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 يک مرحله اي يدعوت به مناقصه عموم
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بايستي شرايط ذيل را دقيقاً مطالعه خلخال  دانشکده علوم پزشکي سالن جلساتپروژه احداث ييک مرحله ا يکليه شرکت کنندگان در مناقصه عموم

دبير خانه ستاد  و در پاکت سربسته ، الك و مهر شده صرفاً به و پيشنهادات خود را منطبق با شرايط قيد شده در اسناد و پس از رويت و اطالع کامل تکميل نموده 

 تسليم و رسيد دريافت دارند. دانشکده علوم پزشکي خلخال يمرکز

 موضوع مناقصه:  -9

 خلخالدانشکده علوم پزشکي  سالن جلساتپروژه احداث عمليات ساختماني )ابنيه ، تاسيسات برقي و مکانيکي و رمپ و پياده رو(  

 شرح مختصري از مشخصات و مقادير کار: -2

طبق نقشه ها و مشخصاات اراهاه شاده ، سقف  کيپروژه فوق الذکر شامل کليه کارهاي ساختماني )ابنيه ، پياده رو ، رمپ ، تاسيسات برقي و مکانيکي( است  در 

 احداث ميگردد. مترمربع971ي ربنايبا زدر اسناد مناقصه 

 )ساختمان معاونت آموزشي(خلخالدانشکده علوم پزشکي محل اجراي کار:  -3

 7331بر اساس برآورد فهرست بهاي پايه سال يال ..................................رمبلغ برآورد اوليه به هنگام شده بر اساس بخشنامه سرجمع :   -4

 پيشنهاد قيمت بر اساس بخشنامه  سر جمع خواهد بود.نحوه ارائه قيمت: -1

ماي باشاند و باا  تاسيساات 1رتبهو   ابنيه 1داراي حد اقل رتبه حقوقي کاه  يک مرحله اي  بين اشخاص از طريق مناقصه عمومي نحوه واگذاري : -6

واگذار مي شود،  به نحوي کاه اول اساناد    %91متوسط و ضريب تاثير (با ميزان اهميت  73/71/7331مورخه  767151/31استفاده از بخشنامه دامنه متناسب ) 

برنده مناقصاه از  %91 تاثير متوسط وضريباعمال بخشنامه دامنه متناسب باميزان اهميت  پيمانکار توسط اعضاء کميسيون بررسي و در صورت کامل بودن ، با

 طرف کمسيون مناقصه اعالم خواهد.شد.

 شمسي  ماه 2 مدت اجراي کار:  -7

  خلخالدانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني کار فرما:  -8

 دفتر فني و عمراني دانشکده خلخال دستگاه نظارت: -1

 دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني شهرستان خلخالدستگاه مناقصه گزار:  -77

رياال     777/777/766 هيئت وزيران به مبلغ  22/3/31ه مورخ 67563/ت 723172تصويب نامه شماره  5بر اساس ماده مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:  -99

 به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود: الف ريال( که بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مناقصه در پاکت يکصدوپنجاه وپنج ميليون) 

 علاوم دانشاکدهباه ناام   خلخاالبانک صادرات شاعبه نزد   7777377177771به مبلغ فوق به شماره حساب ) نسخه صاحب حساب (اراهه فيش واريزي  -الف

 خلخالپزشکي و خدمات بهداشتي ، درماني 

  خلخالدمات بهداشتي ودرماني خم پزشکي ووانشکده علضمانتنامه بانکي به نفع د -ب

برآن ضامانتنامه هااي باانکي  مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه

 هيئت وزيران باشد.22/3/31ه مورخ  67563/ت 723172بايد طبق فرمهاي مورد قبول بخشنامه شماره 

 هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود. -ج

ممهاور باه و آناليزهاا نقشاه هااي اجراياي  خلخالرماني دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و دکليه اسناد مناقصه ممهور به مهر )کارفرما(  -د

 خواهد بود . کده دفتر فني دانشمهر

 و بصورت سربسته و الك و مهر شده به شرح زير تهيه و تحويل گردد: جو  بو  الفپيشنهاد بايد در سه پاکت  -92
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 بايد جمعاً در پاکت سربسته ديگري به نام لفاف گذاشته شده و الك و مهر گردد و روي پاکت لفاف نوشته شود: جو  بو  الفپاکتهاي  

(( باه اضاافه ناام و نشااني پيشانهاد دهناده و  خلخال دانشکده علوم پزشکي جلساتسالن پروژه احداث  يک مرحله اي ي))پيشنهاد براي مناقصه عموم

 تاريخ تسليم پيشنهاد.

 الف و ب و ج بايد محتوي مدارک زير باشد: پاکتهاي

 ((گذاشته شود: الفاسناد و مدارکي که بايد در پاکت))   -92-9

 ط شرکت در مناقصه(يشرا 77) به شرح بند ميليون ريال( يکصدوپنجاه وپنجريال    )  111/111/911مبلغ  ضمانتنامه شرکت در مناقصه  -

 )) ب ((  گذاشته شود: اسناد و مدارکي که بايد در پاکت  -92-2

 (35از  6الي   7از صفحه برگ ) 6شرايط شرکت در مناقصه به تعداد  -

 (35از 5صفحه برگ ) 7تعهد تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع کار به تعداد  -

 7( باه تعاداد 3)فرم شاماره 22/77/7331فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتي مورخ  -

 (35از  1صفحه برگ )

 (35از  7صفحه برگ ) 7نمونه فرم بيمه نامه در کارها  به تعداد  -

 (35از  3صفحه برگ) 7نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجراي کار  -

 (35از  77صفحه برگ ) 7فرم تعهد نامه مهارت فني به تعداد  -

 (35از   23الي   77از صفحه برگ )73ز کارگاه به تعداد يط تجهينمونه قرارداد ، مشخصات مصالح ،ساختارشکست، شرايط خصوصي پيمان وشرا -

 (35از   31الي  37از صفحه برگ ) 6به تعداد  7،2،3،1،  6نتنامه ها ، نمونه هاينمونه ضما -

 (35 از 36صفحه برگ )7فرم خوداظهاري اعالم کارهاي دردست اجراوظرفيت آماده بکاربه تعداد -

 برگ 73نقشه ها و مشخصات اراهه شده از طرف مناقصه گزار به تعداد -

 (هيابن 6حد اقل رتبه مورد نظر)فرم صالحيت ارجاع کار در رشته و  -

 صالحيت ايمني پيمانکاران مورد تاييد وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي به نام شرکت پيمانکار )شخص حقوقي(   -

 دوره آموزشي براي اعضاي شرکت به منزله صالحيت ايمني محسوب نميشود. يط ي( صرفاً داشتن گواه 7تبصره 

ت يصالح يه گواهيدينسبت به اراهه اصل تاه 37/77/7331مورخه  726-66-72773بخشنامه شماره  ياجرا يت در راستامانکار مکلف اسي( پ 2تبصره 

 د .  ياقدام نما يق اصل و کپيدر هنگام عقد قرارداد به کارفرما جهت تطب يمنيا

) پيمانکاران مي توانند فرم ثبت نام يا تاهيديه ثبت نام را در اسناد مناقصه گذاشته و کد معاامالتي را در اراهه کد معامالتي بورس از کارگزاران بورس -

 زمان عقد قرارداد اراهه نمايند . ( 

 هر نوع ضمايم و مدارکي که بعداً از طرف کارفرما ارسال يا درخواست شده باشد. -

 اصال رونوشات مصادقروزنامه رسمي کشور حاوي امضااهاي مجااز و  مصدقاصل رونوشت  ،اساسنامه شرکت  رونوشت مصدق،اصل  -

وهماراه باا ده شده باشد . ( بايد ضميمه باشاد يثبت اسناد رس ياز دفاتر رسم يکيد يد به تاهيبا اصل رونوشت مصدقآخرين آگهي تغييرات شرکت ) 

 سايرمدارك درپاکت ))ب((به مناقصه گزارتسليم نمايد.

 رازي ومشروط مورد قبولنمي باشد .مصدق برابر اصل اب -

 اسناد و مدارکي که بايد در پاکت )) ج (( گذاشته شود:  -92-3
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 ( 35از  35صفحه برگ ) 7( به تعداد1برگ پيشنهاد قيمت )فرم شماره  -

 قرارداده شود. ((ج ))ط اراهه شده و بايد پس از تکميل توسط پيمانکار در پاکت يشرا يکه  بصورت ضميمه در انتها برگ 3برگه هاي آناليز بهاء به تعداد 

بايد به مهار و امضااي مجااز شارکت/پيمانکار   ج،ب،الف:کليه اوراق و صفحات مربوط به مدارك دريافت شده از مناقصه گزار در پاکت هاي  7تبصره

باز نشده و پيشنهاد مربوطه مردود خواهد بودو همچنين پيمانکار  جداراي نقص باشند پاکت   بو الفپيشنهاد دهنده رسيده باشد. در صورتيکه پاکتهاي  

ي کاه از لحاا  بايد تمامي برگه هاي آناليز خواسته شده را  تکميل نمايد و يا اطالعات خواسته شده را در نرم افزارهاي رايج وارد و در برگه هاي جدياد

 فرما مي باشد بصورت کامل شده با مهر و امضاء مجاز و همراه برگه هاي کارفرما اراهه نمايد.آيتمهاي اراهه شده مشابه برگه هاي کار

 واگذار مي شود.  99/91/9317شنبه مورخه  سه روز  94:11ساعت لغايت   19/91/9317شنبه مورخه اسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از روز  -93

روز پس از دريافت اسناد و مدارك مناقصه مراتاب  7هر يک از شرکت کنندگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند حداکثر تا  -94

 .را کتباً به دستگاه مناقصه گزار اطالع داده و تقاضاي توجيه کتبي نمايند

ودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها کتباً از سوي دستگاه مناقصه گزار اعاالم وجازء هر گونه توضيح و يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نم -91

 اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

و اگار نناين مناقصه گزار حق تغيير ، اصالح يا تجديد نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشانهاد هاا باراي خاود محفاو  ماي دارد  -96

حق دارد تقاضاي  موردي پيش آيد مراتب به شرکت کنندگان ابالغ مي شود و در صورتي که پيشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده

 استرداد آن را بنمايد.

 :نشاني محل واگذاري اسناد مناقصه -97

 واحد امورقراردادها  - خلخالدانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني  خلخال شهرستان 

به دستگاه   91/91/9316شنبه مورخه روز دو 94:11شرکتهايي که پس از دريافت اسناد مناقصه ، مايل به شرکت در آن نيستند ، مراتب را تا ساعت -98

 مناقصه گزار اطالع دهند.

