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 اسناد از جزئي و نيست گر مناقصه پيشنهاد مدارك از جزئي دستورالعمل، اين

 .گرفت نخواهد قرار نيز قرارداد

 را دستورالعمل این ، مربوطه جداول و اسناد تکمیل از قبل شود می درخواست گران مناقصه از

 و تکمیدل بده نسدبت اسدناد، در شدده ذکر توضیحات و شرایط با مطابق نموده و مطالعه دقت به

 :نمایند اقدام خود پیشنهاد و مدارك ارسال

 و مسنتندا  همچندین و پيشننهاد درخواست هاي برگهبایدد  محترم گران مناقصه -1

 قدراردادن یدا و حذف تغییر، بدون شده، ذکر ترتیب همان به را درخواستي مدارك

 شرکت اساسنامه در مذکور مجاز اشخاص توسط و نموده تنظیم و تکمیل ، آن در شرط

 نمایند. امضاء و مهر تغییرات آگهی آخرین یا

 اسدناد ایدن مناقصه شرایط در مندرج زمانی برنامه مطابق ، مدارك تسلیم مهلت آخرین -2

کشدت  شدرکت سدایت طریدق از مدورد حسب .گردد تمدید مدت این چنانچه .باشد می

 کتباً را اسناد که دریافت گرانی مناقصه اطالع به مکاتبه، یا و ودام گلدشت نمونه اصفهان

 .رسید خواهد اند، نموده اعالم

 و مسدتندات و پیشنهاد درخواست اسناد در شده ذکر مطالب اصالت و صحت مسئولیت -3

 مددارك کده شدود مشدخ  هرگداه .باشد می گران مناقصه عهده بر شده ارائه مدارك

 و تطمیدع و تهدیدد از یدا و گردیده گزار ارائه مناقصه به واقع خالف اطالعات یا جعلی

 ضوابط با گزار مطابق مناقصه تشخی  به است، شده استفاده پیشنهادها قبول براي رشوه

 در شدرکت به مجاز که شرکتهایی لیست در شرکت آن نام و برخورد وي با مقررات و

 .گرفت خواهد قرار باشند نمی نمونه اصفهان معامالت شرکت کشت ودام گلدشت

 هستند، پیشنهاد درخواست در شده خواسته اطالعات تکمیل و تهیه مسئول گران مناقصه -4

 سوي از که اسنادي و مدارك همچنین و اسناد در شده درج توضیحات که اي گونه به



 خوانده شد ومورد قبول است
 مهر وامضاء مناقصه گر

 اسناد تکمیل عدم یا مدارك، نق  .باشد کامل الزامات پاسخگوي شود، می ارائه آنان

 حدال هدر در .شدود در ارزیدابی دهنده پیشنهاد شدن مردود به منجر است ممکن مناقصه

ارائده  یدا و اطالعدات کامل درج عدم یا و ناق  مدارك قبال در مسئولیتی گزار مناقصه

 .داشت نخواهد مبهم و متناقض اطالعات

 اسدناد در تدا باشدند داشدته را کافی دقت مدارك ارسال و تکمیل در باید گران مناقصه -5

 و اسدناد تحویدل از بعدد زیدرا .باشدد نداشدته وجدود نقصدی و کمبدود گونه هیچ ارسالی

 تحویل گران مناقصه از هیچ یك از مدرکی و اسناد هیچگونه ، گزار مناقصه به مدارك

 گران خواهد مناقصه بعهده ارسالی مدارك نق  و کمبود عواقب و .شد نخواهد گرفته

 داشدته را الزم دقدت مدارك تکمیل و ارسال در گردد، می تاکید مجددا این بنابر .بود

 کده را مدرکی هرگونه گزار مناقصه کیفی ارزیابی مدت طول در چنانچه فقط و .باشند

 حداکثر مدت ظرف است موظف متقاضی نماید و می درخواست متقاضی از بداند الزم

بده شدرکت کشدت ودام  گدزار مناقصده نیداز مدورد مددارك تحویدل بده نسبت هفته یك

 .نماید اقدام گلدشت نمونه اصفهان

 عهدده بر جانبی هاي هزینه و آن ارائه و پیشنهاد نمودن آماده به مربوط هاي هزینه کلیه -6

