
 
  

   

 کارفرما   : دااگشنه صنعتی شیراز       
   

   

   

   

 

 
 

 

 
 

 

اسکلت و سقف استخر سرپوشیده سایت احداث  اسناد مناقصه پروژه

 دانشگاه صنعتی شیرازجدید 

 

 

 کارفرما : دااگشنه صنعتی شیراز
 معماری  و فرا فرم سازه  رمشاور : مهندسین مشاو

 
 
 



 
  

   

 کارفرما   : دااگشنه صنعتی شیراز       
   

   

    
 

 بنام خدا 

محترم   شرکت 
....................................................... 

 
 دعوت به ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه شماره   : وعموض

                                          

 با سالم ، 
اساترر   )سقف بتنی و سقف ساازه ضاااکار    احداث اسکلت و سقف نظر به اینکه آن شرکت در ارزیابی توان اجرای کار پروژه

مقتای است مقرر ضرمائید با توجاه باه اعالتاا      ص داده شد،سرپوشیده سایت جدید دانشگاه صنعتی شیراز ذیصالح تشری

 اسناد مناقصه اقدام و یا در مهلت مقرر ، انصراف خویش را اتالم ضرمائید . به دریاضت ارائه شده در این دتوتنامه ، نسبت 

د داشات . از آن  گزار تعهدی ایجاد نکرده و آن شارکت حاا ادتاای ورگوناه خساارتی را نرواوا      این دتوتنامه برای مناقصه

و ومچنین نکا  زیر به دقت توجاه   "دستورالعمل شرکت در مناقصه"شرکت درخواست میگردد که به نکا  درج شده در 

 :ضرمائید 

 مناقصه:

اساترر  سااختمان   ،)ساقف بتنای و ساقف ساازه ضاااکار        اسکلت و سقف خاکبرداری، تملیا  اجرای :موضوع مناقصه موضوع مناقصه   --11

 واقع در شهر جدیاد صادرا  وای ارائه شده بر اساس نقشهاه صنعتی شیراز دانشگ سرپوشیده سایت جدید

 می باشد. مترمربع 7884کل  مساحت زیربنای می باشد

دریاضات   ساایت دانشاگاه  ناد مناقصه را در اامل از اساسری کگران تالقمند ، میتوانند یکمناقصه : اسناد مناقصهاسناد مناقصه  تحویلتحویل  --22.

  قابل دریاضت می باشد. دانشگاه برروی سایت 11/5/47تاریخاز  اسناد مناقصه .نمایند

 قسمت مناقصه و مزایده www.sutech.ac.ir : سایت دانشگاهنشانی  -1

بایسات  نامه مای ریال بوده و ضمانت000/000/010/1 نامه شرکت در مناقصهمبلغ ضمانت :تامین شرکت در مناقصه  -7

ناماه بایساتی بار اسااس     روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد، معتبر باشد . این ضامانت  40به مد  

 تهیه و ارائه گردد .  "نامه تامین برای معامال  دولتیآئین"

 پیشنهادوا ، مکاتبا  و مدارک مربوط به آن ، باید به زبان ضارسی تهیه و ارائه گردد .: زبان پیشنهادوا  -5

http://www.sutech.ac.ir/
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 روز بعد از آخرین موتد تسلیم پیشنهادوا ، اتتبار داشته باشد . 40پیشنهادوا بایستی تا  :اتتبار پیشنهادوا  -0

بایست بصور  کامل و در تاریخ تعیین شده در اسناد مناقصه ، تحویل گردد . پیشنهادوائیکه دیرتار از  کلیه پیشنهادوا می -4

 این موتد تسلیم گردد ، دریاضت نرواود شد . 

 10در حاور نماینده مناقصه گرانی که مایل به حاور باشند در ساتت  را  مناقصه گزار پیشنهادوا :ادوا باز کردن پیشنه -8

 به نشانی تعیین شده در اسناد مناقصه باز خواود کرد.  14/0/47صبح روز سه شنبه مورخ 

  5751/102-7451/57ه شاماره  بهاء ومراه باا پیشانهاد قیمات ، موضاوع برشانام     با توجه به مبلغ برآورد ، ارائه تجزیه -4

 الزامی میباشد .  4/4/44مورخ 

 گر یا واگذاری پیماان ، صاحت   گزار این حا را برای خود محفوظ میدارد که قبل از انتراب مناقصهمناقصه :حا بررسی  -10

 گار باا تسالیم پیشانهاد ، ایان حاا      گر را بررسی کند و مناقصهو سقم اعالتا  ضراوم شده از سوی مناقصه

 پذیرد . گزار را میبررسی از سوی مناقصه

 .مترمربع میباشد 7884استرر سرپوشیده جمعاً  مساحت زیربنای ساختمان -11

وا را پس از مُهر و امااء در پاکت وا یک نسره پال  تهیه نموده و کلیه نقشهنقشه فایلپیشنهاددوندگان موظفند از  -12

 قرار دوند . "ب"

ریازی و نظاار  راوباردی ریاسات     معاونات برناماه   7/2/84ماورخ   0705/100س برشنامه شماره این پیمان بر اسا -11

جمهوری ) انعقاد پیمان اجرای کاروای ساختمانی بصور  سرجمع   منعقد خواود شد و کلیه مفااد برشانامه ماذکور در    

 این پروژه مورد تمل قرار خواود گرضت . 

 ریال می باشد.  551/714/574/12مبلغ برآورد اولیه پروژه معادل  -17

 مدرییت طرحهای عمرانی                                        
لحسین بغالنی دکتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               عبدا
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 بنام خدا 

 مناقصه :شرایط 
ریزی و نظار  راوبردی ریاست جمهوری معاونت برنامه 7/2/84مورخ  0705/100این پیمان بر اساس برشنامه شماره  -1

 ) انعقاد پیمان اجرای کاروای ساختمانی بصور  سرجمع   منقعد خواود شد . 

استرر ساختمان  )سقف بتنی و سقف سازه ضااکار  اسکلت، سقف، خاکبرداری تملیا  موضوع این پیمان ، اجرای -2

میباشد مترمربع  7884 ساختمان این میباشد . مساحت زیربنایی ارائه شده واعبا نقشه سرپوشیده سایت جدید دانشگاه

 . 

تهیه گردیده ، صرضاً جهت راونمائی پیمانکاران  47ه سال پایبهاء ضهارس برآورد پیوست اسناد مناقصه که بر اساس  -1

نام به اسناد مناقصه ، وا و مشرصا  ضنی مکنندگان در مناقصه موظفند براساس نقشهضمیمه گردیده و کلیه شرکت

 بررسی الزم معمول و قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند .

درصد  ) Cترازی   و ) ضریب وم B، ضرائب  7/2/84مورخ  0705/100برشنامه شماره  5بند  7با توجه به تبصره  -7

 تغییر متوسط یک دوره سه ماوه   در اسناد مناقصه محاسبه و پیوست شده است . 

مالک پرداخت قطعی میباشد . بدیهی است که بر اساس مفاد برشنامه ، پیمانکار  11طوح محاسبه شده در جدول ماده س -5

 باشد .وای اجرائی منام به اسناد مناقصه میموظف به ارائه پیشنهاد قیمت بر اساس نقشه

 باشد و پیشنهاددوندگان دید صدرا میشهر ج 2ضاز دانشگاه صنعتی شیراز واقع در جدید دوسایت محل اجرای پروژه ،  -0

 بایست قبل از ارائه پیشنهاد ، نسبت به بازدید از محل اجرای پروژه ، اقدام نمایند . می

   ماه تعیین شده است .  وشت)  8مد  اجرای پروژه کالً  -4

وجاه   نامه تعلاا گرضتاه و وای    التفاو  نرخ ضوالد و سیمان عبا ضوابط و شرایط منادرج در برشا  به این پیمان تنها مابه -8

 التفاو  بهای مصالح پرداخت نرواود شد.دیگری بعنوان تعدیل یا مابه

 .بندی پیمانکار بایستی در زمان تقد قرارداد ، دارای اتتبار قانونی باشد گواوینامه صالحیت رتبه -4
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 قیماات ، موضااوع برشاانامه شااماره  بااا توجااه بااه مبلااغ باارآورد پااروژه ، ارائااه تجزیااه بهاااء ومااراه بااا پیشاانهاد    -10

 الزامی میباشد و پیشنهادوای ضاقد تجزیه بهاء ، مردود خواود بود .  4/4/44مورخ  7451/57-5751/102 

 شارایط تماومی پیماان مصاوب معاونات برناماه ریاازی و نظاار  راوباردی ریاسات جمهاوری ، ابال ای باه شااماره             -11

 ی منام به اسناد مناقصه ، بر این پیمان حاکم است . و شرایط خصوص 1/1/48مورخ  872/57-1088-102 

 به شرح زیر قرار داده شود .  "ج"و  "ب"،  "الف"پاکت  1بایست در کلیه اسناد مناقصه می -12

باشاد ،   نشدهنامه مطابا شرایط این اسناد تهیه چنانچه ضمانت "الف"نامه شرکت در مناقصه در پاکت ضمانت -12-1

 مفتوح نرواود شد .  "ج"و  "ب"پاکتهای 

وا که به مُهر و امااء پیشنهاد دونده رسیده ، قارار  کلیه اسناد مناقصه و یک نسره پرینت نقشه "ب"در پاکت  -12-2

 .خواود گرضت

وای اجرائای پاروژه عباا ضاوابط و     درصد از آیتم 05برگ پیشنهاد قیمت ومراه با تجزیه بهاء  "ج"در پاکت  -12-1 

 برشنامه ، قرار خواود گرضت . مقررا  مندرج در 

که الک و مُهر گردیده ، در لفاف مناسبی قرار گرضته و ایان لفااف نیاز الک و     "ج"و  "ب"و  "الف"پاکت  1ور 

 مُهر گردد . 

 ای در رابطه با تهیه پیشنهاد ، پرداخت نرواود شد . ویچگونه وزینه -11

از آخرین روز تعیین شده برای تسلیم پیشنهادوا ، با صدور الحاقیاه در   پیشروز  1گزار میتواند حداکثر تا مد  مناقصه -17

 یم یا گشایش پیشنهادوا را به تعویا اندازد . لاسناد مناقصه تجدیدنظر بعمل آورده و یا موتد تس

 زبان اصلی پیشنهاد ، مکاتبا  و مدارک مربوعه زبان ضارسی میباشد . -15

میباشد . زمان شروع اتتبار ضمانتنامه ، آخرین مهلات تسالیم    ریال 000/000/010/1 مبلغ تامین شرکت در مناقصه -10

 روز میباشد .  40پیشنهادوا بوده و مد  اتتبار آن 

 روز پس از آخرین موتد تسلیم پیشنهادوا ، اتتبار داشته باشد .  40بایست تا مد  پیشنهادوا می -14

 –بلوار مادرس  و نشانی تسلیم پیشنهادوا شیراز  17/0/47مورخ  نبهشروز  11آخرین موتد تسلیم پیشنهادوا ، ساتت -18

 میباشد .  دانشگاه دبیر خانه -روبروی ضال آباد دانشگاه صنعتی شیراز
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روز پاس از تااریخ دریاضات     4اگر مناقصه گر مایل به شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد نباشد، می بایست حداکثر تاا   -14

 ر  کتبی به مناقصه گزار اتالم کند. اسناد، مراتب را به صو

دانشگاه صنعتی شیراز انجام خواود شد و مناقصه گزار نتاای  را   معاونت اداری و مالیضتر دگشایش پیشنهاد وا در محل  -20

 در موتد مقتای به اعالع مناقصه گران خواود رساند. 

 اسب با تشریص کمیسیون مناقصه می باشد. روش ارزیابی پیشنهادوا عبا قانون برگزاری مناقصا  و قیمت من -21

با اصل شده آخرین برگ تشریص صالحیت و رتبه بندی، آخرین تغییرا  رسامی  الزم است پیشنها دونده تصویر برابر  -22

 ارائه نماید. "ب"شرکت به انامام کپی مصدق روزنامه رسمی و اساسنامه شرکت را ضمیمه اسناد مناقصه و در پاکت 

و شرایط اختصاصای   7/2/84مورخ  0705/100ین وزینه تملیا  مازاد بر قرارداد ، بر اساس برشنامه شماره نحوه تعی -21

 پیمان خواود بود . 

درصاد مبلاغ    5روز پاس از دریاضات ناماه پاذیرش پیشانهاد و بمبلاغ        4ضمانت نامه انجام تعهدا  باید ظرف مد   -27

 پیشنهادی به کارضرما تسلیم گردد .

گزار در چارچوب قانون برگزاری مناقصه ، ملزم به پذیرش ویچیک از پیشنهادوائی که دریاضت کارده اسات ، از   مناقصه -25

 جمله پیشنهاد با کمترین قیمت ، نمیباشد .