 مي باشد.  91/91/9317روز چهار شنبه مورخه 94:11ساعت : پيشنهادهاآخرين مهلت تسليم  -91

 :نشاني محل تسليم پيشنهادها -21

 خلخالدانشکده علوم پزشکي دبيرخانه ستاد مرکزي خيابان شهيد مظفر عزيزيخلخالشهرستان 

 اسناد و مدارك مناقصه فقط به صاحب شرکت يا نماينده شرکت با اراهه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد. -29

ه ريازي يت و برنامادر صورتيکه مبلغ کار مورد مناقصه با در نظرگرفتن کارهايي که اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد شده است ولي هنوز به سازمان مدير -22

مانکاران سازمان مديريت و کشور اعالم نشده از ظرفيت ارجاع کار و يا تعداد کار مجاز مناقصه گر تجاوز نمايد مراتب کتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پي

درصورتيکه مراتب فوق رعايت نگردد و باه تساليم  برنامه ريزي کشور اطالع داده شود . مشارکت مناقصه گر در اين مناقصه موکول به تأييد دفتر مزبور مي باشد.

صورت تکرار تا يکساال پيشنهاد مبادرت شود ، پيشنهاد مناقصه گر از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار کتبي و براي بار دوم تا شش ماه و در 

 م خواهد شد.از فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور حذف و از ارجاع کارها محرو

 تمام اسناد مناقصه از جمله اين شرايط بايد به مهر و امضاي مجاز پيشنهاد دهنده برسد و همراه پيشنهاد قيمت تسليم شود. -23

خياباان  شاهيد  – خلخاالدر کميسيون مناقصاه باه نشااني :   62/91/7931مورخه  شنبه چهارروزقبل از ظهر   1191:پيشنهاد هاي واصله رأس  ساعت -24

 گشايش و خوانده مي شود.  دانشکده علوم پزشکي شهرستان خلخالستاد مرکزي – مظفر عزيزي 

 دستگاه مناقصه گزار در رد و يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است. -21
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 پيشنهادي نوشته شود. رقم پيشنهاد قيمت بايد براي کل کار و به عدد و به حروف و قيمت واحد به عدد و به حروف در برگ  -26

( روز پس از ابالغ کارفرما به او با سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود باه انعقااد پيماان  71برنده مناقصه بايد حداکثر تا نهارده )  -27

 ا ضبط مي شود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.مبادرت نمايند. در غيراينصورت تضمين شرکت در مناقصه او بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع کارفرم

 يو معاامالت ين ناماه مااليدر صورتيکه برنده مناقصه اعالم گرديده و او با توجه به موارد ياد شده باال حاضار باه انعقااد پيماان نشاود نفار دوم بار اسااس آها -28

موارد ياد شده باال حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شرکت در مناقصه او هام باه نفاع  دانشگاهها به عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و ننانچه او نيز با توجه به

 کارفرما ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد.

 بعد مسترد مي شود. هفته سهپس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شرکت در مناقصه نفرات بعدي،  -21

ي شاود و هرگاه در مناقصه اي وقوف حاصل شود که پيشنهاد دهندگاني به زيان دولت تباني کرده اند، مراتب به رهيس دستگاه اجراهي مربوطه گازار   ما -31

که در تباني شارکت  يرادس دستگاه اجراهي تباني انجام شده باشد ، مناقصه ابطال خواهد شد و دستگاه اجراهي گزار  امر را با ذکر نام افيننانچه به تشخيص ره

کشور ارسال خواهد نمود.سازمان بر مبناي گزار  واصله ميزان تنبياه شارکتها/پيمانکاران متخلاف را از طرياق تنزيال  يزيت و برنامه ريريداشته اند به سازمان مد

اي اجراهاي اعاالم رتبه و حذف موقت آنها از فهرستها از يک تا دوسال تعيين و مراتب را در فهرستها منعکس و کتباً باه شارکتها/پيمانکاران متخلاف و دساتگاهه

 خواهد نمود.

 .رفتار شرکت کنندگان و رعايت مهلت هاي مقرر ، به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اعالم مي شود  تا بر اساس ضوابط مربوطه رفتارشود -39

 ساير شرايط تابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي باشد. -32

، در صورتيکه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي  22/72/7373-ه27311/ت13311مه هيئت وزيران به شماره به استناد تصويب نا -33

 د قرارداد جدياد باامرتکب يکي از اعمال مندرج در بندهاي ماده يک آهين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي شوند مناقصه گزار مجاز به عق

 سال نمي باشد. 6اشخاص ياد شده به مدت 

باه حسااب سطوح زير بناي هر ساختمان بر اساس تصوير افقي سقف ها ) پشت تا پشت ( اندازه گيري مي شود، باز شوها) سازه هاي بدون سقف( جز زيربنا  -34

 کار مکلف به اجراي آن مي باشد. نيامده همچنين پياده رو ، رمپ و پيش آمادگي سقف ها جزو زيربنا حساب نخواهد شدو پيمان

 شرکت کننده مي باشد .  2حداقل مجاز شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشايي –31

 محتويات پاکات گشايش شده تحت هيچ عنواني به مناقصه گران )شرکت کنندگان( مسترد نخواهدشد. - 36

 شرکت هايي که اعضاي هيأت مديره مشترك دارند ، در مناقصه شرکت داده نمي شوند . - 37

 توجه !  به منظور رسيدگي سريع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارک خود را به ترتيب خواسته شده ارائه نمائيد.

چسبهاي حرارتاي هنگاام مهار کاردن  بهتر است از چسب حرارتي به جاي الکهاي شمعي و شکننده استفاده گردد ، به جهت بي رنگي

 روي آنها از استامپ استفاده شود.

 

 دستگاه مناقصه گزار
 نام و نام خانوادگي اعضاي مجاز

 تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده

 مانکار فراموش نشود.يمهر و امضاي کليه اوراق دريافتي از مناقصه گزار توسط شرکت / پ توجه :

 .فراموش نشود« لفاف  ج  ب  الف » الک و مهر هر چهار پاکت 



 

 83از    6صفحه 

 

 
 

 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 فرم تعهدتناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع کار

 

در رشته ابنيه و پايه                      در رشته تاسيسات ابنيه مورد تاهيد از سازمان   اين شرکت/پيمانکار اعالم مي نمايد که در حال حاضرداراي پايه          

کشور مي باشد و همچنين اعالم مي نمايد که با توجه به حداکثر ظرفيت اجراي کار تعيين شده و کارهاي در دست اجرا و با در نظر  يزيت و برنامه ريريمد

 صه اين شرکت داراي ظرفيت خالي مناسب مي باشد.گرفتن مبلغ برآورد کار دردست مناق

تواند به  در صورت برنده شدن و در صورت مغايرت اطالعات اراهه شده اين شرکت/پيمانکار با مقررات مربوط به صالحيت و ظرفيت اجرا کار، کارفرما مي

 دعوتنامه حاضر با اين شرکت رفتار نمايد. 27شرح ماده 

 

 

 نام شرکت

 مجازمهر و امضاء 

 تاريخ

 

 

 تذکر مهم:

 الزامي است. )ب(اراهه فرم حاضر پس از ثبت اطالعات خواسته شده و مهر و امضاء مجاز همراه با سايراسناد مناقصه و در پاکت  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 83از    7صفحه 

 

 
 

 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 22/91/9337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتي تاريخ  

 خلخالدانشکده علوم پزشکي  جلساتسالن  پروژه احداثمربوط به 

معامالت دولتي  اين پيشنهاد دهنده با امضاي ذيل اين ورقه، بدينوسيله تاهيد مي نمايد که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در

اثبات برسد، کارفرما يا مناقصه گزار حق دارد که پيشنهاد اراهه شده براي مناقصه فوق را مردود و نمي باشد و ننانچه خالف اين موضوع به  7331مصوب دي ماه 

 تضمين شرکت در مناقصه را ضبط نمايد.

يد و خالف ء نماهمچنين قبول و تاييد مي گردد که هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانکار، پيمان مربوطه را امضا

اين پيمان سهيم و  اظهارات فوق در خالل مدت پيمان )تا تحويل موقت( به اثبات برسد يا ننانچه افرادي را که مشمول ممنوعيت مذکور در قانون فوق هستند، در

انجام تعهدات پيمانکار را ضبط و خسارت وارده ذينفع نمايد و يا قسمتي از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه 

 را در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي کار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص کارفرما مي باشد.

مشمول قانون مزبور گردد، مراتب را بالفاصله به اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود ننانچه در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت 

نرساند نه تنها کارفرما حق  اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بديهي است ننانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع

بلکه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي کار را نيز به تشخيص خود از اموال اين  دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايد،

 پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

ي تهاي مربوطه ممضافا اين پيشنهاددهنده اعالم مي دارد که به مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازا

 باشد.

 

 

 تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

 نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

 

 



 

 83از    3صفحه 

 

 
 

 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 نمونه فرم بيمه نامه در کارها

 

 خلخالدانشکده علوم پزشکي  جلساتپروژه احداث ي(  موضوع مناقصه: : عمليات ساختماني )ابنيه ، تاسيسات برقي و مکانيک

رارداد آن قسمت از اين پيشنهاددهنده با امضاي ذيل اين ورقه بدينوسيله تاييد مي نمايد که ننانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد، در مواقع عقد ق

ايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات، شر 27عمليات موضوع مزبور را بطوريکه در شرايط مناقصه و ماده 

 نزديکي از شرکت هاي مورد قبول کارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد:

 

 هزينه بيمه مبلغ کل مورد بيمه حوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

    

    

    

    

 

 جدول فوق الذکربا اطالع کامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تکميل و در پاکت ))ب(( تسليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد که 

ن امر ميسر نشود، تا همچنين تاييد مي نمايد در موقع مبادله قرارداد، بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و ننانچه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي

شرايط عمومي پيمان راساً در اين  27از مبادله قرارداد مکلف به تسليم بيمه نامه مربوطه بوده و در اثر تأخير، آنگاه دستگاه اجراهي مطابق ماده حداکثر سه ماه پس 

اددهنده مسئول خسارات مورد اقدام خواهد نمود و البته ننانچه در اين خالل وحوادث سوهي بروز نمايد که به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد، اين پيشنه

 وارده مي باشد.