 .داشت نخواهد مورد این در مسئولیتی هیچگونه گزار مناقصه و بود خواهد گر مناقصه

 می کسب کیفی ارزیابی معیارهاي براساس که امتیازي از نظر صرف گران مناقصه کلیه -7

 تمدامی در شدرکت بدراي الزم شدرط شدرایط، این .باشند زیر شرایط داراي باید نمایند،

 مدی( قنرارداد مبادله و مالي ارزيابي ، كيفي ارزيابي :شامل( مناقصه این مراحل

 . باشد

 بصدورت و باشدند مدی مشدترك مددیره هیئدت یدا مؤثر سهامداران داراي که شرکتهایی -8

 نظدر از آنها پیشنهاد ، اند نموده اقدام مناقصه این در پیشنهاد ارائه به نسبت هم از مجزاء

 و نداشدته آنها قبال در مسئولیتی هیچ گونه گزار مناقصه و باشد می مردود گزار مناقصه

  .داشت نخواهند را اعتراضی هیچگونه حق نیز گران مناقصه
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 مناقصه این ضوابط و شرایط کلیه بر خود اشراف و اطالع اسناد این امضاء با گر مناقصه -9

 .باشند داشته را شرایط از اطالع عدم ادعاي توانند بعداً نمی و داشته اعالم را

 مناقصده و کندد نمدی ایجداد گران مناقصه براي را حقی هیچگونه مناقصه اسناد دریافت-10

 .است مختار پیشنهادها کلیه یا هر یك قبول یا رد در گزار

 تسلیم و تکمیل تغییري هیچگونه بدون مناقصه اسناد سایر و پیشنهاد فرم طبق باید پیشنهادها-11

 گردد
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تدامین  جهدتشرکت کشت ودام گلدشدت نمونده اصدفهان در نظدر دارد :موضوع مناقصه -1

جداده  15کیلومتر  –خراسان شمالی واقع در استان  اجرای اليه بیس عملیات  انجام  مصالح و

مشهد ، روستاي خرم آبداد جداده دسترسدی پدرواه دامدداري شدرکت کشدت و دام  -شیروان

اشخاص براساس شرایط و طرح قرارداد از طریق برگزاري مناقصه، به گلدشت نمونه اصفهان 

 .واگذار نماید ساخت در زمینه  صالحیتواجد شرایط وداراي تائیدیه حقیقی وحقوقی 

 .اي میباشد مناقصه عمومی یك مرحله نوع مناقصه: -2

 شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان :گزار نام دستگاه مناقصه -3

جاده  8کاشان،کیلومتر -اصفهان ،مقابل پلیس راه شاهین شهر:گزار نشاني دستگاه مناقصه -4

 علویجه.

صدالحیت حقدوقی داراي  حقیقدی و در این مناقصه شدخ  (:پيشنهاددهنده)گر مناقصه -5

 .مناقصه شرکت میکند است که اسناد مناقصه را دریافت و در

پیشدنهاددهندگان بدا ارائده  :مبلغ، نوع و چگونگي ارائه سپرده شنركت در مناقصنه -6

 .ضمانتنامه بشرح زیر میتوانند در مناقصه شرکت نمایند

تضمین شرکت ریال به عنوان میلیون  200مبلغ مبلغ تضمين شركت در مناقصه:-1-6

 .در مناقصه میباشد

مناقصه گر جهدت شدرکت در مناقصده بایدد  :نوع تضمين وچگونگي ارائه آن -2-6

ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و شرط میلیون  200مبلغ

بنا به  ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد وقابل تمدید 3و دارا بودن مدت اعتبار اولیه 

درخواست مناقصه گزار براي یك دوره دیگر که توسدط یکدی از بانکهداي داخلدی بده ندام 

 صادر شده باشد ارائه و یدا مبلدغ مزبدور را نقدداً بده حسدا  شرکت گلدشت نمونه اصفهان

شدرکت گلدشدت نمونده بده ندام  518126486بانك کشاورزي شعبه شاهین شهر به شماره 

 .مناقصه واریز و فیش آن را ارائه نمایدبابت تضمین شرکت در  اصفهان
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 :محل دريافت ومهلت تحويل اسناد ومحل وزمان بازگشايي پاكت- -7

 کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان شرکت :محل دريافت اسناد مناقصه -1-7

 و یا نماینده شرکت در محل پرواه

کلیدددده مناقصدددده  زمننننان و مهلننننت تحويننننل پيشنننننهاد هننننا: -2-7

مهلت دارند تدا  17/01/1400 مورخ شنبه روز 15حداکثر تا ساعت (پیشنهاددهندگان)گران

مطابق بدا شدرایط ایدن مناقصده میباشدد در سده  الزماسناد مناقصه را که حاوي کلیه مدارك 

بده آدرس  و ، دهنددو مهدر شدده قدرار  الكهمگی در یدك لفافده مناسدب  پاکت مجزا که

 .نمایید فوق تحویل 4مندرج در بند

  18/01/1400 چهارشنبه مورخصبح روز 10ساعت  زمان بازگشايي پاكت: -3-7

 خواهد بود.