 پیشنهاد دوندگان موظفند شرایط خصوصی و شرایط اختصاصی پیمان را به دقت مطالعه نمایند .  -20 

 ان مطابا با کسور عرحهای تمرانی بعهده پیمانکار میباشد .پرداخت کسور قانونی این پیم -24

خیاباان ولای تصار     -شایراز به نشانی  ضرا ضرم سازه و معماریپروژه ) دستگاه نظار    ، مهندسین مشاور  1مشاور ضاز  -28 

 میباشد . 10200028ضاکس:  10244520تلفن:  18پالک  0قصر الدشت کوچه 

کشی آب و کشی برق ، لولهوای مربوط به کابلنی بر تأمین انشعاب آب و برق ندارد. وزینهکارضرما ویچگونه تعهدی مب -24

 وای مصرف بعهده پیمانکار است  . ومچنین پرداخت وزینه

پیمانکار می باید از محل احداث پروژه بازدید و در زمان پیشنهاد قیمت تماام ماوارد از قبیال تاأمین انشاعابا  در راه       -10

 د نیاز در قیمت خود لحاظ نماید.دسترسی مور

 وزینه درج آگهی به تهده برنده مناقصه می باشد.  -11

 

 اترخی                           مهر مناقصه گر                                                                                                                                      محل امضاء مجاز                                                                                                                                                                
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 بنام خدا 

 " قیمت پیشنهادربگ   "

)سقف بتنی و سقف سازه ضااکار استرر  برداری احداث اسکلت و سقف،خاک تملیا اجرای  :نام ) موضوع   مناقصه  

 دانشگاه صنعتی شیراز سایت جدید  مترمربع  7884کل ) به متراژسرپوشیده

                                 مدیریت محترم عرحهای تمرانی دانشگاه صنعتی شیراز  :به 
  

ل دتوتنامه ، شرایط مناقصه ، شرایط تمومی ، خصوصی و اختصاصی پیمان ، بدینوسیله اتالم مینماید که اسناد مناقصه شام

وا ، جزئیا  ریزی و نظار  راوبردی ریاست جمهوری ، کلیه نقشهمعاونت برنامه 7/2/84مورخ  0705/100برشنامه شماره 

العه و کنترل کرده و ا عمینان اجرائی و مشرصا  ضنی مربوط به موضوع مناقصه نام برده شده در باال را به دقت بررسی ، مط

 الذکر دارای اشتباه یا اشکالی نیست . حاصل نموده که مدارک ضوق

بنابراین به این وسیله پیشنهاد خود را برای تجهیز و برچیدن کارگاه ، تأمین مصالح و اجرا ، تکمیل کاروا و رضع ورگونه تیب 

 ریال  .................................................................................................... به حروف   ریال ) ................................................................................... به تدد   ) و نقص آنها را به مبلغ کل

 کند.اتالم می

    یشنهادوا معتبر می باشد. روز پس از آخرین موتد تسلیم پ 40این پیشنهاد تا 

نامه اجرای تعهدا  مشرص شده را در موتد مقرر تسلیم کرده و متعهد میباشد که در در صور  قبول این پیشنهاد ، ضمانت

زودترین زمان ممکن پس از تاریخ آ از ، کاروا را شروع کرده و عبا مدارک یاد شده در باال و در زمانی کمتر یا برابر مد  

نامه رسمی بین دو عرف ، این برگ پیشنهاد مناقصه ومراه با نامه ده ، آنها را تکمیل نماید . تا زمان مبادله مواضقتانجام ش

                                                                                                                                                                                                           گزار ، برای دو عرف تعهدآور است . پذیرش صادره از سوی مناقصه

 شرکتمجاز    امضاء  دارندگان                                                                                                                                                               
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 بنام خدا 

 "شرایط خصوصی پیمان "

این شرایط خصوصی در توضیح و تکمیل موادی از شرایط تمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها به شرایط 

این رو ورگوناه نتیجاه گیاری و     ، موکول شده است . و ویچگاه نمی تواند شرایط تمومی پیمان را نقض کند . از خصوصی پیمان

تفسیر مواد مرتلف این شرایط خصوصی ، به تنهائی و بدون توجه به مفاد مربوط به آن در شرایط تماومی پیماان ، بای اتتباار     

 است . شماره و حروف به کار رضته در مواد این شرایط خصوصی ، ومان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط تمومی پیماان 

 است .

شرایط تمومی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی ومراه اسناد و مدارک پیمان نباشد ، شارایط تماومی اباالد شاده از     اگر 

 بر این پیمان حاکم است . 1/1/48مورخ  102-1088-872/57سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره 

واای  نفر / ماه کارشناس خارجی با ترصص ........... پیمان ، تعداد پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع :الف(  -71ماده 

 تعیین شده در زیر ، به کار گمارد . 

 باشد .جهت اجرای این پروژه نیاز به استفاده از کارشناس خارجی نمی

 یخ مبادله پیمان است . یلی اجرای کار ، پانزده روز از تارصآخرین مهلت پیمانکار برای ارائه برنامه زمانی تف :ب(  -71ماده 

 :یلی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است صجزئیا  و روش تهیه برنامه زمانی تف

 یلی باید عوری تنظیم شود که در ور زمان امکان کنترل و بهنگام کردن آن میسر باشد .صبرنامه زمانی تف -1

مجزا با تعیین درصد وزنی ور یاک از   اجرائی بصور  و برنامه تدارک ماشین آال  ، مصالح ، نیرووای ضنی -2

با در نظر گرضتن تقدم و تأخر و مسیر بحرانی برنامه وای نرم اضزاری  ، ردیفها وم از نظر ضیزیکی و وم ریالی

 کنترل پروژه مورد تأیید مشاور عرح تعیین و مشرص می گردد .

هر دساتگاه اجرائای   رسیده و ممهور به مُبرنامه زمان بندی پروژه ، الزم است که به تأیید مشاور و کارضرما  -1

 باشد .

ده از سوی کارضرما جهت احداث و تکمیل برخی از ضااوای موضوع پیماان  شرتایت اولویت وای مشرص  -7

 الزامی است .

 با ذکر نیرووا و ترصص وای الزم قید گردد .در برنامه زمان بندی ، سازمان اجرای پروژه  -5
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 یلی اجاارای کااار براساااس نقشااه وااای پااروژه و برنامااه زمااانی کلاای صاااجاارای برنامااه زمااانی تفباباات ارائااه روش  : تبصرر ه

 شرایط تمومی پیمان   ، ویچگونه اضاضه پرداختی صور  نرواود گرضت . 18) عبا ماده 

گزارشاا    ارائه گزارش نموداروای زمان بندی ، نموداروای شبکه ، نموداروای نیازمندی پروژه باه مصاالح ، زماان و ساایر     -0

 برنامه .