 

 نام و نام خانوادگي و سمت و مهر و امضاي پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهدآور

 



 

 83از    9صفحه 

 

 
 

 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 کار يد از محل اجرايت و بازدينمونه فرم رو

 

 شهرستان خلخالعلوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  به : دانشکده 

 از : شرکت

 

بازديد کامل بعمل  خلخالدانشکده علوم پزشکي  جلساتسالن پروژه احداث احتراماً بديوسيله گواهي مي شود اين شرکت از محل  عمليات اجراهي 

بديهي است متعاقباً اين  آورده و نقشه هاي موجود مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به اراهه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است .

 شرکت هيچ گونه ادعايي در مورد عدم اطالع از جزهيات کار نخواهد داشت.

 

 

 تاريخ  مهر و امضاي مجاز شرکت 
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 يتعهد نامه مهارت فن

 

دانشکده علوم  جلسات سالنپروژه احداث پرسنل وکارگران بکار گرفته شده در عمليات اجرايي  67بدينوسيله اين شرکت متعهدمي شود حداقل %

 داراي کارت مهارت فني از سازمان فني وحرفه اي باشند. خلخالپزشکي 

 

 

 

 

 مهر و امضاء پيمانکار
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 

 

 

 

 

 

 

 پياااااامان

 

 اجراي کارهاي ساختماني

 پروژه :

 خلخال دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني جلساتسالن پروژه احداث 

 صورت سرجمعه ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31313166عنوان طرح: 

عنوان دستگاه  خلخالدانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني  جلساتسالن پروژه احداث  عنوان پروژه:

 دانشکده علوم پزشکي شهرستان خلخالاجرايي: 

 خلخالدانشکده علوم پزشکي دفتر فني نام واحد خدمات مشاوره:

 

 ساير منابع :                              درآمددرآمد عمومي:                                       نوع اعتبار:

 

 شماره پيمان:                                                                            تاريخ پيمان:

 خلخالشهرستان:استان اردبيل                                      محل اجرا:

 بيمارستان امام)ره( قديم خلخال –: شهيد مظفر عزيزي خيابان 
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 .عنوان اکبرشکارنيدکترعلي يبه نمايندگ خلخالدانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني .بين ............................تاريخ به

 به نمايندگي آقاي.................................................  .در اين پيمان کارفرما ناميده ميشود از يک طرف،وشرکت  که رهيس دانشکده علوم پزشکي

 ثابتو .......................... همراه شماره تلفن ..................................................نشاني به  .................................داراي کدملي ................................

 که از اين به بعد پيمانکار ناميده ميشود از طرف ديگر، پيمان زير منعقد ميگردد. .................................

 موضوع پيمان -9ماده

پروژه احداث  ، تاسيسات برقي، تاسيسات مکانيکي(، و تحويل ، اده رو و رمپي،پاجراي کامل کليه عمليات ساختماني) ابنيهموضوع پيمان عبارتست از : 

ساس مدارك ، مشخصات فني و نقشه هاي منضم به اين پيمان که کالً به رويت ، مهر و امضاي پيمانکار برا خلخالدانشکده علوم پزشکي  جلساتسالن 

 مبادرت به قبول تعهد نموده است .رسيده است وجزء الينفک آن تلقي مي شود و پيمانکار با اطالع ازکميت و کيفت آنها، 

 :اسناد و مدارک پيمان -2ماده 

 ک زير است :اين پيمان شامل اسناد و مدار

 پيمان حاضر الف:

 نقشه ها:  ب(

 برگ2نقشه هاي پالن موقعيت و طرح استقرار در -7

 برگ 3در  جزييات اجرايي سازه بانقشه هاي معماري و -2

 برگ 6درنقشه هاي تاسيسات مکانيکي  -3

 برگ 7نقشه هاي تاسيسات برقي در  -1

 مشخصات فني عمومي منتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي)سابق() که ضميمه پيمان تلقي ميشود( -ج

 شرايط عمومي پيمان منتشر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي )سابق( )که ضميمه پيمان تلقي مي شود( -د

ديگري که در مورد کارها و قيمتهاي جديد يا امور ديگر، در مدت پيمان تنظيم گردد و به دستور کارها، صورت مجلس ها ، موافقت نامه ها و هر نوع سند  -ها

 امضاي طرفين برسد.

 ) که ضميمه پيمان تلقي ميشود(7331فهرست بهاي واحد پايه کارهاي ساختماني) رسته ساختمان( ، منظم به پيمان سال  -و

 درموارديکه. مدارك باال تناقصي وجود داشت،اولويت مدارك بريکديگر،طبق ترتيب رديفهاي باال استهرگاه بين موارد و فصول بعضي ازاسناد و –تبصره 

 ست بها در اولويت اول قرار دارد.تناقص مربوط به قيمت کارهايي باشد که بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان انجام ميشوند ، فهر

 :مبلغ و ضريب پيمان -3ماده 

ريال( ...................................................................................................)يال........................................ ر   مبلغ پيمان برابر -الف

تغيير مقادير کارها و کارهاي جديد مندرج در ماده است که بر اساس قيمت پيشنهادي پيمان کار، با توجه به شرايط اين پيمان محاسبه شده است . اين مبلغ تابع 

 مي باشد. 72

 از آن استفاده مي شود. 72( است که در ارتباط با ماده  ...............)5ضريب پيمان  -ب

 ( 7331فهرست بهاء صد اضافه بها نسبت به در ..............)
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 مان:يمدت پ -4ماده 

صورتمجلس تحويل کارگاه ابد.ضمناً ييخاتمه م..............................خ يشروع و در تار ...........................خ ياست که از تار ماه شمسي(دو) 2مدت پيمان برابر با

 شرايط عمومي پيمان تنظيم خواهد شد. 27که طبق ماده 

 پس از آنکه عمليات موضوع پيمان را تکميل و آماده بهره برداري نمود ازشرايط عمومي پيمان،  33و  37پيمانکار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 

 کارفرما تقاضاي تحويل موقت کند.

 :دوره تضمين-1ماده 

ماه شمسي از طرف پيمانکار تضمين مي گردد . اگر در دوره تضمين  (دوازده)72حسن انجام کليه عمليات موضوع پيمان  از تاريخ تحويل موقت براي مدت

شرايط عمومي پيمان  12و نقايصي در کار مشاهده شود که ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذکور در مدارك پيمان باشد. شرايط مندرج در ماده معايب 

 حاکم خواهد بود.

 :نظارت 6ماده 

است، به عهده کارفرما و يا نماينده وي و يا دستگاه نظارت در اجراي تعهداتي که پيمانکار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده 

و يا دستگاه نظارت،  نظارت معرفي شده از سوي کارفرما ، خواهد بود. پيمانکار موظف است کارها را طبق پيمان، اصول فني و دستورات کارفرما ، يا نماينده او 

 رك پيوست اين پيمان، اجرا نمايد.طبق مشخصات، اسناد و مدا

 :تعديل آحاد بها-7ماده 

 پيش بيني شده ، تعلق نمي گيرد. 6به قيمتهاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحادبها و مابه التفاوت بجز آنچه که در پيوست شماره 

 :نيروي انساني،مصالح وتدارکات 8ماده 

لوازم ضروري براي اجراي عمليات موضوع پيمان و هزينه هاي تامين نيروي انساني، تهيه و تدارك کليه مصالح ، ابزار کار، ماشين آالت و به طور کلي تمام 

فني مندرج در  مستقيم و غير مستقيم مربوط، به عهده پيمانکار است . پيمانکار متعهد است مصالح را از منابعي تهيه کند که از حيث مرغوبيت طبق مشخصات

 ظارت قرار گيرد.اسناد و مدارك اين پيمان باشد و مورد تاييد کارفرما و يا دستگاه ن

تکليف و  کارفرما در صورت درخواست پيمانکار، حواله هاي الزم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نياز موضوع پيمان صادر خواهد نمود ولي هيچگونه

 ال وصول و يا عدم وصول آن ندارد.تعهدي را در قب

 :پيش پرداخت-1ماده 

 نکار، پيش پرداخت اين پيمان را براساس مفاد آخرين دستورالعمل ابالغي در مورد طرحهاي عمراني ، پرداخت نمايد.کارفرما موافقت دارد که بنا بر تقاضاي پيما

 :تضمين انجام تعهدات و حسن انجام کار-91ماده 

 موردعمل نمونه طبق–)پنج( درصد مبلغ اوليه پيمان، ضمانتنامه مورد قبول کارفرما 6هنگام امضاي پيمان، پيمانکار براي تضمين انجام تعهدات خود بايد به ميزان

عمومي پيمان، به پيمانکار مسترد شرايط  31شده پس از خاتمه کار و تحويل موقت موضوع پيمان طبق ماده ياد ضمانتنامه.  نمايد راارايه عمراني درطرحهاي

شعبه  .......................ريال عهده  ........................  به مبلغ .....................   به تاريخ  ............................  پيمانکاريک فقره ضمانتنامه بانکي به شماره.)خواهد شد

 (رما تحويل داده است به کارف .............................

استرداد  روز پس از ارايه ضمانت نامه انجام تعهدات از طرف پيمانکار منتخب، کارفرما پيمان را براي اجراي کار ابالغ ننمايد پيمانکار مي تواند 37ننانچه تا 

 ضمانتنامه اقدام کند. در اين صورت انعقاد پيمان منتفي است.ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما بايد بالفاصله نسبت به آزاد نمودن 
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 نرخ پيمان ، نحوه اندازه گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، کسور قانوني وجبران خسارت در ديرکرد پرداختهاا  99ماده 

 :استفاده مي شود 72در رابطه با تغييرات بر اساس مفاد ماده  نرخ اين پيمان برحسب واحد کارهاي مستقل به شرح جدول ذيل مي باشدکه صرفاً  الف ا نرخ پيمان :

 هزينه کل)ريال ( هزينه واحد )ريال ( مقدارکار واحد کار             زير پروژه رديف

7 

دانشکده علوم پزشکي وخدمات  سالن جلساتپروژه احداث 

  خلخالبهداشتي ودرماني 
 777/7/371/7 /777 716 تر مربعم

 : کل ) مبلغ اوليه پيمان (جمع 

  

716 ....................... 777/537/371/7 

 اين مبالغ شامل کليه کارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است .