 .4آدرس مندرج در بند  محل بازگشايي پاكت: -4-7

بدلیل شیوع بیماري کرونا و رعایت پروتکل هاي بهداشتی امکان حضور  :دعو  به جلسه -8

 در جلسه کمسیون معامالت مقدور نمی باشد.

کلیه پیشنهادات باید از تاریخ آخرین مهلت تحویل پاکت بده مددت  مد  اعتبار پيشنهاد: -9

 .ماه اعتبار داشته باشد 3

ماه  يک به مدتحداکثر  از زمان عقد قرارداد: مد  زمان اجراي قرارداد -10

 می باشد.وبراساس نیاز و اعالم کارفرما بدلیل جبهه هاي کاري متفاوت 

 

 :طبقه بندي كليه پاكتهاي پيشنهادي -11

پاکت جداگانه از یکدیگر تنظیم و همگی در یك لفافه  3کلیه پیشنهادها میبایست در  -1-11

 .ك و مهر شده ارائه گردندمناسب ال
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 (ج)و( )و(الف)هریك از پاکتها با الصاق برچسب وبا حروف بزرگ به صورت  -2-11

 .مشخ  شوند

ونام دستگاه مناقصه گزار بر روي پاکتها  (پیشنهاد دهنده)قید نام و آدرس مناقصه گر  -3-11

 .الزامی است

 :محتويا  پاكتهاي پيشنهادي -12

اصل تضمین سپرده شرکت در مناقصه بده  باید محتوي: (پاکت تضمین)پاکت الف  -1-12

 .6شرح بند 

 :زیر در یك نسخه باشد اطالعاتمحتوي مدارك و : (فنی بازرگانی)پاکت    -2-12

 پسدتی کد – فاکس – تلفن شماره – آدرس –مشخصات مناقصه گر شامل نام - -1-2-12

 .)وشماره ثبت شرکت الزامی است شخصیت حقوقی و قید مشخصات)

 امضداء حق که کسانی و اجرایی مدیران –نام وعنوان شغلی اعضاء هیئت مدیره  -2-2-12

گواهی امضاء صاحبان امضاء تأیید شده توسط دفتر  و ایشان ملی کارت تصویر همراه دارندبه

 . اسناد رسمی

شرکت که بایسدتی بده مهدر اداره ثبدت شدرکتها و سایر مدارك تصویر اساسنامه  -3-2-12

 .ممهور شده باشد

 .تصویر روزنامه رسمی کشور حاوي آخرین تغییرات شرکت -4-2-12

پیشنهادي خود را به صورت شدفاف در پیشنهاد دهندگان موظفند مبلغ پاكت ج: 5-2-12

 . برگ پیشنهاد قیمت مندرج در اسناد مناقصه ارائه نمایند

 .)گر مناقصه)موارد مذكورقرائت شده و به طور كامل مورد قبول خواهد بود و رعايت خواهد شد
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 قصهمنا اختصاصی شرايط
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای عملیاات  واندازی مصالح بیس در طول مسیر جاده دسترسی  خريد و حمل و بار

درصد )طبا  دساتور  100با تراکم اساس پخش، آبپاشی، تسطیح، رگالژ و کوبیدن قشر 

متر پنج هزار   5.000 ( به میزان 5پیوست  عايت دستورالعمل های فنیکار کارگاهی و ر

 مکعب

 

 می باشد. ±2.5سانتیمتر وتلرانس  15* اليه های خاکريزی به ضخامت 

شارايط *مصالح بیس بايد دارای پارامترو استانداردهای مربوط به مصالح شکساته در 

 فنی منضم به اين پیمان باشند.

