نامه  گونه ضریب افزایش بابت صعوبت کار و غیرا بجز آنچه در متن موافقت هیچ -21-2

 گیرد. تعل  نمی

 های مزبور را اجرا نماید.  دا و دستورالعملپیمانکار موظ  است زیر نظر نمایندگان کارفرما و ناظر مقیم عمل نمو -21-3

وال کارفرما را اتخاذ نمودا و پیمانکار متعهد است کلیه تدابیر الزم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به ام -21-4

انگاری پیمانکار باشد خسارت واردا عیناز از محل مطالبات  گونه خسارتی به کارفرما وارد شود که ناشی از سهلهر

 انکار کسر خواهد شد.پیم

آالت و سایر  پیمانکار از روز تحویل کار تا روز خاتمه عملیات موضو  پیمان مسئول حفظ و نگهداری ابزار و ماشین -21-5

باشد و در  شدا می شدا و همچنین کلیه اشیا و تأسیسات تحویل گرفته  وسایل که تحت نظر و مراقبت او قرار دادا 

 ی به وسایل وارد آید پیمانکار مسئول جبران آن خواهد بود.انگاری او اگر خسارات صورت سهل

 پیمانکار مکل  است کلیه مقررات حاکم بر منطقه آزاد کیش را مراعات نماید. -21-6

چنانچه پیمانکار در اجرای وظای  خود قصور ورزد که این قصور باعث ضرر و زیان کارفرما شود بنا بر تشخیص کارفرما  -21-7

 زحمه پیمانکار کسر خواهد شد.ال ضرر و زیان واردا از ح 

هایی که  شدا، شرایط خصوصی پیمان و متمم آن و دستورالعمل پیمانکار متعهد است طب  مشخصات فنی اجرایی ارائه -21-8

 گردد، موارد را رعایت و طب  آن عمل نماید. بعداز توسط کارفرما یا دستگاا نظارت صادر می
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، پیمانای صادرا از سوی کارفرما دربارا افزایش و یا کاهش موضو  پیمانکار موظ  است نسبت به انجام دستورالعمله -21-9

 .اقدام نماید پیمانبرابر دستور کتبی کارفرما در طول دورا 

باشد و در مبلغ پیشنهادی لحاظ  های غیر عمرانی می این طرح غیر عمرانی بودا و کلیه کسور قانونی شامل بیمه طرح -21-10

 بابت پرداخت آن نخواهد داشت.گونه مسئولیتی  گردیدا و کارفرما هیچ

باشد و در صورت عدم ارائه  پیمانکار موظ  به اخذ و ارائه مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش می -21-11

 مجوز، هیچگونه پرداختی به وی صورت نخواهد گرفت.

رد تأیید کارفرما ارائه افزارهای تهیه صورت وضعیت مو های خود را تحت نرم پیمانکار موظ  است کلیه صورت وضعیت -21-12

 نماید.

 باشد. در هر قسمت از عملیات اجرایی می دستگاا نظارتپیمانکار موظ  به ارائه روش اجرا و اخذ تأیید از  -21-13

کشور  یاتیامور مال سازمان 5/3/93مورخ  29/93/200بر ارزش افزودا مطاب  مفاد بخشنامه شمارا  اتمالی خصوص در -21-14

 .دیاقدام خواهد گرد

 کرد پ  از کسر کسور قانونی و قراردادی قابل پرداخت می باشد.مبلغ کار -21-15

% افزایش یا کاهش موضو  پیمان اقدام نماید که به تب  آن مدت و مبلغ 25کارفرما مختار می باشد نسبت به ابالغ  -21-16

ضمن  پیش بینی شدا و همچنین ردی  هایپیمان برآورد تقریبی بودن با توجه به اولیه پیمان تغییر خواهد کرد. 

ر مقدار کم ه هر یک از مقادیر می تواند به ،درصد 25تأکید بر محدودیت افزایش یا کاهش کل مبلغ پیمان تا سق  

 یا اضافه و یا حذف شوند.

مذاکرا و جلسات   یمراتب ابتدا از طر د،یآ شیدو طرف اختالف نظر پ نیب پیمانمفاد  ریتفس ایهرگاا در اجرا  -21-17

تواند  یاز طرف ها م کیهر  نصورتیا ریحل و فصل خواهد شد، در غ پیماندو طرف  ندگانینما نیماب یکارشناس

شدا مرج   ادی. سازمان دیارائه نما شیموضوعات مورد اختالف را به سازمان منطقه آزاد ک ایدرخواست ارجا  موضو  

دهد. پ  از  یبوط انجام مو مقررات مر نیو قوان پیمانو اعالم نظر را در چارچوب  یدگیحل اختالف خواهد بود و رس

  یطرموضو  از  جهیعدم حصول نت صورت. در ندینما یاعالم نظر مرج  حل اختالف، طرف ها بر طب  آن عمل م

 خواهد شد. یریگیپ شیک ییمراجعه به مراج  قضا

 باشد. نمی 1337کندکه درزمان عقد پیمان مشمول قانون من  مداخله مصوب سالپیمانکاراقرار می -21-18

سازمان منطقه آزاد کیش، تصویب نهایی مبلغ کلیه  25/7/1391مورخ  02/01-160-شیوا نامه شمارا د بر اساس -21-19

صورت وضعیت های موقت و قطعی )اعم از کارکرد، تعدیل، مابه التفاوت و...( منوط به تایید معاونت عمرانی و زیربنایی 

 سازمان منطقه آزاد کیش می باشد.
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 خواهد بود. "ریال ایران"حاسبات موضو  پیمان واحد پول مورد استفادا برای م -21-20

 و آنها اجرای فنی مشخصات و اجرایی اصول بر منطب  و عالی سطح در بایست می کارها کلیه اجرای نحوا و کیفیت -21-21

 .داشت نخواهد پرداختی خصوص این در کارفرما صورت این غیر در باشد کارفرما تایید مورد

های اجرایی پروژا توسط اشخاص مجرب و کاردان و با کیفیت مطلوب انجام پیمانکار اذعان می نماید کلیه کار -21-22

 میگردد و کلیه مسئولیت های حاصل از عدم رعایت موارد ذکر شدا برعهدا پیمانکار می باشد.