 يک اقالم کار در موضوع پيمان به عهده پيمانکار نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يک پيمان مندرج است .ر در صورتيکه اجراي ه

 نحوه اندازه گيري سطح زير بناي ساختمانها:ب ا 

به سطوح زير بناي هر ساختمان بر اساس تصوير افقي سقف ها ) پشت تا پشت ( اندازه گيري مي شود، باز شوها) سازه هاي بدون سقف( جز زيربنا  ا 9ب ا 

 حساب نيامده ولي پيش آمادگي سقف ها جزو زيربنا محسوب مي شود.

پرداخت نخواهد نه مازادين سطوح هزيا يده است و براينه ساختمان اضافه گرديده و به هزيدر برآورد محاسبه گردو پله اده رو دور ساختمان و رمپ يپ 2-ب

 شد.

ي که در در نهارنوب و ترتيب پرداخت هاي موقت بر اساس درصدي از مبلغ هريک از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصراً :رداخت هاي موقتج ا پ

 پيوست شماره دو تفکيک گرديده، انجام خواهد شد.

 26/7کار منضم به پيمان ، با اعمال شاخص هاي بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضريب  کار، بر اساس فهرست مصالح پاي بهاي مصالح پاي

 منظور مي شود.

در جدول بند الف درج گرديده است و نرخ پيمان  رقام اندازه گيري شده طبق بند بکضرب ا مبلغ پرداخت قطعي به پيمانکار، از حاصل :پرداخت قطعي د ا

 بدست مي آيد. 72بعالوه موارد احتمالي مندرج در ماده  ) موضوع بند الف ( ،

 مل پرداخت قطعي خواهد بود.در صورتي که در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود مقادير مندرج در جدول بند الف مالك ع :9تبصره 

مي باشد. در  7بر اساس تبصره  در صورت مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در جدول بند الف ،پرداخت قطعي :2تبصره 

درج گرديده  77الف ماده  نهادر جدولصورت تغيير سطوح بر اساس دستور کار مشخص،بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان که مساحت آ

 پرداخت مي گردد .72است، بر اساس مفاد ماده 

بيمه تامين  کسور قانوني : کسور قانوني به عهده پيمانکار است که توسط کارفرما از هرپرداخت کسر و به حساب مراجع ذيربط واريز مي شود. در مورد حق ها:

 اي عمراني )که بر اساس قيمت پايه واگذار مي شوند.( عمل خواهد شد.اجتماعي ، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرحه

اشي از تاخير جبران خسارت ديرکرد در پرداختها : هرگاه کارفرما در پرداخت پيش پرداختها و يا پرداختهاي موقت تاخير نمايد، به منظور جبران خسارت ن و ا

 ر مبلغي که پرداخت آن به تاخير افتاده ، متناسب با مدت تاخير، به پيمانکار پرداخت مي نمايد.درصد ) ساالنه ( د 76در تاديه اصل بدهي کارفرما معادل

 شرايط عمومي پيمان تاتاريخ صدور نک مربوط خواهد بود. 31مدت تاخير در هرپرداخت از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده 
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يست( درصد مبلغ اوليه پيمان تجاوز نمايدو کارفرما ظرف مدت حداکثر يک ماه از تاريخ رسيدن اين ) ب27ننانچه مجموع مطالبات پيمانکار که به تاخير افتاده از 

)دو( درصد  2به پيمان خاتمه مي دهد. حداکثر خسارت پرداختي به پيمانکار  17مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد با تقاضاي پيمانکار، کارفرما طبق ماده 

 و مازاد بر آن قابل پرداخت نيست در اين حالت پيمانکار مي تواند درخواست خاتمه پيمان را اعالم و کارفرما به پيمان خاتمه ميدهد. مبلغ اوليه پيمان است

جاز ف به پرداخت خسارت تاخير در پرداخت بر طبق بند و ميباشد و لذا تاخير در پرداخت صورتحساب پيمانکار موجب تاخيرات مکار فرما موظ خيرات:أز ا ت

 وي نمي باشد.

 

 :تغييرات -92ماده 

ز طرف کارفرما به در صورتي که بعد از انعقاد پيمان ودر حين اجراي کار ، تغييراتي در مشخصات فني ) از جمله تغيير نوع مصالح ( و يا نقشه هاي اجرايي ا

نقشه هاي اوليه تغيير دهد ، پيمانکار مکلف به انجام کار با نرخهاي پيمان بدين پيمانکار ابالغ گردد و اين تغييرات ، نوع مصالح ويا حجم عمليات کار را نسبت به 

 شرح خواهد بود .

ايجاد شود ، بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شده محاسبه مي شود و در صورتي که  77در صورتي که تغييري در متراژ کارهاي مندرج در بند الف ماده 

بکار رفته در برآورد طبق دستور العمل يرشته اباشد طبق بهاي واحد رديفهاي فهرست هاي منضم به پيمان ، با اعمال شاخص هاي  تغيير مربوط به جزهيات کار

 مربوط و اعمال ضريب پيشنهادي پيمانکار به حساب پيمانکار منظور مي شود .

بااعمال ضريب  وصرفاًنيست بااستفاده ازنرخ واقعي زمان ومحل اجرموجود مانيمنضم به پفهرست بهاي  قيمت کارهاي جديدابالغي که بهاي واحدآنها د

شرايط عمومي  23ه مبلغ مربوط به افزايش و کاهش در اثر تغييرات تابع ماد .مبلغ اوليه پيمان است ددرص 77 رتعيين مي شودسقف مبلغ اين کارهاحداکث26/7

 پيمان مي باشد.

 

 :فسخ ويا خاتمه پيمان -93ماده 

شرايط عمومي پيمان گردد و کار به صورت نيمه کاره تحويل گرفته شود صورت وضعيت قطعي کار بر اساس  17ويا 15پيمان مشمول ماده در صورتيکه 

 محاسبه و قطعي مي گردد . 77کارهاي انجام شده ، درصدهاي موقت وبهاي مصالح پاي کار موضوع بند ج ماده 

در تعيين دقيق درصد )وزن( اجراي آن فعاليت،مي "درج شده است،صرفا 2براي آن در پيوست شمارهدر صورت عدم تکميل يک فعاليت که درصد مشخصي 

 توان از رديفهاي فهارس بهاي منضم به پيمان استفاده نمود.

 

 :تجهيز و برچيدن کارگاه 94ماده 

 صورت زير است : پرداخت هزينه تجهيز و برنيدن کارگاه که درصد وزني آنها در ساختار شکست کار آمده است به

و  عدد  وزني منظور شده براي تجهيز کارگاه در جدول ساختار شکست کار , پس از اجراي تجهيز اوليه الزم به منظور شروع عمليات موضوع پيمان %67 -الف 

 درصد ماشين آالت مورد نياز براي آن . 57يا تامين 

 ختار شکست کار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمانعدد وزني منظور شده براي تجهيز کارگاه در جدول سا %67 -ب

 تعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برنيدن کارگاه , بر اساس ظوابط مربوط فهارس بهاي پايه مي باشد.

 زم انجام پذيرد .پيمانکار بايد کارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد که شروع و ادامه کار تا تحويل موقت , بدون وقفه و با کيفيت ال

 متعلق به پيمانکار است .در پايان کار , پيمانکار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب , اقدام نمايد . مصالح بازيافتي از تخريب 
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 :ساير شرايط -91ماده 

اين پيمان و بخشنامه هاي ابالغي مربوط از سوي سازمان مديريت و درخصوص مواردي که در اين پيمان نيامده است مفاد مندرج در مدارك منضم به  -7-76

 برنامه ريزي )سابق( ، از جمله خسارت پرداخت تاخير در تحويل زمين و خسارت پرداخت تعليق مالك عمل خواهد بود .

در  يمنيت ايصالح يه گواهيدياراهه اصل تاهنسبت به  37/77/7331مورخه  726-66-72773بخشنامه شماره  ياجرا يمانکار مکلف است در راستايپ -2-76

 د .  ياقدام نما يق اصل و کپيهنگام عقد قرارداد به کارفرما جهت تطب

 

  کارفرما

 دانشکده علوم پرشکي شهرستان خلخال                                                   

 دکترعلي اکبرشکارچي 

 

 مانکاريپ

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

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

 پيوست شماره يک

 اقالمي از کار موضوع پيمان که توسط پيمانکار انجام نمي گيرد .

 ) در ارتباط با ماده يک پيمان (

 

 محوطه سازي 

 حصار کشي 

 دستگاه  يو پي اس و کابينت باطري 

 ن مدار بستهيدورب 
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 تعيين درصد هاي انجام هر کار براي فعاليت هاي مختلف کار به منظور پرداختهاي موقت

 براي هر ساختمان به تفکيک

يشتر از در صدهاي انجام کار هر ساختمان بايد بطور دقيق ، بر اساس بر آورد مربوط به هر کار بگونه اي تعيين شود که در صدريالي هيچ فعاليتي ب

 آورد آن نشود.بر  7%

 خلخالات دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني ختارشکست پروژه احداث سالن جلسسا

 درصد از کل   شرح رديف

 7,67  تجهيز کارگاه 7

 7,67 تجهيز کارگاه 7٫7

 7,13 تخريبعمليات  2

 7،77 تخريب ديوارآجري 2٫7

2٫2 
 

 تخريب سقف
 

7،57 

 7،51 يخاکعمليات  3

 7،37 تاکاميونمواد حاصله از تخريب وحمل دستي  بارگيري 3٫7

 7،25 حمل نخاله با کاميون تا محل دپو 3٫2

 3,61 قالب بندي ،آرماتوربندي وکارهاي بتني 1

 7،35 قالب بندي شناژ افقي روي ديوار 1٫7

 7،61 تهيه ميل گردحرارتي سقف 1٫2

1٫3 
 
1،1 

 ميليمتر77به قطرتا AIIIنوع َتهيه ميل گردآجدارخاموت از 
 

 ميليمتر 77تا  72به قطر AIIIتهيه ميلگردآجدارازنوع 

7،16 
 
7،51 

1٫6 
 
1,5 
 
 

 وايره( 3تهيه تيرنه پيش تنيده )بصورت دوبل 
 

 مگا پاسکال 26مشخصه تهيه بتن با مقاومت فشار با
 

6،16 
 
7،11 
 

 3,77 اجراي سقف 6

 2,23 سانتي متربا تيرنه وبلوك يونيليتي37اجراي سقف بتني به ضخامت  6٫7

6٫2 
 

 7,21 26*17*277تهيه بلوك يونيليتي

6٫3 
 

 7,33 عايق کاري رطوبتي ،با سه قشر اندود قير ودواليه گوني براي سطوح سرويسها
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 3,31 کارهاي فوالدي سبک 5