 د و آب مصرفی انجاام عملیاات کارفرماهیچ گونه تعهدی در خصوص تامین آب ندار *

 افه بها به رديف پیمان تعلا  نخواهادضوهیچ گونه بها و ا توسط پیمانکار تامین میگردد

 .گرفت
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 ((جدول پیشنهاد قیمت))

 

 )ریال( قیمت پیشنهادی شرح عملیات

خرید و حمل و بار اندازی مصالح بیس در طول مسیر جاده دسترسی و اجرای 

 100آبپاشی، تسطیح، رگالژ و کوبیدن قشر اساس با تراکم عملیات پخش، 

(  5پیوست  درصد )طبق دستور کار کارگاهی و رعایت دستورالعمل های فنی

 پنج هزار متر مکعب  5.000به میزان 
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 یشنهاد قیمتپ

خريند و ممنل و بنار انندازي   عملیدات انجدام موضوع 1400-9بعد از بررسی ومطالعه دقیق اسناد مناقصه 

مصالح بيس در طول مسير جاده دسترسي و اجراي عمليا  پخش، آبپاشني، تسنحيح، رگنو  و 

بدر )طبق دستور کار کارگاهی و رعایدت دسدتورالعمل هداي فندی  درصد 100كوبيدن قشر اساس با تراكم 

 درابالغی توسط کارفرمدا  و کد هاياساس مشخصات و مندرجات فنی عمومی و خصوصی منضم به اسناد پیمان 

جداده  -جداده شدیروان مشدهد 15کیلدومتر -خراسان شدمالی استان واقع درشیروان داخل محدوده پرواه دامداري 

بدینوسدیله خددمات موضدوع  که همه آنها امضا شده وبه پیوست مسترد می شود،دسترسی پرواه دامداري شیروان 

 المی ،بشرح ذیل تقبل می کند.فوق رابادر نظرگرفتن کلیه هزینه ها وشرایط اع

 ریال                                                                                                 مبلغ پیمان به عدد:

 ریال                                                                                             :حروفمبلغ پیمان به 

*** آنالیز مبلغ نهایی پیمان شامل ریز محاسبات متره و مالی ضمیمه ي این اسناد گردد و در پاکت )ج( قرار 

 گیرد.

محدل بودجده طدرح پرداخدت مدی نمایدد لدذا پیشدنهاد کارفرما مبلغ مالیات متعقه را تحت سرفصل جداگانه اي از 

 دهنده نبایستی هیچگونه مبلغ جداگانه اي بابت مالیات بر ارزش افزوده در پیشنهاد قیمت خود منظور نماید.

روز کداري  7ما مورد قبول واقع شود وکتبا اعالم گردد،تعهد می نماییم حدداکثر ظدرف مددت  ها چنانچه پیشنهاد

درصدد مبلدغ پیمدان بده عندوان سدپرده انجدام تعهددات تهیده  5ه پذیرش پیشنهاد،سپرده اي معادل از تاریخ ابالغ نام

 وتسلیم نماییم.

مداه معتبدر بدوده ودر عدرن ایدن مددت هدر لحظده اي کده  1این پیشنهاد از تاریخ گشایش پاکات مالی بده مددت 

د بدراي طدرفین الدزام آور خواهدد شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان قبولی خود را کتبا به آن اعالم نماید

 بود.

 شماره ثبت شرکت: نام ونام خانوادگی:

        ادرس:  کد ملی:



 خوانده شد ومورد قبول است
 مهر وامضاء مناقصه گر

 شماره تماس: کد اقتصادي:

 مهر وامضا: کد پستی:

 

 روسازی جاده دسترسی پروژه شیروان((عملیات ))

-به آدرس اصفهان، پلیس راه شاهین شهر شرکت کشت و دام گلدشت نمونهاین قرارداد فی مابین 

با کد  031-95014612به شماره تماس  آقای سعید صالحیجاده علویجه به نمایندگی  8کاشان، کیلومتر 

نامیده می شود از  "کارفرما "که در این قراداد  10260371718و شناسه ملی  411177633678اقتصادی 

پستی کد  .......... .....................به آدرس :  ....................شرکت  /آقاییک طرف و از طرف دیگر 

شماره همراه  ..................باشماره تلفن :  ...................به شماره ملی :  ..............فرزند   ..........سکونت:

 می باشد. "پیمانکار"به عنوان  …………وکدکارگاهی )بیمه(   .....................