 کلیاه مااوارد ضااوق الااذکر بایسااتی تااالوه باار اتااالم کتبای ، باار روی دیسااکت کااامپیوتری نیااز ارائااه و براساااس برنامااه    -4

قبالً با دستگاه نظار  و کارضرما بر روی آن مواضقت بعمل آمده و اعالتا  آن به راحتی  اضزاری کهیا نرم M.S.D اضزارینرم

 زبینی ، تحلیل و بررسی باشد .توسط کارضرما قابل با

پیمانکار بایستی به اندازه کاضی امکانا  ، نیروی کار و ماشین آال  مورد نیاز پروژه را ضراوم نماید و ساتا   :( 2 -ب-71ماده 

کارکرد را با توجه به قانون کار آنقدر توسعه دود که مطمئن شود کار عبا برنامه تصویب شده تمام خواود 

به تشریص دستگاه نظار  ، پیمانکار از برنامه پیشرضت کار تقب ماندگی داشته باشد ، باید با  بناشد . اگر 

توجه به دستورا  دستگاه نظار  ، نسبت به اضزایش ساتا  کار ، تعداد روزوای کارکرد و یا دساتگاوهای  

کار می باشد . در ور حاال  مورد نیاز بدون وی  تذر و بهانه ای اقدام نماید و وزینه ناشی از آن بعهده پیمان

پیمانکار مسئول تنظیم و اجرای کلیه روش وائی است که برای انجام تملیا  در نظر گرضته و بکاار خواواد   

 بُرد .

 تساالیم برنامااه وااای کااار بااه دسااتگاه نظااار  و یااا ارسااال اعالتااا  مربااوط بااه انجااام کااار و         :( 3 -ب-71مرراده 

کاه   تیبی که باشد ، راضع مسئولیت پیمانکار نسبت باه تعهاداتی  وای مورد نظر ، به ور صور  و تربرنامه

 عبا مفاد پیمان بعهده گرضته است ، نرواود بود .

 :گزارش پیشرضت کار پیمانکار باید  دارای جزئیا  زیر باشد  :هر ( -71ماده 

 م و یلی حجا صا ور مااه شمسای و حاداکثر تاا روز پانجم مااه بعاد شاامل گازارش تف          گزارش بایستی تا پایان -1

ردیف وای کار انجام شده ، میزان مصالح وارده به کارگاه ، آمار نیروی انسانی و دستگاوهای شاا ل در پاروژه   

که باتث تسریع یا تأخیر در کار شده ومراه با اظهارنظر و پیشنهادا  پیمانکار و تعیین میزان پیشرضت ضیزیکای  

امه جبرانی ماه بعد برای تأخیرا  احتمالی تهیاه و  صوب و برنمردیف وای برنامه زمان بندی  و ریالی براساس

پس از اظهارنظر دستگاه نظار  به دضتر مرکزی مهندسین مشاور جهت بررسی و انعکاس باه کارضرماا ارساال    

  گردد .
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ومراه با گزارش پیشرضت کار در پایان ور ماه ، حداقل ده قطعه تکس از آخرین وضاعیت ضیزیکای پاروژه     -2

دستگاه نظار  گردد . در  یر اینصور  دستگاه نظار  رأساً نسبت به تهیه تکس به میزان بایستی تحویل 

 کاضی اقدام و وزینه آنها را به اضاضه پانزده درصد به حساب بدوکاری پیمانکار منظور مینماید .

ومی شارایط تما   18مااده   "واا "بابت ارائه گزارش کتبی وضعیت پیشرضت کار ماویانه براساس بناد   :تبص ه 

 پیمان ، اضاضه پرداخت صور  نمی گیرد . 

 برنامه زمان بندی بایستی در ضواصل مورد نیاز و حداکثر ور یکماه بهنگام گردد . -1

 پیمانکاار بایساتی باه انادازه کااضی امکاناا  ، نیاروی کاار و ماشاین آال  ماورد نیااز پاروژه را ضاراوم               :(  4 -هرر -71ماده 

است پرسنل ضنی زیر را به دستگاه نظار  معرضی نماید تا به شرح مربوط  نماید . ومچنین پیمانکار مؤظف

 در کارگاه حاور یابند .

 

 سال 15ترصص مهندس تمران و سابقه کار حداقل  با            با مدیر پروژه ) که بایستی حداقل سه روز در وفته در کارگاه     -1

      داشته باشدو در تمام جلسا  کارگاوی حاور در کارگاه      

 سال 10تا  4ترصص مهندس تمران و سابقهبا         با رئیس کارگاه )که بایستی بصور  تمام وقت درکارگاه              -2

                                                     حاور داشته باشد       

 سابقه سال 4تا  5رصص مهندس تمران با ت     مسئول دضتر ضنی )که بایستی بصور  تمام وقت در کارگاه   -1

   حاور داشته باشد       

  سال سابقه 10مهندس برق یا مکانیک با حداقل                                   در زمان مورد نیاز تملیا  تأسیساتیمسئول  -7

 با مکفی تکنسین تملیا  اجرائی و نقشه بردار به تعداد  -5

 فی ) عبا تأیید دستگاه نظار   سابقه کار مک    

  .   مسئول ایمنی ) که بایستی بصور  تمام وقت در کارگاه حاور داشته باشد -0
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کارضرما امکانا  وتسهیال  تجهیز کارگاه از قبیل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مرابرا  و ساوخت را تنهاا در    :الف ( -22ماده 

  :ده ، در اختیار پیمانکار قرار میدود مواردیکه در زیر تعیین ش

 کارضرما متعهد به ارائه ویچگونه امکاناتی به پیمانکار نمی باشد .

 ، به شرح زیر ، مصالح ، تجهیزا  و ماشین آال  را تأمین میکند .کارضرما  :ز ( -22ب و -22ماده 

نیاز برای انجاام  کاار را    تعهدی جهت تأمین مصالح ، تجهیزا  و ماشین آال  مورد کارضرما ویچگونه

ندارد و صرضاً در صور  وضع ضوابط و مقررا  جدید بعد از مبادله پیمان ، برای تأمین برخی از انواع 

مصالح که نیاز به صدور حواله از جانب کارضرما جهت دستگاوهای توزیع و تأمین کننده مصالح باشد ، 

 کارضرما تسهیال  الزم را ارائه خواود نمود .