 7,11 تهيه وساخت نهارنوب فلزي درب 5٫7

 7,76 نصب نهارنوب ودربها )مقطوع( 5٫2

 2,77 تهيه وساخت نهارنوب ودرب آهني از پروفيلهاي تو خالي 5٫3

 7,17 ست يراق آالت  درب فلزي )لوال ،دستگيره وقفل( اراهه فاکتور 5٫1

 5,75 7تاسيسات فاز  1

 7,71 لوله کشي برقي 1٫7

 3,77 لوله کشي 1٫2

 7,73 لوله کشي فاضالبي 1٫3

 7,11 عايق کاري تاسيسات 7

 7,31 براي لوله به قطر يک دوم اينچميليمتر 77ستومري به ضخامت عايق لوله اي اال 7,7

 7,77 ميليمتربراي لوله به قطر سه نهارم اينچ 77عايق لوله اي االستومري  به ضخامت  7,2

 7,76 ميليمتر برايلوله به قطريک اينچ77عايق لوله اي االستومري به ضخامت  7,3

 7,33 ميليمتربراي لوله به قطريک يکچهارم اينچ77االستومري به ضخامت عايق لوله اي  7,1

ميليمتر،بايک ال کاغذکرافت وسيم پيچي با مفتول گالوانيزه ، براي 26عاق پشم شيشه ،به ضخامت  7,6
 7,77 عايق کاري

 7,61 تهيه ونصب کانال هوا وهواکش ها 3

 7,71 ميليمتر7,5کانال هوا به ضخامت  3,7

 7,17 دريچه سقفي نهارگو  3,2

 72,27 وشيب بندي کاري نازك 77

 7,12 سانتيمترروي سطوح  قايم 2,6اندود گچ خاك به ضخامت تا 77,7

 7,13 روي سطوح قاهم وپرداخت آن با گچ کشتهسفيد کاري  77,2

 7,73 درآوردن نفت درسطوح گچ کاري 77,3

 7,77 روي سطوح قاهمسانتيمتر  2اندود سيماني به ضخامت حدود 77,1

 7,77 سانتيمتر روي سطوح افقي2اندودسيماني به ضخامت حدود 77,6

 7,17 (pvcسقف کاذب سرويس هاي، آبدارخانه بازيرسازي الزم )کناف روکش 77,5

 1,31 تهيه نصب سقف کاذب کناف بازيرسازي الزم يکپارنه دکوراتيو)کناف ايراني(بانقاشي 77,1

 بندي بام بامصالح پوکه ريزي وشيب 77,7
 

2,31 

 2,37 عمليات کاشي وسراميک 77
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 2,71 دسيمتر مربع 3تا  5تهيه ونصب کاشي لعاب دارباسطح بيش از  77,7

 7,33 دسيمترمربع 3تا 1تهيه ونصب سراميک لعاب دارباسطح بيش از  77,2

 2,33 عمليات کارهاي سنگي وپالستيکي 72

 7,67 گرانيت درکف تهيه ونصب 72,7

 u.p.v.c 7,77تهيه ،ساخت ونصب درب  باپروفيل  72,2

 2,15 نما ونقاشي 37

 7,37 تعمير نماي تخريب شده با مصالح واجرا 73,7

 7,17 اجراي رنگ پالستيک روي ديوارها تمام استاندارد 73,2

 23,32 عمليت کارهاي نوبي 71

 7,31 ورودي آبدارخانه وسرويسpvcتهيه درب نوبي باروکش  71,7

 7,11 تهيه درب نوبي باروکش نرمي ورودي مديريت 71,2

 7,31 با روکش نرم تهيه درب نوبي از جنس 71,3

 7,71 نصب در نوبي 71,1

 7,57 تهيه مصالح و زيرسازي به صورت شبکه عمود برهم با نوب نراد خارجي 71,6

 77,71 ( هاي کالستهيه و نصب ديوار کوب از جنس ام.دي.اف) 71,5

 7,77 وبا فوم و قرنيز و زيرسازي تهيه و نصب لمينت ترکيه با ضريب سايش  71,1

  22,11 2تاسيسات فاز  76

76,7 
76,2 
76,3 

 
 لرزه گير

 اتصاالت قابل ،براي حذف ارتعاشات
 تهيه و نصب سيستم روشنايي

 
7,75 
7,75 
5,31 

 7,72 تهيه ونصب کليد و پريزهاي برق تلفن آنتن 76,1

 7,77 تهيه ونصب تابلوهاي برق 76,6

 7,23 تهيه و نصب ناههاي ارت 76,5

 7,16 سيم کشي و کابل کشي برق و تلفن و آنتن 76,1

 7,75 تهيه ونصب هواکشها 76,7

 1,63 وپکيج ديواري تهيه ونصب رادياتورها 76,3

 7,51 تهيه ونصب شيرآالت 76,77

 7,17 تهيه و نصب لوازم بهداشتي 76,77

 3,31 تهيه ونصب لوازم آتش نشاني 76,72



 

 83از    21صفحه 

 

 
 

 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 

 هپيوست شماره س

 

 مشخصات مربوط به مصالح مصرفي در ساختمان 

 پيمان ( 92) در ارتباط با ماده  

 مهندس ناظر پروژه برسد.د ييبه تا يستيقبل از مصرف با يه مصالح ساختمانيکل

ها ميباشد و استناد به اين مشخصات فقط در صورتي در صورت مغايرت مشخصات زير با مشخصات مندرج در نقشه ها ، اولويت با مشخصات نقشه 

 در نقشه ها قيد شده باشد. موضوع است که 

 

 :رشته ابنيه  مشخصات مصالح ساختماني

 

 مارك کاال نوع مصالح ابنيه رديف

 لياردب سيمان 7

 Accبتني اتوکالو شده بلوك ديواري 3

 از نوع شسته ماسه 1

 از نوع شکسته شن 6

 با استاندارد خواسته شده –اصفهانذوب آهن از نوع  آهن آالت 5

 مهندس ناظر پروژه يبا هماهنگ گچ سياه مصرفي 1

 مهندس ناظر پروژه يبا هماهنگ گچ سفيد مصرفي 7

 از کارخانه هاي اردبيلويبره اي  کيموزاه 3

 د مهندس ناظرييبا تا يچيان سوياز نوع کاو يراق آالت درب  77

 يبر اساس نقشه و جدول نازککار اتاقها  يدربها  77

 يبر اساس نقشه و جدول نازککار پنجره ها  72

 يبر اساس نقشه و جدول نازککار دوجداره يشه هايش 73

 ينقشه و جدول نازککاربر اساس  يمصرف ينوع سنگ ها 71

 يبر اساس نقشه و جدول نازککار سقف کاذب 76

 يبر اساس نقشه و جدول نازککار ک يو سرام يکاش 75

 ميلي متر 1داراي استاندار ملي ايران به ضخامت  ايزوگام 71

 يبر اساس نقشه و جدول نازك کار وار هايو سقف ها و د يو نوب يفلز يکارها  ينقاش 77

 

 

 7,33 نظافت و برنيدن کارگاه 75
 

 7,7,33 نظافت و برنيدن کارگاه 75,7

 %911 جمع کل



 

 83از    21صفحه 

 

 
 

 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 خواهد بود تاييد مهندس ناظرهماهنگي و مشخصات مصالح موجود در نقشه از نوع درجه يک با ساير 

  



 

 83از    22صفحه 

 

 
 

 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 پيوست شماره سه ادامه 

 مشخصات فني خصوصي و مصالح تأسيسات الکتريکي:

 

باا د داخل يت مصالح توليبا اولو يمعتبر جهان يا استانداردهايران يا يه  مصالح به کار رفته مطابق استاندارد مليکل

 د مهندس ناظر ينظر و تائ
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 پيوست شماره سه ادامه 

 مشخصات مصالح تاسيسات مکانيکي:

يرد
 ف

 يمشخصات فن نوع مصالح

 ک دست رنگ ضدزنگ يبا  DIN2440وزن متوسط طبق استاندارد  اه بدون درزيس يلوله و اتصاالت فلز 7

 ک دست رنگ ضدزنگيبا  DIN2448وزن متوسط طبق استاندارد  اه  درزداريس يلوله و اتصاالت  فلز 2

 DIN2440وزن متوسط طبق استاندارد  زه يلوله و اتصاالت گالوان 3

 يت و بست مخصوص گازياجرا با نسب تانگ ،  DIN8062طبق استاندارد  يس يو يلوله و اتصاالت  پ 1

 همراه با بست مخصوص 73722شماره ران يا يطبق استاندارد مل تيلوله و اتصاالت  پو  ف 6

  72163ران شماره يا يا مشبک طبق استاندارد ملياز نوع دما باال  هيلوله و اتصاالت  پنج ال 5

 DIN1786طبق استاندارد  يلوله و اتصاالت  مس 1

ا يران يبار با عالمت برجسته استاندارد ا 77 يبا حداقل فشار کار يو ندن ياز نوع برنج رآالت يش 7

 ين الملليب ياستانداردها يها ياراهه گواه

ج ياز نوع فن دار با دودکش دوجداره استاندارد و دو مبدله ، پک يواريد يج هايپک يشيگرما يج هايپک 3

 ل سوز  ياز نوع مخزن دار و امکان کارکرد با مشعل گازوه ينيزم يها

متر يليم 677ران ، با ارتفاع يا 173و شماره   DIN442، طبق استاندارد  ياز نوع پره ا اتورهايراد 77

 هر پره   يبرساعت برا يلوکالريک 726 ييت گرمايو حداقل ظرف يومينيآلوم

 يمتر برايليم 7,6رفت و  يکانالها يمتر برايليم 7,1زه با ضخامت حداقل ياز نوع گالوان هوا يکانال ها 77

 برگشت  يکانالها

 بر حسب مورد يا حلزونييا سقفييواريداز نوع  هواکشها و اگزوزفنها 72

گرد  يصاف يدارا زه ،يگالوان ياز نوع نند سرعته با الکتروموتور خازن دار ، بدنه داخل فن کوهلها 73

 برگالسيفه ، روپو  فايل سه رديو غبار قابل شستشو ، کو

 موت يبا کنترل ر يتاليجير دياز نوع دو تکه و دور متغ يگاز يکولرها 71

 IP54و  الکتروموتور طبق استاندارد  DIN733پمپ ها طبق استاندارد  الکتروپمپ ها  77

و  يفلز يلوله ها رفت ، يکانالها يد ، برايه از نوع فوم سفيپنج ال يلوله ها يبرا قهايعا 76