 قرارداد  : موضوع  1ماده 

خرید و حمل و بار اندازی مصالح بیس در طول مسیر جاده دسترسی و اجرای عملیات پخش، آبپاشی،  1-1

درصد )طبق دستور کار کارگاهی و رعایت دستورالعمل  100تسطیح، رگالژ و کوبیدن قشر اساس با تراکم 

 پیوست( های فنی

 : اسناد و مدارک 2اده م

 شرایط عمومی پیمان  2-1

 پنج تا شماره یک های  خصوصی طبق پیوستشرایط  2-2

کلیه اسناد تکمیلی که در بازه های زمانی مختلف در قالب مشخصات فنی، نقشه و کدهای ارتفاعی،  2-3

دستور کارهای اجرایی و صورتمجالس کارگاهی تهیه و تنظیم میگردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به 

وسط پیمانکار می شمار می آید که هر کدام دارای تعهد اجرایی و مبنای رسیدگی به کارکردهای ارسالی ت

 باشند.

 : مبلغ قرارداد 3ماده 

خرید و حمل و بار اندازی مصالح بیس در طول مسیر جاده دسترسی و اجرای عملیات پخش، آبپاشی،  3-1

درصد )طبق دستور کار کارگاهی و رعایت دستورالعمل  100تسطیح، رگالژ و کوبیدن قشر اساس با تراکم 

 .مکعب..................................ریال به ازای هر متر های فنی پیوست(

  نخواهد گرفت. و مابه التفاوت تعلق  به این پیمان هیچ گونه تعدیل 3-2



 خوانده شد ومورد قبول است
 مهر وامضاء مناقصه گر

امکان تشخیص کارفرما از سقف قرارداد با   %25حداکثر تا ی موضوع پیمان کلیه عملیات هاحجم  3-3

  وجود دارد. و کاهشافزایش 

تامین آب عملیات خاکی بعهده پیمانکار می باشد و هیچ گونه بها و اضافه بها جهت تامین آب به ردیف  3-4

 پیمان تعلق نخواهد گرفت.

 : زمان و مدت قرارداد 4ماده 

 می باشد.  1400/...../.....لغایت  1400/....../.....از تاریخ  4-1

 : کسورات قانونی  5ماده 

 کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.5-1

 : شرایط پرداخت  6ماده 

پس از بررسی ارکان پروژه و  با توجه به پیشرفت کار و ارسال صورت وضعیت توسط پیمانکار و 6-1

کسر کسورات قانونی  فتر مرکزی و کنترل احجام توسط نقشه برداری وهمچنین بعد از بررسی و تایید د

  حداکثر تا یکماه پس از اتمام کار قابل پرداخت می باشد.

از هر صورت وضعیت بابت حق بیمه کسر و در پایان کار و پس از اخذ و تحویل مفاصاحساب  %5مبلغ  6-2

 تامین اجتماعی به پیمانکار مسترد می گردد.

 : دوره تضمین کیفیت کار و مبلغ ضمانت نامه 7ماده 

صورت یک فقره کل قرارداد به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات به  %10پیمانکار موظف است معادل  7-1

 چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی معتبر در اختیار کارفرما قرار دهد.

پیمانکار ملزم به اصالح و رفع عیب ، خرابی ها و مشکالت موجود در کار خود می باشد و باید پس از  7-2

 رفع نواقصات به تایید کارفرما برسد.

 : تعهدات پیمانکار8ماده  

کلیه دستور کارها را طبق عملیات نقشه برداری و پس از تایید کارفرما و ناظر د پیمانکار متعهد میگرد 8-1

 .پیش از اقدام عمرانی انجام دهد

 تامین نیروی انسانی ماهر و پرداخت حقوق و مزایا برابر قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی.  8-2

نون اداره کار و تامین اجتماعی و بیمه بعهده رعایت کلیه مسائل حفاظت و ایمنی کارگاه و مقررات قا 8-3

پیمانکار بوده و چنانچه در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات کار ،تامین اجتماعی و مسائل ایمنی توسط 
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پیمانکار به کارکنان وی و یا افراد ثالث دچار سانحه شوند کلیه عواقب حقوقی و مالی بعهده پیمانکار می 

 مسئولیتی در این قبیل موارد ندارد. باشد و کارفرما هیچگونه

تامین کلیه لوازم، سوخت، ابزار کار و تهیه جرثقیل، بیل مکانیکی، لودر، گریدر، انواع غلتک، ماشین  8-4

 آبپاش و سایر ماشین آالت و غذا و اسکان کارگران به عهده پیمانکار می باشد.