 :تأمین ماشین آال  رتایت کند در پیمانکار باید مشرصا  تعیین شده در زیر را  هر ( : -22 ماده

 
 دستگاه 2کمپاکتور  -4 تُن  25و  10جرثقیل  -1

 سیلوی سیمان جهت ذخیره یکصد تن سیمان -8   لیتری 450و  500تدد  2بتونیر  -2

 دامپر یکدستگاه -4 تدد  2ویبراتور  -1

 منابع ذخیره آب و پمپ آب به تعداد کاضی -10 تمومی   آال حمل مصالح و ماشینکامیونهای  -7

 کاضی اندازهو وسایل کارگاوی به  پمپ شاتکریت -11 دیزل ژنراتور با ظرضیت مناسب یکدستگاه -5

 دستگاه 7باالبر حداقل  -0
 دستگاه خم کن آرماتور به تعداد کاضی -12

 یجک و قالب ضلزی به تعداد کاض -11

 دستگاه جوش با ظرضیت مناسب و تعداد کاضی -17

بود . ضمناً  ایجاد نقص در ور یک از ماشین آال  ضوق راضع مسئولیت وای اجرائی در زمانهای تعیین شده برای پیمانکار نرواود

 ماشین آال  باید سالم و به تعداد مورد نیاز جهت انجام کار ، عبا برنامه زمان بندی مصوب باشد .

به شمار اضراد زیر ، دضتر کارگاوی، ، پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارضرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه  :ح( -22 ماده

 :مسکن کارگاوی و  ذا به تفکیک و به شرح مشرصا  زیر تأمین کند 
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توسط دستگاه  قرارداد تقد پس از تجهیز کارگاه )نقشه تأمین و تجهیز دضتر کارگاوی عبا نقشه تجهیز کارگاه -1

یک خط تلفان   کامپیوتر،به ومراه تجهیزا  مورد نیاز اداری و ایمنی از جمله میزکار ،  ابالد می شود.  نظار 

 یرچال و تجهیزا  حرارتی و برودتی مستقل ، یکدستگاه ضاکس ، یکدستگاه 

ضامناً   ایشگاه  ذای روزانه تهیه کناد . نفر از کارکنان مهندس مشاور ، کارضرما ، و آزم 10پیمانکار بایستی برای 

 دضاتر ورکدام می باید جداگانه در نقشه تجهیز کارگاه لحاظ گردد.

 :ب ( -27ماده 

 بابت رتایت کردن کلیه مسائل ایمنی اضراد شا ل در کارگاه و دستورالعمل وای حفاظات ضنای و بهداشاتی کاار عباا       : تبص ه

 ضاضه پرداختی صور  نمیگیرد .شرایط تمومی پیمان ، ا 21ماده  "ب"بند 

قسمت وائی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند ، و ومچنین موارد یا حوادثی کاه بایاد مشامول بیماه      :ج (  -27ماده 

  :گردد ، به شرح زیر است 

 شارایط تماومی   21و  یرمترقبه عبا ماده کلیه تملیا  موضوع پیمان در مقابل آتش سوزی ، حوادث قهریه 

  پیمان بایستی بیمه گردند .

پیمانکار مؤظف است تمهیدا  کاضی را بمنظور تأمین بهداشت دائمی محیط کارگااه و اضاراد مشاغول بکاار در      :چ (  -27ماده 

 کارگاه ، حداقل در حد مقررا  ملی ساختمان ایران بکار بندد .

 :راضی به پیمانکار ، به شرح زیر است چگونگی پرداخت وزینه احداث و نگهداری راوهای انح :و (  -27ماده 

جهت دسترسی به کارگاه با توجه به مطالعه زمین و بازدید محال چنانچاه الزم   ورگونه راه احداثی  ایجاد وزینه

و کارضرما در قبال آن ویچگونه تعهدی ندارد . پیمانکار مؤظف است موارد اضاضی را  بودهباشد ، بعهده پیمانکار 

 د منظور نماید .در پیشنهاد قیمت خو

دریاضت وزینه در اختیار پیمانکار قرار میگیرد ، به شرح زیار   باوا و مشرصا  ضنی که نقشه وایشمار نسره :الف (  -22ماده 

 :است 

حااوی ضایلهاای مربوعاه بارای      CDدو سری کامل از نقشه وا و مشرصا  ضنی مورد نیاز به انامام یکعدد 

 بدون دریاضت وزینه در اختیار پیمانکار قرار خواود گرضت .  اردادو پس از انعقاد قر اجرای پروژه
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شمار نسره وا و مشرصا  دستورالعملهای راه اندازی ، تعمیر ، نگهداری و راوبری و  نقشه وای چون سااخت   :(  ح -22ماده 

 :که پیمانکار تهیه می کند ، به شرح زیر است 

اجرایی را بررسی نماید و در صاور  مالحظاه ورگوناه تنااقض     وای مدارک ضنی و نقشهپیمانکار مؤظف است 

  ( Shop Drawing ) کلیه تملیا  براساس نقشه واای کارگااوی  مراتب را کتباً به دستگاه نظار  اعالع دود . 

انجام میشود و ور نقشه کارگاوی نشاندونده کلیه مراحل از تملیا  اجرائی است . نقشه کارگاوی باید به تأیید 

 الک تمل برای بازبینی ومان نقشه کارگاوی است . این نقشه باید دقیا و روشن ارسد و مانظار  ب دستگاه

باشد و حدود کار و مبانی ضنی براساس مشرصا  ضنی خصوصی و تمومی پیماان در آن ذکار شاده بااااشد .     

است . تهیه این نقشه وا نقشه وای کارگاوی پس از تأیید به منزله دستور کار بوده و جزئی از نقشه وای پیمان 

 بعهده پیمانکار است و پیمانکار جهت تهیه این مدارک ویچگونه وجهی را مطالبه نمی نماید .

 :پیمانکار مؤظف است که در انتراب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رتایت کند  :ب (  -24ماده 

سان    و کارضرما می باشد لیکن مسائولیت حُ تأیید صالحیت ضنی و اخالقی پیمانکاران جزء بعهده دستگاه نظار -1

 انجام کار پیمانکاران جزء بعهده پیمانکار می باشد .