 75731ران شماره يا يطبق استاندارد مل يزات موتورخانه از نوع االستومريتجه

 ق درج شده در نقشه هايطبق مشخصات دقساخت  هواسازها  75

معتبر قطعات از موسسات  يق درج شده در نقشه ها و گواهيساخت طبق مشخصات دق لرهاين 71

 يا داخلي يتست خارج

م يق و نيبا کاسه عم يد لعابيسف ينيو از نوع ن  535ران شماره يا يطبق استاندارد مل ها  ييروشو 77

 هيپا
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 يق و جاپايبا کاسه عم يد لعابيسف ينيو از نوع ن  535ران شماره يا ياستاندارد مل طبق يشرق يتوالت ها 73

 يطب

ه کرومه استاندارد يبا رو ين برنجيو از نوع سنگ  5513ران شماره يا يطبق استاندارد مل يرآالت اهرميش 27

 ييج اروپايو کارتر

 يه فشاريبا دکمه تخل يکياز نوع پالست فال  تانک ها  27

 يران و سازمان آتش نشانيعالمت موسسه استاندارد ا يدارا يلوازم آتشنشان 22

 برگالسين فايبا مخزن رز يتاليجيک دياز نوع تمام اتومات رهايگ يسخت 23

 مهندس ناظر پروژه باشد. يبا هماهنگ يستيبا يکيسات مکانيتاس ييات اجراير اقالم مورد استفاده در عملي: سا 7تبصره 

 د مهندس ناظر پروژه برسد.ييبه تا يستيک بوده و بايه قطعات و مصالح استفاده شده در پروژه از نوع درجه يکل:  2تبصره 

 ممنوع است. يه آن از نوع خارجيک محصول ، تهيد داخل کشور از ي: در صورت دارا بودن تول 3تبصره 

د مهندس يزات در صورت صالحديتجه يو دستور العمل نگهدار ي، کاتالوگ فن ينسبت به اراهه برگ گارانت يستيمانکار باي: پ 1تبصره 

 د.   يناظر پروژه اقدام نما

زها يطبق سا يستياستفاده بااست مصالح مورد  يهيبوده و بد يکيسات مکانيگروه تاس يتمام يبرا يت کل: جدول فوق به صور 6تبصره 

 جدول فوق باشند يو استانداردها يکيسات مکانيتاس يمندرج در نقشه ها يتهايو ظرف

ت و برنامه يريسازمان مد 727ه يو نشر يکيسات مکانيه رشته تاسيپا يه موارد مندرج در مقدمه فصول فهرست بهايت کلي: رعا 5تبصره 

 ست .  يکشور الزام يزير

 ساير مشخصات مصالح موجود در نقشه از نوع درجه يک با تاييد مهندس ناظر 
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 پيوست شماره چهار

 و اندازه گيري سطوح زير بنا براي هر ساختمان به تفکيک هر زير پروژه نحوه محاسبه

 

 پيمان ( 99) در ارتباط با ماده 
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 پيوست شماره پنج

 پيمان : 7تعديل پيمان در ارتباط ماده 

هيچ وجه ديگري بعنوان تعديل و يا مابه التفاوت بحساب پيمانکار منظور نمي شود به اين پيمان فقط مابه التفاوت نرخ فوالد وسيمان به شرح زير تعلق مي گيرد و 

. 

M=(P-P0(1.1)^n)T*1.14 

M مبلغ ناخالص تفاوت بهاي فوالد وياسيمان = 

Pعنوان نرخ فوالد،سيمان و مواد  = بهاي واحد نرخ فوالد ويا سيمان طبق فاکتور ارايه شده مورد قبول کارفرما از طرف پيمانکار ويا نرخهاي ابالغي)بخشنامه با

 ناريه( از طرف معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهوردر دوره)ماه( متناظر ورود مصالح به کارگاه هرکدام که کمتر است .

Poدر ماهي که پيشنهاد پيمانکار در آن  = بهاي واحد نرخ فوالد ويا سيمان بر طبق نرخهاي ابالغي از طرف معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور

 ارايه شده است .براي دو نوع مصالح انتخابي ديگر ، کارفرما قيمت آنها را تعيين کرده و در انتهاي همين پيوست درج نموده است.

 = ضريب متوسط تعديل ساالنه77/7

Nمحاسبه مي شود .حداکثر  = مدت سپري شده از تاريخ تسليم پيشنهاد پيمانکار به سال ، کسر سال به تناسبn  به مجموع مدت اوليه پيمان و تاخيرات غير مجاز

 محدود ميگردد.

Tمقدار فوالد يا سيمان مصرفي = 

 = ضريب جبران کسور قانوني وساير هزينه هاي پيمانکار است . 71/7

 ( بحساب بستانکاري ويا بدهکاري پيمانکار منظور مي شود .Mمبلغ حاصل از رابطه فوق )

آجر  دو نوع مصالح انتخابي مي تواند تمام مصالحي که از نظر نوع يکسان بوده و در يک گروه قرار مي گير ند را شامل شود نظير نوع يک : گروه– 7تبصر ه 

 شود (  . دستورالعمل کاربرد فهارس بهاي پايه توجه 2-2فشاري , نوع د و : گروه شيشه ساد ه ) در مورد تعيين مصالح در يک گروه به بند 

 در صورتي که در ر ابطه يادشده مقدار مابه التفاوت بدليل کاهش قيمت منفي گردد -2تبصر ه 

<0 ])n(1/10) op-[p )) اعمال نمي گردد. 71/7باشد ضريب 

مابه التفاوت نرخ فوالد و سيمان ويا ننانچه تهيه فوالد و سيمان و يا دو نوع مصالح ديگر توسط پيمانکار در زمان تاخير غير مجاز انجام شود , براي محاسبه 

ه شرح فوق ) در مصالح ديگر زمان مجاز به برنامه زمان بندي مالك عمل قرار مي گيرد مگر اينکه نرخ زمان خريد فوالد و سيمان و يا دو نوع مصالح ديگر ب

 ن خريد مالك عمل قرار مي گيردمدت تاخير غير مجاز ( کمتر از نرخ زمان برنامه زمانبندي باشد که در اين حالت نرخ زما
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 محل درج قيمت دو نوع از مصالح اصلي پروژه به انتخاب کارفرما

 

 7مصالح گروه 

بهاي واحد بر اساس اسناد 

 مناقصه
 رديف نام و مشخصات اصلي مصالح واحد اندازه گيري

   7 

   2 

   777 

 2مصالح گروه 

بهاي واحد بر اساس اسناد 

 مناقصه
 رديف نام و مشخصات اصلي مصالح واحد اندازه گيري

   7 

   2 

   777 

 

 

 Cو  B محل درج ضراهب 

 

 Cضريب    Bضريب  نام رشته رديف

   ابينه 7

   تاسيسات مکانيکي 2

   تاسيسات الکتريکي 3
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 پيمان رايط خصوصيش

شرايط عمومي پيمان است که تعيين تکليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موکول شده اين شرايط خصوصي ،در توضيح و تکميل موادي از 

تنهايي و بدون است و هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض کند. از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به 

آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف  توجه به مفاد ماده مربوط به

 مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

ان برنامه و بودجه به شماره اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابالغ شده از سوي سازم

 بر اين پيمان حاکم است. 3/3/17مورخه 7777/772 -712/61

 روز از تاريخ مبادله پيمان است.  76آخرين مهلت پيمانکار، براي اراهه برنامه زماني تفضيلي اجراي کار   (الف - 98ماده 

 زير است.جزهيات رو  بهينه برنامه زماني تفضيلي و به هنگام کردن آن، به شرح 

 شروع فعاليتها بانمايش مبدا شروع وخاتمه آن. -9

 ذکر مبلغ هرفعاليت ودرصد ريالي آن نسبت به کل مبلغ پيمان. -2

 درصدر ريالي کارکرد ماهانه نسبت به کل مبلغ پيمان. -3

 مبلغ کارکرد ماهانه . -4

 درصد فيزيکي ماهانه . -1

 جمع مبالغ کارکردهاي ماهانه. -6

 اد فوق مي بايستي انجام پذيرفته وبرنامه نهايي زمانبدي تفضيلي الزم االجرا خواهدبود.کليه مور -7

 ( گزار  پيشرفت کار پيمانکار بايد داراي جزهيات زير باشد. - 77ماده 

 شرايط عمومي پيمان.  -77طبق مندرجات ماده 

 را که در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانکار قرار مي دهد.راه، آب، برق کارفرما امکانات و تسهيالت تجهيز کارگاه، از قبيل  الف( - 21ماده 

 ------پيمانکار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آالت رعايت کند. (ب - 21ماده 

پيمانکار متعهد است که براي کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر کارگاهي، مسکن کارگاهي و غذا، به  (ج - 21ماده 

 تفکيک و به شرح و مشخصات زير، تامين کند :

 تعداد افرادشاغل(،توالت ، دستشوييساختمان دفترنظارت کارگاه با کيفيت مناسب شامل اطاق دفترکاربه تعدادو وسعت کافي)متناسب با -9

 وآبدارخانه تامين نمايد.

 تامين غذاي مناسب براي عوامل دستگاه نظارت وناظرمقيم. -2

 تامين لوازم دفتري بطورکامل که شامل کامپيوترباتجهيزات کامل ،ميز، صندلي ،فايل و... آبدارخانه به تعداد وکيفيت مناسب. -3

 با راننده در اختيار ناظر مقيم ودفتر فني .تامين خودرو سواري مناسب  -4

 قسمتهايي از موضوع پيمان که پيمانکار بايد بيمه کند و همچنين موارد و يا حوادثي که بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است: ج( - 29ماده 

 بيمه تمام خطر کارگاه مطابق بامفاد شرايط عمومي پيمان. - 9

 تگاه نظارتبيمه مسئوليت ناظران دس - 2

 ------نگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانکار، به شرح زير است : و( - 29ماده 

 شماره نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني که بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانکار قرار مي گيرد به شرح زير است: الف( - 22ماده 

 وکليه مدارك مناقصه.دوسري کامل از نقشه ها  -

شمارنسخه ها ومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير ، نگهداري وراهبري ونقشه هاي نون ساخت که پيمانکار تهيه مي کند، به شرح  ح( -22ماده 

 زيراست :



 

 83از    29صفحه 

 

 
 

 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
ي تاسيسات وتجهيزات دردونسخه ، دوسري کامل از نقشه هايي نون ساخت )ازبيلت(همراه با ديسکت مربوطه ، دستورالعملهاي راهبري ونگهدار -

 کاتالوگ فني کليه دستگاهها.