پیمانکار اذعان می دارد جهت اجرا و تحویل پروژا در موعد مقرر از توان مالی و نیروی انسانی کافی برخوردار   -21-23

 .میباشد

مجموعه کارکنان پیمانکار برای اجرای این پیمان جزء نفرات پیمانکار بودا و کلیه تعهدات قانونی آنها ) از قبیل  -21-24

باشد و کارفرما در حقوق، عیدی، پاداش، بیمه، مالیات و غیرا( مطاب  قوانین و مقررات مربوطه به عهدا پیمانکار می

 این زمینه هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ای برای فرد و یا افراد ثالث در نتیجه سهل انگاری و عدم رعایت اصول ایمنی و در صورت بروز هرگونه حادثه  -21-25

 بهداشتی و غیرا، مسئولیت کامل این امر به عهدا پیمانکار بودا و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

تر از  گونه ضریب اضافه ر قیمت ها لحاظ شدا است و هیچای و... د تمامی ضرایب از جمله ضرایب باالسری و منطقه -21-26

التفاوت برای ضریب خاص یا هر مورد دیگری، در  گیرد. هرگونه مابه ضرایب متعلقه در برآورد، به این پیمان تعل  نمی

پرداخت ای به پیمانکار از این بابت هزینه جداگانه بینی و منظور گردیدا است و ر پیشهای پیشنهادی پیمانکا قیمت

 نخواهد شد.

کیلومتر محاسبه و قابل پرداخت است و  8فاصله حمل داخل جزیرا برای کلیه عملیات خاکی، فقط یک بار به میزان  -21-27

 به هیچ عنوان حمل مجدد منظور نخواهد شد.

حمل داخل جزیرا برای مصالح مشمول حمل دریایی، پرداخت نخواهد شد و پیمانکار موظ  است این موضو  را در  -21-28

 یمت های پیشنهادی خود پیش بینی نمایدق
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 ))برگ پیشنهاد قیمت((

 مرحله ای یک عمومیمناقصه تجدید 

 مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی جزیره زیبای کیشدر واحد آموزشی  4احداث 

 

و  ولیت مطالب و شرایط مناقصه، مشخصات فنیسئذیرش تعهد و اجرا و مزیر پ  از بررسی و آگاهی کامل و پ اامضاء کننداینجانب  

قانون من  مداخله کارمندان در معامالت دولتی و بطور کلی  طال  ازو امناقصه و شرایط عمومی پیمان قبول مقررات و اسناد و مدارک 

 : تعهد مینمایمود وج کامل از جمی  شرایط و عوامل با اطال  مناقصه صدرالذکرتمامی مدارک و اسناد 

 مطاب  با قیمت زیر تحویل نمایم . مناقصه مدارک و اسناد در مندرج مشخصات و شرایط اساس بر را فوق مناقصه موضو  -1

 ریال 16.850.621.312/ -  قیمت پایه برای کل موضوع مناقصه )به عدد(: به استناد اسناد پیوست     

 ---------------------------ضریب پیشنهادی: 

ریال -----------------------------------------مبلغ کل پیشنهادی برای کل موضوع مناقصه )به عدد(:  

 ریال ---------------------------------------مبلغ کل پیشنهادی برای کل موضوع مناقصه )به حروف(:    

 

 
 

و مدارک الزم را قصه انتخاب شوم تعهد می نمایم تضمین انجام تعهدات چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برندا منا -2

اب  با فرمت کارفرما و نسبت به امضاء قرارداد مطبرندا تسلیم  از تاری  ابالغ (باستثنای روزهای تعطیل )کاری  روز هفتحداکثر ظرف مدت 

 .اقدام نمایم

 زء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود. تأیید می نمایم که کلیه ضمائم و اسناد و مدارک مناقصه ج -3

، و تسلیم تضمین اجرای تعهد قراردادو به منظور تعهد به امضاء و مبادله  فرآیند ارجا  کارتأیید می نمایم تحت عنوان تضمین شرکت در  -4

                                           .                             امارائه نمودا  "ال "نف  کارفرما در پاکت  را به مناقصهتضمین موضو  

 بهاء می باشد و در صورت هر گونه مغایرتی قیمت کل مندرج در این برگه اولویت دارد. رسابهاء انجام هر آیتم طب  فه توضیح:

 

  :                                                  پیمانکارنام و نام خانوادگی 

           و امضاء مجاز:مهر              

 

 

به  هرگونه توضیح اضافی ردگی واین برگه بدون قلم خوصرفاً 

قرار گیرد. "ج"در پاکتیز قیمت آنال های برگههمراه   

 تذکر مهم:

 در صورت تناقض بین قیمت عددی و حروفی، قیمت درج شده به صورت حروفی مالک عمل خواهد بود



 مرحله ای  یکمناقصه عمومی اسناد تجدید 

 واحد آموزشی مدرسه شهید فکوری پایگاه هوایی  4احداث 

 جزیره زیبای کیش

   

    

 

 

 53 از 53 صفحه

 

 

 

 و نقشه اهفهرست بهاء و مقادری 
 )در قالب یک عدد لوح فشرده(