در کاروای ترصصی باید پیمانکاران جزء از صالحیت و توانائی الزم جهت انجام کار برخاوردار باشاند و دارای    -2

 استان باشد . از اداره کل ضنی و حرضه ای پروانه مهار  ضنی و حرضه ای

در صور  تدم تأیید کار پیمانکار جزء توسط دستگاه نظار  یا کارضرما ، پیمانکاار بادون تحمیال وزیناه باه       -1

 نمودن نیروی کار جدید اقدام مینماید .کارضرما نسبت به جایگزین 

پیمانکاران دست دوم مؤظف به ومکاری کامل با سازمان بازرسی نظار  و کارضرما بوده و تحت وار شارایطی    -7

مسئولیت واای مربوعاه    ئولیت کارگاوی تملیا  موضوع پیمان با پیمانکار اصلی است و وجود پیمانکار جزءمس

 را مرتفع نمی سازد .
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 :پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند  :الف (  -21ماده 

 که از ور نظار ساهل تارین دسترسای را باه     قسمتی  ،پیمانکار می بایست در محدوده زمین  تحویلی کارضرما 

شایان ذکر است که محال ماورد   تجهیز کارگاه را انجام دود انتراب و مرتلف کار داشته باشد ، قسمت وای 

 نظر و ومچنین نقشه پالن تجهیز کارگاه می بایست به تأیید دستگاه نظار  برسد . 

باالساری و  ضاریب  اِتماال  باا   47ساال   پایهبهاء  ضهارسا ین پیمان عبع ابرآورد قیمت تملیا  موضو -1 :الف (  -22ماده 

و تعدیل متعلقاه تاا   چیدن کارگاه مقطوع تجهیز و بر وایوزینهو ) جهت ساختمان اصلی   ضریب عبقا  

ماورخ   0705/100لذا تصریح مینماید که بار اسااس برشانامه شاماره      شده است .پایان پروژه محاسبه 

ه ریزی و نظار  راوبردی ریاست جمهوری ، کلیه ردیفهای قیمات و سرضصالهای   معاونت برنام 7/2/84

 و بطور خالصه کلیه مندرجا   47سال  پایه ابنیه ، تأسیسا  برقی و تأسیسا  مکانیکیبهاء  ضهارس

منعقاد خواواد    بهاء مذکور برای کاروای اضاضی و یا تغییرا  این مناقصه و قرارداد مربوعه که پس از انتراب پیمانکاار  ضهارس

 الرتایه می باشد . شد ناضذ بوده و برای اجرای تملیا  اضاضی ، تغییرا  و مصالح پایکار الزم

التفاو  بهای مصالح ) به جاز آنچاه کاه در    در این پیمان ویچگونه وجهی تحت تنوان تعدیل آحاد بهاء یا مابه -2

 برشنامه سرجمع قید شده   پرداخت نرواود شد . 

 ، و پیمانکار مؤظف است قبل از ارائاه پیشانهاد خاود   بوده مقطوع رای تملیا  موضوع پیمان بصور  اجقیمت  -1

نقشه وا و مشرصا  ضنی را بدقت مالحظه و به نحوی پیشنهاد قیمت خود را ارائه نماید کاه تاا پایاان ماد      

 قرارداد و اتمام پروژه ویچگونه ادتائی نداشته باشد .

و یا با صادور دساتورکار    پیمانین اجرای تملیا  نسبت به حذف قسمتی از موضوع ممکن است کارضرما در ح -7

توجاه باه دساتورالعمل     باه اجارای تغییارا  باا     مکلاف تملیا  جدیدی را به پیمانکار ابالد کناد و پیمانکاار   

 میباشد . 7/2/84مورخ  0705/100

 :تعدیل نرخ پیمان به شرح زیر می باشد  :هر (  -22ماده 

مکلف است تغییرا  قیمتها تا پایان مد  اجرای تملیا  را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید و به پیمانکار 

 قیمت وای مقطوع این پیمان ویچگونه تعدیلی تعلا نرواود گرضت .  
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 :وزینه انجام آزمایش وای زیر بعهده پیمانکار است  :ج ( -32ماده 

ساتت کاه   27 نگهداری نمونه وای موجود در کارگاه در مد وزینه تجدید آزمایشا  در صور  قصور در  -1

 نیاز به آزمایش مجدد باشد .

 وزینه متصدی آزمایشگاه ، وسیله نقلیه و راننده در صور  تعطیل بودن کارگاه . -2

وزینه آزمایش مجدد ، در صور  اتتارا  پیمانکاار باه نتاای  آزمایشاا  و تجدیاد آن چنانچاه صاحت          -1

 ید گردد .آزمایشا  قبلی تأی

 وزینه آزمایش مقاومت بتن ، چنانچه نتای  آزمایش با مقاومت مشرصه تطبیا نکند . -7

 وزینه آزمایش تایا پیش ساخته ) در صور  لزوم با توجه به تشریص دستگاه نظار    . -5

 د .پیمانکار مؤظف است به وزینه خود و به تعداد الزم کارگر ساده در اختیار آزمایشگاه قرار دو -0

 در صاورتیکه کارضرماا   بنا باه درخواسات  دضتر کار آزمایشگاه و ومچنین ساخت حوضچه وای نگه داری بتن  -4

 گردد. آزمایشگاه مستقر

ساان انجااام کااار عبااا مصااوبه شااماره   در صااور  مواضقاات کارضرمااا ، دریاضاات وجااوه سااپرده تااامین حُ    :(  33مرراده 

 می باشد . ویأ  محترم وزیران 11/8/82وا مورخ 28741/ 72450

واا ماورخ   28741/ 72450ش پرداخات پیماان ، عباا مصاوبه شاماره      پای میزان ، روش پرداخت و نحوه واریز  :(  33اده م

 ویأ  محترم وزیران می باشد . 11/8/82

 میاازان و ترتیااب پرداختهااای ارزی بااه پیمانکااار باارای مترصصااان خااارجی بااه شاارح زیاار            :الررف (  -31مرراده 

  :است 

 باشد .مترصصان خارجی نمیبه  ، نیازیا  موضوع پیمان برای اجرای تملی

 کارضرماااا ارز ماااورد نیااااز بااارای تاااأمین مصاااالح و تجهیااازا  زیااار را از خاااارج از کشاااور تاااأمین   :ب ( -31مررراده 

 :می کند 

 به مصالح ارزبر نمی باشد . ینیاز ، برای اجرای تملیا  موضوع پیمان
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برای خرید ماشین آال  و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را عبا شرایط زیار   کارضرما ارز مورد نیاز :هر ( -31ماده 

  :تأمین می کند 

پیمان نیاز به خرید ماشین آال  یا ابراز خاصی که نیاز باه تاأمین ارز داشاته    این برای اجرای تملیا  موضوع 

 باشد ، وجود ندارد .