 پيمانکار موظف است که در انتخاب پيمانکاران جزء، موارد زير را رعايت کند. ب( - 24ماده 

 قبل از انتخاب پيمانکاران جزء مجوزهاي الزم را اخذ وصالحيت فني آنان رابه تاهيد دستگاه نظارت برساند. -

 مانکار زمين مورد نياز براي تجهيز کارگاه را به شرح زير، تامين مي کند.پي الف( - 28ماده 

 تعديل نرخ پيمان به شرح زير است: (ب- 21ماده 

 پيش بيني شده ، تعلق نمي گيرد. 6به قيمتهاي اين پيمان هيچگونه تعديل آحادبها و مابه التفاوت بجز آنچه که در پيوست شماره  -

 هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانکار است: ج( - 32ماده 

 هزينه آزمايشهاي تکراري که آزمايش اوليه مشخصات مذکور در نقشه ها راتامين نکرده باشد. -

 هيات وزيران، است. 7/7/72مورخه   27133/ت 12365دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام کار پيمان، طبق مصوبه شماره  ( 31ماده 

 کارفرما تعهدي براي پرداخت پيش پرداخت به اين قرارداد ندارد.( 36ماده 

 ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانکار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است: الف( - 38ماده 

 کارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج کشور تامين مي کند. ب( - 38ماده 

 کارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آالت و ابزار خاصي که در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي کند. (ج - 38 ماده

ميل پيمانکار موظف است که پيش از تکميل کل کار، قسمتهاي زير را در زمانهايي که براي هر يک از آنها به شرح زير تعيين شده است، تک ب( - 31ماده 

 کند و به کارفرما تحويل دهد.

 ست.ماشين آالت اختصاصي اين پيمان که در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام کار به صورت اجاره در اختيار کارفرما قرار گيرد، به شرح زير ا د( - 47ماده 

 هزينه باالسري پيمانکار در دوره تعليق به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود. ب( - 41ماده 

 شرايط عمومي پيمان. 13براساس مفاد ماده  -

 در صورت اتمام پيش از موعد کار،کارفرما هزينه تسريع کار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانکار پرداخت مي کند. الف( - 11ماده 

 خسارت تاخير غير مجاز پيمان ) ناشي از کار پيمانکار ( به ميزان و ترتيب زير، از پيمانکار وصول مي شود.ب ( - 11ماده 

 و بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي بر اساس شرايط عمومي پيمان -

 قانون تأمين اجتماعي ( از سازمان تأمين اجتماعي مي باشد .  37پرداخت آخرين صورت وضعيت ، منوط به اراهه مفاصا حساب قطعي ) موضوع ماده  ( 19ماده 

 .  پيمانکار مکلف به رعايت کليه قوانين و مقررات کار و تأمين اجتماعي در مورد کارگران و کارکنان خود مي باشد ( 12ماده 

آهين نامه مالي و معامالتي دانشگاه خواهد بود و طرفين حق مراجعه به محاکم قضايي و ساير دستگاههاي  31اوري بر اين قرارداد بر اساس ماده د ( 13ماده 

 براي طرفين الزم االجرا مي باشد .  31نظارتي را از خود سلب نموده و نظر کميته داوري قيد شده در ماده 

 
 

 

 

 مانکاريپ کارفرما
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 دستوالعمل تجهیز وبرچیدن کارگاه

 

 تجهيز و برچيدن کارگاه 

 مبلغ آيتم ) ريال ( وضعيت موضوع رديف

 80,000,000 مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پيمانکار.تامين و تجهيز ساختمان 420103

420303 
تامين غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمايشگاه. )با 

 (1-1رعايت بند 
 17,000,000 مقطوع

420403 
هاي مسکوني هاي عمومي، بجز ساختمانتامين و تجهيز ساختمان

 و اداري و دفاتر کار.
 15,000,000 مقطوع

 15,000,000 مقطوع تامين آب کارگاه و شبکه آب رساني داخل کارگاه. 420601

 15,000,000 مقطوع تامين برق کارگاه و شبکه برق رساني داخل کارگاه. 420602

 15,000,000 مقطوع تامين اياب و ذهاب کارگاه. 420801

420903 
آالت و تجهيزات به کارگاه و بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين

 برعکس.
 10,000,000 مقطوع

421001 

تهيه، نصب و برنيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج 

ارتفاع نماسازي بيش از ساختمان در کارهاي رشته ابنيه، وقتي که 

 متر باشد. 3,6

 10,000,000 مقطوع

 30,657,851 مقطوع برنيدن کارگاه. 421302

 207657851 جمع کل ) ريال (

 

 

 

:دهدانشک ناظر مقيم پروژه:                  سر ناظر پروژه:               رهيس گروه فني ونظارت بر طرحهاي عمراني                         پيمانکار :  
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
ند ارجاع کاريضمانتنامه شرکت در فرا  

 
ک( ي) کار برگ شماره   

 

 يکد پست                      يبه نشان                            ي/ حقوق يقيباشناسه حق      ...................................................نکه   ينظر به ا

 د.يشرکت نما          خلخال ودرماني بهداشتي وخدمات پزشکي علوم دانشکده اتجلس سالنده   يل است در ارجاع کار / مناقصه / مزايما

د ننانچه ينما ين تعهد ميال / ارزتضمير                 برابر مبلغ         خلخال شهرستان پزشکي علوم دانشکدهدر مقابل     ................................از     .................................

 يگاه اطالع رسانيده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پاشنهاد شرکت کننياطالع دهد که پ   ...................................به     خلخال پزشکي علوم دانشکده

 را که يال / ارز هر مبلغيزان                       ريم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است ، تا ميمان مربوط با تسليپ يه از امضايمناقصات / معامالت درج شده و مشارال

ا اقامه يبه اثبات استنکاف  ياجينکه احتيا     خلخال پزشکي علوم دانشکده يواصله از سو يکتب ين تقاضايافت اوليد، به محض دريمطالبه نما  خلخال پزشکي علوم دانشکده

 بپردازد.     خلخال پزشکي علوم دانشکدها حواله کرد  يداشته باشد، در وجه  ييا قضاييقانون ياز مجار يا اقداميا صدور اظهارنامه يل و يدل

 ين مدت بنابه درخواست کتبيباشد ا يمعتبر م شنهاديپ ليتحو خيتار نيآخر تا ماه سهروز  ين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداريمدت اعتبار ا

ا يد کند و ين ضمانتنامه را تمديا نخواهد مدت اينتواند    ..................................که   يد است و در صورتيگر قابل تمديمدت سه ماه د يبرا    خلخال پزشکي علوم دانشکده

 ياجينکه احتيمتعهد است بدون ا   ...............................د، يد ننمايرا موفق به تمد  ............................................د را فراهم نسازد و ين تمديموجب ا ........................................

 پرداخت کند. خلخال پزشکي علوم دانشکدها حواله کرد ين ضمانتنامه را در وجه يبه مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در ا

د ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از يد، ضمانتنامه درسررسمطالبه نشو   خلخال پزشکي علوم دانشکده ين ضمانتنامه در مدت مقرر از سويننانچه مبلغ ا

 ا مسترد نگردد.ينکه مسترد گردد يا

ضمانت نامه سر خواهد بود. در صورت ضبط يراالنتشار ميدر روزنامه کث يند ارجاع کار و آگهيش از سه ماه مد نظر کارفرما با اعالم در اسناد فرايکه مدت ضمانتنامه بيدر صورت

 کشور برسد. يزيت و برنامه ريريموضوع به اطالع سازمان مد
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ) کار برگ شماره دو( 

 

 يکد پست                   يبه نشان                                  ي/ حقوق يقيباشناسه حق .......................................................................نکه  ينظر به ا

مناقصات /  يگاه اطالع رسانيکه موضوع ارجاع کار در پا   خلخال پزشکي علوم دانشکده تجلسا سالناطالع داده است قصد انعقاد قرارداد   .............................................. به

ال/ارز به يمبلغ                     ر يبرا  خلخال پزشکي علوم دانشکدهدر مقابل     ................................................دارداز  خلخال پزشکي علوم دانشکدهت درج شده را با معامال

ن ضمانتنامه به يد ايسررس يکتبًا و قبل از انقضا  نفعيذ کارفرما/ نامکه   يد در صورتينما ين و تعهد ميتضمرد يگ ياد شده به عهده ميکه موجب قرارداد  يمنظور انجام تعهدات

زان   يده است ، تاميتخلف ورزاد شده ياز قرارداد  يک از تعهدات ناشيهر  ياز اجرا    .............................................    اطالع دهد که       ................................

 علوم دانشکدهيواصله از سو يکتب ين تقاضايافت اوليمطالبه کند به محض در     خلخال پزشکي علوم دانشکدهرا که                  يال / ارز ، هر مبلغي... ر..........................

ا يداشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه  ييو قضا يقانون ياز مجار يا اقداميبه صدور اظهار نامه  ياجيم کارفرما بدون آنکه احتن مقايا باالترير يد وزييبا تا خلخال پزشکي

 بپردازد.    خلخال پزشکي علوم دانشکدهحواله کرد   

ن شده ، ييروز تع يان وقت اداريقبل از پا     خلخال پزشکي علوم دانشکدهواصله  يت کتبروز                است و بنا به درخواس ين ضمانتنامه تا آخر وقت اداريمدت اعتبار ا

ا يد کند و ين ضمانتنامه را تمديا نخواهد  مدت اينتواند     ...........................................که يباشد و در صورت يد ميکه درخواست شود قابل تمد يمدت يبرا

  ....................................................د   يد نمايرا حاضر به تمد...................................................د را فراهم نسازد ونتواندين تمديموجب ا    ........................................................

 پرداخت کند. خلخال پزشکي علوم دانشکده  ا حواله کرد يه مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه ب ياجيمتعهد است بدون آنکه احت

 برسد. يکشور يزيت برنامه ريريدر صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مد
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 

 

 

 ش پرداخت يضمانتنامه پ

 )کاربرگ شماره سه(

 

 يکد پست                                   يبه نشان                      ي/ حقوق يقيبا شناسه حق  ...............................................نکه ينظر به ا

مناقصات  يگاه اطالع رسانيکه موضوع ارجاع کار آن در پا   خلخال پزشکي لومع دانشکده جلسات سالناطالع داده است که قرارداد   ........................................................به  

ش پرداخت به يال / ارز به عنوان پير             منعقد نموده است و قرار است مبلغ                  خلخال پزشکي علوم دانشکده/ معامالت درج شده را با 

               کتبًا به   خلخال پزشکي علوم دانشکدهکه  يمتعهد است در صورت ............................................................پرداخت شود   ...................................................