نامه کنترل های الزم را انجام داده و در صورت کارفرما مخیر است هر زمان الزم بداند براساس آیین  8-5

 عدم احراز مطلوبیت و کیفیت مطابق ضوابط نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

  کلیه عملیات اجرایی دیگر مرتبط با موضوع پیمان به عهده ی پیمانکار می باشد. 8-6

 هزینه حمل و بارگیری ماشین آالت بعهده پیمانکار می باشد. 8-7

پیمانکار متعهد می گردد در مدت قرار داد هرماه لیست و حق بیمه کارگران خود را به سازمان تامین  8-8

اجتماعی ارسال نمایدکه جرایم ناشی از عدم ارسال لیست یا عدم پرداخت حق بیمه بر عهده پیمانکار می 

 باشد. )حق اعتراض ندارد(

یفیت مورد تایید کارفرما اقدام نماید و هرگونه قصور پیمانکار متعهد میگردد نسبت به حمل مصالح با ک 8-9

 و کوتاهی در این خصوص و جبران خسارت آن به عهده پیمانکار است.

 پیمانکار موظف است نسبت به اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی اقدام نماید. 8-10

به تایید ارکان  مالک محاسبه احجام نقشه های اولیه و نقاط برداشت شده ی نهایی می باشد که 8-11

 پروژه، مشاور و دفتر فنی خواهد رسید.

 :شرایط فسخ قرارداد9ماده  

 تاخیر در شروع پیمان در صورت قصور پیمانکار. 9-1

 تعطیلی کار بدون عذر موجه و بدون مجوز دستگاه نظارت. 9-2

 ما.پیمانکار حق انتقال قرارداد به غیر را ندارد،مگر با اخذ مجوز کتبی از کارفر 9-3

 عدم انجام دستور کارها و دستورات دستگاه نظارت.9-4

هرگاه پیمانکار به عللی حاضر به رعایت هر یک از  موارد قرارداد )با جداول پیوست( یا قادر به انجام کار  9-5

بر اساس نقشه ها و مشخصات فنی نباشد و یا در اجرای تعهدات مسامحه و قصور نماید.خسارات وارده را به 

از محل قرارداد کسر و یا از محل  %15واحد نظارت کارفرما محاسبه و هزینه آن را به اضافه  تشخیص

 حق هیچگونه ادعایی و اعتراضی ندارد.پیمانکارمطالبات و سپرده پیمانکار وصول  نماید و 

 

 :مدت ضمانت 10ماده 

ماه از تاریخ تحویل قطعی می باشد، که پیمانکار  6حسن انجام کار عملیات موضوع قرارداد به مدت 1-10

موظف است نسبت به اصالح و رفع عیوب،کسری ها، خرابی ها و مشکالت موجود اقدام نماید و در صورت 

از  %15اضافه آن را به قصور پیمانکار ، کارفرما می تواند راسا نسبت به اصالح معایب و نقایص اقدام هزینه 
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حق هیچگونه اعتراض یا  محل قرارداد کسر و یا از محل مطالبات و سپرده پیمانکار وصول نماید پیمانکار

 ادعایی نخواهد داشت.

 : حسن انجام کار11ماده 

به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما  %10از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 1-11

ری می شود که پس از تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی کار وارائه مفاصا حساب سازمان تامین نگهدا

اجتماعی به پیمانکار پرداخت می گردد، در صورت ترک کار، عدم انجام تعهدات و یا ادعای تغییر قیمت 

د اقدام توسط پیمانکار، کارفرما مخیر است بالدرنگ نسبت به ضبط کلیه ضمانت نامه های موجود نزد خو

 نماید.

  HSE: رعایت مقررات کارگاه و ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 12ماده 

پیمانکار و عوامل او موظف اند کلیه مقررات کارگاه را رعایت نمایند . همچنین همکاری و هماهنگی با 1-12

ات ایمنی سایر عوامل اجرائی و پیمانکار جهت جلوگیری از مشکالت طرفین الزامی است . رعایت الزام

بهداشت و محیط زیست برای کلیه عوامل پیمانکار ضروری است . بدیهی است هرگونه مشکل یا خسارت 

 ناشی از عدم رعایت موارد فوق توسط عوامل پیمانکار  بر عهده پیمانکار است .