یل کل کار ، قسمت وای زیر را در زمانهائی که برای ور یک از آنها به شرح پیمانکار مؤظف است پیش از تکم :ب ( -32ماده 

 :زیر تعیین شده است ، تکمیل کند و به کارضرما تحویل دود 

با توجه به ضرور  و نیاز کارضرما یا دستگاه بهره بردار و بر اساس پیشنهاد و ابالد کارضرما ، پیمانکاار مؤظاف   

ور  ، تحویل برشی از پروژه که توسط کارضرما مشرص میشاود ، در زماان   است نسبت به تکمیل و بنا به ضر

 . اقدام نماید  شده تعیین

ماشین آال  اختصاصی این پیمان که در صور  ضسخ پیمان باید بارای اتماام کاار بصاور  اجااره در اختیاار        :د ( -41ماده   

 :کارضرما قرار گیرد ، به شرح زیر است 

زمان ضسخ پیمان توسط دستگاه نظار  و کارضرماا مشارص و باه پیمانکاار اباالد و       ماشین آال  مورد نیاز در

اسی در اختیاار  پیمانکار مؤظف است ماشین آال  مورد نیاز را جهت اتمام کار بصور  اجاره و به قیمت کارشن

 705و کارضرما قرار دود. در ضمن پیمانکار می باید بدون دریاضت ویچگونه وزینه ای یک خاودرو ساواری پا    

 به باال در اختیار کارضرما قرار دود. 41مدل 

تا زمان تحویل کارگاه و تعیین تکلیف پروژه  78حفظ و نگهداری کارگاه در صور  خاتمه پیمان عبا ماده  :تبص ه  :(  41ماده 

 بر تهده پیمانکار است و از این بابت اضاضه پرداختی صور  نرواود گرضت .

 تمومی پیمان محاسبه خواود شد .شرایط  74مطابا ماده  دوره تعلیادر ری پیمانکار وزینه باالس :ب ( -42ماده 

در صور  اتمام کار پیش از مد  مندرج در پیمان ، کارضرما وزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیار   :الف ( -32ماده 

  :به پیمانکار پرداخت می کند 

پیمان و دستورالعملهای معاونت برنامه ریزی و نظاار  راوباردی    وزینه تسریع کار برابر مفاد شرایط تمومی

 ریاست جمهوری محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواود شد . 

 ار وصااول کااخسااار  تااأخیر  یرمجاااز ) ناشاای از کااار پیمانکااار   بااه میاازان و ترتیااب زیاار از پیمان   :(  3-ب -32مرراده 

  :میشود 
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شرایط تمومی پیمان آمده ، محاسبه گردیده و  50دو برابر آنچه در ماده   یرمجاز به میزانجریمه تأخیر 

معادل آن از صور  وضعیت پیمانکار و یا ور نوع مطالبا  و یا تاامینی کاه نازد کارضرماا دارد ، قابال      

 وصول میباشد .

کلیاه کساورا  بار مبناای آن     و  اینکه تملیا  موضوع این پیمان جزء عرحهای تمرانی می باشدبا توجه به  :الف ( -37ماده 

الحسااب بابات حاا بیماه کسار      درصد بصور  تلای  0/1کارضرما از ور پرداخت به پیمانکار  ، میشود کسر

مینماید . پیمانکار موظف است در پایان کار نسبت به اخذ مفاصاحساب اقدام که پس از ارائه آن به کارضرما ، 

 دام خواود شد .نسبت به پرداخت صور  وضعیت قطعی پیمانکار ، اق

 

 

کارنماینده                                                                                                                                                                                                                                                نماینده کارفرما                                                                                                                                                                                                                    پیمان
 انم و انم خانوادگی                                                                                                                                                                                                                          انم و انم خانوادگی                                                                                                                                                                                                        

 امضاء                                                                                                                                                                                                امضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 بنام خدا 
 "پیمان اختصاصیشرایط  "

 
ریزی و نظار  راوبردی ریاست جمهاوری بار ایان    معاونت برنامه 7/2/84خ مور 0705/100کلیه مفاد برشنامه شماره  -1

 قرارداد حاکم است . 

 پرداخت کسورا  قانونی این پیمان ، بر اساس کسورا  عرحهای تمرانی بعهده پیمانکار میباشد . -2

 ، بعهده کارضرما میباشد .پرداخت مالیا  بر ارزش اضزوده این پیمان در صور  ارائه مدارک الزم از سوی پیمانکار  -1

مترمربع میباشاد   7884 معادل 7/2/84مورخ  0705/100بر اساس مفاد برشنامه شماره  استرر سرپوشیدهزیربنای کل  -7

 حساب قطعی پیمانکار خواود بود .مالک تسویه متراژوادر ونگام اجرا ، این  هاساختمانکه در صور  تدم تغییر زیربنای 

سازی، احداث اسکلت و سقف میباید بتن آماده بوده و ساخت ورگونه بتن سازه ای در کارگاه ممنوع می تمام بتن وای پی  -5

 باشد و بابت آن ویچگونه وزینه اضاضی پرداخت نمی شود.

سازی از عریا خرید بتن آماده صاور  پاذیرد ، از ایان بابات ویچگوناه اضااضه       ریزی کف عبقا  و محوعهچنانچه بتن -0

 ل پرداخت نرواود بود و پیمانکار متعهد میگردد که ویچگونه ادتائی در این خصوص نرواود داشت . پرداختی قاب

باشاند ، پیمانکاار مکلاف    دانشگاه صنعتی شیراز ، پیمانکاران متعددی مشغول به کار مای  جدیدبا توجه به اینکه در سایت  -4

 ان سایت ، اقدام الزم بعمل آورد.ف خود با سایر پیمانکاروای الزم بمنظور تدم تداخل وظایاست نسبت به انجام وماونگی

 است. بینی تعدیل آحادبهاء تا پایان پروژه صور  پذیرضتهپیشانجام شده وبرآورد47سال ضهارس بهاء پایهبا توجه به متن  -8

ن دساتگاه نظاار  تعیاین    میباشد که از سوی کارضرما بعنوا ضرا ضرم سازه و معماریپروژه ، مهندسین مشاور 1مشاور ضاز  -4 

         پذیرد . می نظر مشاور مذکور انجامگردیده و کلیه تملیا  اجرائی و ضنی پیمانکار تحت

با در نظار در نظار گارضتن     پیشنهاددوندگان مؤظفند قبل از ارائه پیشنهاد نسبت به بازدید از محل پروژه اقدام نموده و -10

رداختی بابت ارائه قیمت پیشنهادی اقدام نمایند . بدیهی است ویچگونه اضاضه پ نسبت به ن و سایر شرایط دیگرینوع زم

نوع زمین و یا سایر پرداخت نرواود شد. ضمناً پیمانکار موظف است خاکهاای حاصاله از خااکبرداری محال پاروژه باا       

پرداخت اضاضی به پیمانکار در محل مجاز ترلیه نماید و بابت آن ویچگونه  به بیرون از سایت منتقل و وماونگی کارضرما

  پرداخت نرواود شد.