ش پرداخت يزان پيتام ياست هر مبلغ  ....................................................ش پرداخت داده شده به يع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پاطال  .............................................

روز                                  يتنامه تا آخر وقت ادارن ضمانيبپردازد. اعتبار ا خلخال پزشکي علوم دانشکده يواصله ازسو يکتب ين تقاضايافت اوليمستهلک نشده رابه محض در

باشد و در  يد ميکه درخواست شود قابل تمد يمدت ين شده، براييروز تع يان وقت اداريواصله تا قبل از پا  خلخال پزشکي علوم دانشکده ياست و بنا به درخواست کتب

د را فراهم نسازد و ين تمديموجب ا  ...........................................ا يدکند و ين ضمانتنامه را تمديا نخواهد مدت اينتواند    ...............................................که  يصورت

ا حواله يبه مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه  ياجيمتعهد است بدون آنکه احت  ..........................................د يد نمايرا حاضر به تمد.............................نتواند

 پرداخت کند.  خلخال پزشکي علوم دانشکدهنکرد

 خلخال پزشکي علوم دانشکده يز شده درج شده است، طبق نظر کتبيش پرداخت واريکه در آن مبلغ پ  ............................................ ين ضمانتنامه بنا به درخواست کتبيمبلغ ا

ز شده واصل يخت وارش پردايدر مورد مبلغ پ  خلخال پزشکي علوم دانشکدهبه   ..............................................ل نامه استعالم يخ تحويروز از تار يد حداکثر ظرف سيکه با

 ........................................................             که  يضمانتنامه معادل مبلغ     خلخال پزشکي علوم دانشکده ياز سو يشود و در صورت عدم وصول پاسخ يل داده ميگردد، تقل

 ل داده خواهد شد. ياعالم نموده است تقل

ن ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه يل داده شود، ايز گردد و مبلغ آن به صفر تقلين ضمانتنامه وارين شده در اييب تعيش پرداخت به ترتين پيتمام مبلغ اکه  يدر صورت

 ا نگردد. ينکه اصل آن به بانک مسترد گردد ياعتبار ساقط است، اعم از ا

 کشور برسد.  يزيت و برنامه ريريمد در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان
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 بسمه تعالي
 شماره :

 تاريخ :

 پيوست :

 
 

 

 

 

 ضمانتنامه استرداد کسور حسن انجام کار

 )کاربرگ شماره چهار(

 

 يکد پست                                 يبه نشان                      ي/ حقوق يقيبا شناسه حق  .................................................نکه ينظر به ا

به عنوان استرداد کسور حسن    خلخال پزشکي علوم دانشکدهال/ ارز از طرف ياطالع داده است که مقرر است مبلغ                         ر  .......................................................به  

        مناقصات / معامالت درج شده به   يگاه اطالع رسانيکه موضوع ارجاع کار آن در پا   خلخال پزشکي علوم دانشکده لساتج سالن انجام قرارداد

  ................................................،    .........................................................ن رو پس از پرداخت وجه مزبور به يپرداخت شود از ا  .............................................................

  .............................................اطالع دهد که    ...................................... ن ضمانتنامه  بهيد ايسر رس يکتباً و قبل از انقضا  خلخال پزشکي علوم دانشکده يمتعهد است در صورت

افت يمطالبه کند، به محض در خلخال پزشکي علوم دانشکدهرا که  يال / ارز ، هر مبلغير           ده است، تا مبلغ            ياد شده تخلف ورزياز قرارداد  يتعهدات ناش ياز اجرا

ا حواله يداشته باشد، در وجه  ييو قضا يقانون ياز مجار يا اقداميبه صدور اظهارنامه و  ياجيبدون آنکه احت   خلخال پزشکي علوم دانشکده يواصله از سو يکتب ين تقاضاياول

 پزشکي علوم دانشکده يو بنا به درخواست کتب روز                       است ين ضمانتنامه تا آخر وقت اداريبپردازد. مدت اعتبار ا  خلخال شهرستان پزشکي علوم دانشکده  کرد 

ا نخواهد ينتواند    ...............................................که   يد است و در صورتيکه درخواست شود قابل تمد يمدت ين شده، براييروز تع يان وقت اداريواصله تا قبل از پا   خلخال

را   .................................................د آن را فراهم نسازد و نتواند يموجب تمد   ....................................................ا يد کند و يآن تمد يانقضان ضمانتنامه را قبل از يمدت ا

 پزشکي علوم دانشکدها حواله کرد   يبه مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در باال را در وجه  ياجيمتعهد است بدون آنکه احت  .......................................د يد نمايحاضر به تمد

 پرداخت کند.    خلخال

 کشور برسد.  يزيت و برنامه ريريدر صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مد
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 ضمانتنامه يد مطالبات به جاييتا

 شماره پنج( )کاربرگ

 

 يکد پست                                  يبه نشان                      ي/ حقوق يقيبا شناسه حق  ....................................................نکه ينظر به ا

گاه اطالع يکه موضوع ارجاع کار آن در پا     خلخال ودرماني بهداشتي وخدمات پزشکي علوم دانشکده جلسات سالنر به عنوان ضمانتنامه          يد شده زييرد که مبلغ تايپذيم

کسر    خلخال پزشکي علوم دانشکدهاز   يد شده و پرداخت نشده ويياز مطالبات تا  خلخال پزشکي علوم دانشکده              مناقصات / معامالت درج شده نزد                يرسان

 است.  يط قراردادين معامالت و شراين نامه تضمييو منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آ

 

 عهدآور اسناد ت ي، مهر و امضاء / امضاها ينام و نام خانوادگ                        ...................................................

 

 خلخال پزشکي علوم دانشکده

 موضوع قرارداد مرتبط با معامالت :                        شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : 

 خ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات: يشماره و تار

 :...............................................  به يقبل يپرداخت ها         ا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                  يکل مبلغ کارکرد 

 مانده قابل پرداخت قبل از کسور : 

 الحساب و ... به حروف :  يش پرداخت و عليمانده پرداخت پس از کسور پ

 الحساب و ... به عدد :  يش پرداخت و عليمانده پرداخت پس از کسور پ

 د مقام مجاز کارفرما : ييامضاء و تا

 حساب : يد ذييامضاء و تا

 مه اسناد مربوط گردد. يطرح ضم يک نسخه در مجريو  يحسابيک نسخه در ذيه شده ين کاربرگ در دو نسخه تهيا

 کشور برسد. يزيت و برنامه ريريدر صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مد
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 فرم خود اظهاري اعالم کارهاي دردست اجرا و ظرفيت آماده بکار

دردست اجرا و يا  خلخالدانشکده علوم پزشکي  سالن جلساتپروژه احداث آيين نامه ارجاع کار درجهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي ، امضاء کننده زير متعهد مي گردد در تاريخبراي مشارکت در مناقصه  77مطابق ماده 

قد قرارداد پروژه مذکور را با ي از ظرفيتهاي اجرايي پايه ورشته مربوط از نظر مبلغ وتعداد کار مجاز دردست اجرا ، ظرفيت آماده به کار الزم براي شرکت در مناقصه وعکارهايي که اخيرا برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاه

 مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

 مبلغ به ميليون ريال

 مانده ظرفيت ظرفيت پايه در رشته مبلغ کارکرد قرارداد مبلغ قرارداد نام دستگاه اجرايي طرف قرارداد رشته کار نام پروژه رديف

        

        

        

 دفتر فني استانداري جهت برخورد قانوني معرفي نمايد ار را از مناقصه کنار گذاشته و وي را بهننانچه در حين فرآيند مناقصه به کارفرما مشخص گردد که خود اظهاري پيمانکار خالف واقع مي باشد .کارفرما ميتواند در هر مرحله پيمانک

رالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع کار با دفتر فني استانداري ظرفيت آماده بکار مذکور را تاييد ننمايد، مسئوليت تاخير دراجراي پروژه بعهده پيمانکار بوده است ومطابق با دستو بعد از اعالم نتايج ننانچهو 

 اين شرکت رفتار مي گردد.

 امضاء مجاز و تعهد آورو تاريخ 

ه در پاکت الف قبل از افتتاج پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و بهمراه اسناد الينفک اسناد مناقصه بوده وبايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پيمانکار تحويل گردد وپس از تکميل شدن آن توسط پيمانکار پيشنهاد دهنداين برگ جزء 

 .ومدارك مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال گردد
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 برگ پيشنهاد قيمت

صوصي، امضاء کننده زير پس از بررسي و آگاهي کامل و پذير  تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرايط خنجانب ، يا

اهي، فهرست مقادير و قيمتهاي برآوردي کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي و نقشه هاي کلي تفضيلي اجر

سالن پروژه احداث عمومي پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتدر معامالت دولتي و به طورکلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه جهت 

پس از بازديد کامل از محل کار و با اطالع از جميع شرايط و عوامل موجود از لحا  انجام کارهاي مورد مناقصه  و خلخال دانشکده علوم پزشکي  جلسات

 و اينکه هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهدبود پيشنهاد مي نمايم که:

 مدارك مناقصه به مبلغ کل: عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس نقشه ها و شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و -7

 )به عدد(     ......................................................................................... ريال

 ............................................................. ريال انجام دهم.حروف(     ............................................................................................................)به 

 ننانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيردو بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم که:-2

 71مراه تضمين انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و ه -الف

 از تاريخ ابالغ به عنوان مدارك مناقصه )باستثناي روزهاي تعطيل( تسليم نمايد. روز

ر ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آالت و تجهيزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع  بکار نمايم  و کليه کارهاي موضوع پيمان را د -ب

 درج در اسناد ومدارك مناقصه به اتمام برسانم.مدت من

 تاهيد مي نمايم که کليه ضمايم اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفک  اين پيشنهاد محسوب مي شود. -3

 اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري کار به هر يک از پيشنهاد ها ندارد. -1

دعوتنامه را به  77تحت عنوان تضمين شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد تضمين موضوع بند  -6

 تقديم داشته ام. الفنفع کارفرما به پيوست در پاکت 

 

 اددهنده شرکتتاريخ :                                                             پيشنه

 نام و نام خانوادگي و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآور

 