کلیه مسولیت کنترل ترافیک در طول مسیر پس از تحویل زمین و تا پایان تحویل موقت بعهده  2-12

پیمانکار می باشد، لذا پیمانکار موظف است در طول زمان اجرای پروژه نسبت به رعایت نکات ایمنی و نصب 

تجهیزات ترافیکی اقدامات الزم را معمول نماید و درصورت بروز هر گونه حادثه کارفرما هیچ گونه مسولیتی 

 را بعهده نخواهد داشت.

لیت مدنی و حوادث کار گاهی به تعداد نیروهای فعال در پیمانکار مکلف است نسبت تامین بیمه مسو 3-12

 بیمه نامه خود را تحویل کارفرما دهد.موضوع پیمان اقدام نماید و پس از انعقاد قرارداد یک نسخه از 

 : رفع اختالف  13ماده 

یک از مفاد  درصورت بروز هرگونه اختالف بین کارفرما و پیمانکار در اجرای قرارداد یا تغییر و تفسیر هر1-13

از  نسبت به حل اختالف این قرارداد،طرفین باید در مرحله اول از راه مذاکره و توافق و در صورت عدم توافق

و رای صادره از طرف ایشان برای طرفین دادگستری شهرستان شاهین شهر و میمه اقدام طریق ارجاع به 

 الزم االجرا می باشد.

نسخه تنظیم شده که 3 صفحه پیوست در  3بند و  36ماده و  13نی در ده ده قانون مداین قرارداد مطابق ما

 . رعایت کلیه مفاد آن می باشند به هرکدام حکم واحد را دارند و طرفین با امضاء آن ، ملزم
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 (1شرايط خصوصي) پيوست شماره 

یر غانیکی و عملیات خواسته شده با هر روش و یا وسیله مک پیمانکار موظف است نسبت به انجام-1

طابق را م مکانیکی که برای عملیات خاکی طبق بخشنامه ها الزم است اقدام نماید و موضوع پیمان

 استاندارد ها تحویل کارفرما نمایید.

 انجامنه گیرد هزیبپیمانکار موظف است از بستر خاکبرداری و کلیه الیه های خاکریزی آزمایش تراکم -2

جه نتیط کلیه آزمایش های تست تراکم بعهده کار فرما می باشد و در صورتی که در برخی از نقا

 .باشد هزینه آنها از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد retestآزمایشات بصورت 

صوصا گاهی، مخت قبل انجام کار نسبت به تحویل زمین و اخذ دستور کارهای کارار موظف اسپیمانک-3

 د.ی اقدام نمایجانمایی محل اجرای کارطبق مختصات جغرافیایی در قالب صورتجلسات کارگاه

افقات پیمانکار موظف است جهت در خواست صورت حساب خود صورت وضعیت که بر اساس نوع تو-4

 ارایه و تاییده عملیات دریافت نماید.تنظیم می گردد 

شد قیمت با و توافق هرگونه عملیات اضافه بر قرارداد طرفین می بایست قبل از اجرا دارای دستور کار-5

 و پس از اتمام دارای صورتجلسه پایان کار به همراه احجام باشد.

م ما اقدای به کارفرپیمانکار موظف است ضمن رعایت مسایل ایمنی نسبت به معرفی مسئول ایمن-6

 نماید در رفرمانمایید ولیست بیمه کلیه پرسنل خود را پایان هرماه پس ثبت تامین اجتمایی تحویل کا

ود و مان خضمن موضوع عملیات خود را بیمه حوادث نماید ود ر نهایت پیمانکار در قبال موضوع پی

 .دارندنئولیتی در این قبال ایمنی ان مسئولیت کامل دارد و کارفرما و عوامل ان هیچگونه مس

ورت صی بایست معدم رعایت زمانبندی موجب جریمه خواهد بود لذا پیمانکار تاخیرات مجاز خود را -7

 جلسه نماید.