 قالبهای مورد استفاده در پروژه مذکور ضلزی بوده و استفاده از قالبهای چوبی مجاز نمی باشد.  -11

پیمانکار موظف به رتایت تمام مباحث مقررا  ملی در حین مسائل اجرایی بوده و بابت آن وزینه ای پرداخت نرواواد   -12

 شد.

ی خالی زیر ضونداسیون وا و پشت دیواروای حائل می بایست با سنگ  وعه ای و یا مصالح مناسب دیگار مطاابا   ضااوا -11

 نظر دستگاه نظار  پر شود و وزینه اضاضی بابت آن به پیمانکار پرداخت نرواود شد. 
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  بنام خدا 

ن رد خله کارمندا  معامالت دولتی تعهد انهم پیشنهاد دهنده رد مورد عدم شمول اقنون منع مدا
 22/01/0331مورخ  

 

 مربوط هب مناقصه :
این پیشنهاددونده با امااء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید مینماید که مشمول ممنوتیت مذکور در قاانون مناع مداخلاه          

کارضرماا باا    نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع باثباا  برساد ،   1114کارمندان دولت در معامال  دولتی مصوب دیماه 

 مناقصه گزار حا دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه ضوق را مردود و تامین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .

ومچنین قبول و تأیید می گردد که ورگاه این پیشنهاد دونده برای مناقصه ضوق تشاریص داده شاود و بعناوان پیمانکاار           

خالف اظهارا  ضوق در خالل مد  پیمان ) تا تحویل موقت   باثبا  برسد یا چنانچه اضارادی  پیمان مربوعه را امااء نماید و 

را که مشمول ممنوتیت مذکور در قانون ضوق وستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را باه آنهاا محاول    

تعهدا  پیمانکاار را ضابط و خساارا  وارده در اثار     کند کارضرما حا خواود داشت که قرارداد را ضسخ و ضمانت نامه انجام 

 ضسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال را اخذ نماید . تعیین میزان خسارا  وارده با تشریص کارضرما می باشد .

لت مشمول این پیشنهاد دونده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرا  و یا انتصابا  در دستگاه دو     

قانون مزبور گردد مراتب را بالضاصله به اعالع کارضرما برساند تا عبا مقررا  باه پیماان خاتماه داده شاود . بادیهی اسات       

چنانچه این پیشنهاددونده مراتب ضوق را بالضاصله باعالع نرساند نه تنها کارضرما حا دارد پیمان را ضسخ نموده و ضمانت نامه 

بلکه خسار  ناشی از ضسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشریص خود از اموال ایان   وای مربوط را ضبط نماید

 پیشنهاد دونده وصول خواود نمود .

مااضاً این پیشنهاددونده اتالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر مترلفاین از قاانون ضاوق آگااوی کامال دارد و در             

 تهای مربوعه می باشد . صور  ترلف مستحا مجازا

 پیشنهاد دهنده :     انم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اترخی :                                                                                                            
 و امضای مجاز تعهدآور و مُهر پیشنهاددهنده  انم و انم خانوادگی 
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  بنام خدا 

 فرم بیمه انهم 
   

استرر سرپوشیده سایت جدیددانشگاه )سقف بتنی و سقف سازه ضااکار  ژه احداث اسکلت و سقفپرو :موضوع مناقصه 

 صنعتی شیراز 

چه بعنوان برنده مناقصه ضوق انتراب گردد در موقع این پیشنهاددونده با امااء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید مینماید که چنان

شرایط تمومی  21تقد قرارداد آن قسمت از تملیا  موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوریکه در شرایط مناقصه و ماده 

ارضرما پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرا  احتمالی مربوط به اجرای تملیا  نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول ک

 بشرح جدول زیر بیمه نماید .
 

 وزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه تملیا  موضوع بیمه

       

    

    

    

تسلیم شده  "ب"الذکر با اعالع کامل از نرخ بیمه و ضرانشیز و  یره تکمیل و در پاکت ضمناً تائید مینماید که جدول ضوق

 است .

شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه بعلت تشریفا  بیمه یا ور  ومچنین تائید می

بوده ودر صور   هماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوع یکتلت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر 

و البته چنانچه در این  در این مورد اقدام خواود نمودی پیمان راساًشرایط تموم 21 تاخیر آنگاه دستگاه اجرائی مطابا ماده

پیشنهاددونده مسئول خسارا  ناشی می  خالل حوادث سوئی پیش آمد نماید که به تملیا  انجام شده آسیب وارد نماید این

 باشد .

         اترخی :                                                    انم پیشنهاد دهنده 
 پیشنهاد دهنده       انم و انم خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر



 
  

   

 کارفرما   : دااگشنه صنعتی شیراز       
   

   

    

 
 فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

آیین نامه ارجاع کار در جهت رتایت ظرضیت وای اجرایی ، امااء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ  18ماده مطابا 

)سقف بتنی و سقف سازه ضااکار  استرر سرپوشیده سایت .......... برای شرکت در مناقصه پروژه احداث اسکلت و سقف ............

جدید دانشگاه صنعتی شیراز کاروای در دست اجرا و یا کاروایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاوی از 

مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرضیت آماده به کار الزم برای شرکت در ظرضیت اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر 

 مناقصه و تقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد. 

ف
ردی

 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی طرف 

 قراردادطرف 
 ده ظرفیتمان ظرفیت در پایه و رشته مبلغ کارکرد قرارداد مبلغ قرارداد

 

        

        

        

 

چنانچه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ظرضیت آماده یه کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأیید در اجرای پروژه به تهده 

رکت رضتار می پیمانکار بوده است و مطابا با دستور العمل رسیدگی به ترلفا  ناشی از تدم رتایت ضوابط ارجاع کار با این ش

 گردد. 

 مهر و امااء مجاز تعهد آور

این برگ جزء الینفک مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط 

به سازمان قبل از اضتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرضته به ومراه اسناد و مدارک مورد نیاز  "ب"پیشنهاد دونده در پاکت 

 مدیریت و برنامه ریزی ارسال گردد.  