زمایش رخواست آدپیمانکار موظف می باشد با توجه به اتمام عملیات خاکریزی در هر الیه نسبت به -8

 .تست تراکم و ضخامت الیه اقدام نماید

ه بر پیمانکار موظف است پس اتمام عملیات خاکریزی و پخش و کوبش نسبت ضمن تحویل الی-9

ت اکریز نسبیه خاساس کدهای ارتفاعی ابالغی توسط کارفرما و پس از اخذ تایید تست تراکم و ارتفاع ال

 به اجرای الیه بعدی اقدام نماید.
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 کارفرما

 شرکت کشت و دام گلدشت
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 (2برنامه زمانبندي ) پيوست شماره   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روز1تحویل زمین                                                                               -1

 روز 1     تجهیز کارگاه                   -2

 روز 1   و صورت جلسه آن  برداشت از وضعیت موجود-3

  الیه بیس و... خرید و حمل و پخش وکوبشعملیات -4

 روز30                                             ط کد شده مطابق نقشه    نقاتا 

 روز 1              عملیات برداشت از وضعیت پروفیل خاکبرداری و صورتجلسه آن  -5

 روز 2  رداشت نهایی و صورتجلسه و ارائه صورت وضعیت قطعی ب-6
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 (3شماره  فهرست بها و مقادير كار ) پيوست

 

خريد و ممل و بار اندازي مصالح بيس در طول مسير جاده دسترسي و اجراي عمليا  

درصد )طبق دستور كار  100پخش، آبپاشي، تسحيح، رگو  و كوبيدن قشر اساس با تراكم 

  پنج هزار متر مکعب  5.000كارگاهي و رعايت دستورالعمل هاي فني ( به ميزان 

 .مي باشد ±2.5سانتيمتر وتلرانس  15ضخامت * اليه هاي خاكريزي به 
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 کارفرما

 شرکت کشت و دام گلدشت
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 (4) پيوست شماره جرائم

 

با  پیمانکار موظف است حجم عملیات موضوع پیمان را در قالب برنامه زمانبندی ارائه شده -1

به اتمام برساند در غیر اینصورت به ازای هر روز تاخیر استفاده از ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 

 ایشان کسر خواهد شد.ریال از مطالبات  70.000.000غیر مجاز به میزان 

بخشنامه جرائم وزلرت راه وشهرسازی ضوابط کسر بها عملیات راهسازی مصوب شورای عالی فنی -3

امور زیربنایی حمل ونقل جز الینفک این قرارداد می باشد و مورد تایید پیمانکار قرار گرفته است. 

ه لذا پیمانکار موظف می باشد پس از تحویل موقت کلیه شیتهای آزمایشگاهی و مستندات مربوط ب

چک لیست فایل بخشنامه مذکور و عملیات اجرای عملیات خاکی را پس از جمع بندی در قالب 

 تحویل موقت به کارفرما تحویل نماید.

پیمانکار موظف می باشد نسبت به اخذ آزمایشات تست تراکم و ضخامت الیه خاکریز در هر الیه -4

حجم عملیات خاکی اجرا شده در همان  مبلغ کل ،اجرا شده اقدام نماید و در صورت عدم اخذ تایید

 الیه محاسبه و پرداخت نخواهد شد.

پیمانکار موظف می باشد گزارش روزانه خود مبنی بر تعداد سرویس های حمل شده و عملیات -5

در قالب فرمت گزارش روزانه ابالغی توسط کارفرما را پس از پایان هر روز به  اجرای بیس انجام شده

نماید. الزم بذکر است مالک بررسی تاخیرات غیر مجاز پیمانکار در بازه زمانی  دفتر کارگاه تحویل

 گزارشات روزانه مورد تایید کارگاهی می باشد.اجرای قرارداد 
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 (5) پيوست شماره مشخصا  فني مصالح

درصد  4درصد و  25،نباید به ترتیب از  T90 و T89حد روانی و دامنه خمیري مطابق آزمایشهاي آشتو،  -1

 .تجاوز نماید

 .%کمتر باشد 40نباید از  T176 رزش ماسهاي بر اساس آزمایش آشتوا -2

شد )باید در دو جبهه شکسته شده با 4/میلیمتر )شماره  4 75درصد مصالح مانده روي الك  75حداقل  -3

 (باشد)شکستگی طبیعی مالك عمل نمی 

 .%تجاوز نماید 45نباید از  T96 مصالح به روش لوس آنجلس آشتودرصد سایش  -4

تجاوز  % 12و با سولفات سدیم در پنج نوبت نباید از  T104 صد افت وزنی مصالح با آزمایش آشتودر -5

 .نماید

 T180و با تراکم آزمایشگاهی آشتو  D1883 ASTM تحمل باربري مصالح )سی بی آر( که با روش -6

 .%کمتر باشد 80ود نباید از اندازهگیري میش

 .%تجاوز نماید 35نباید از  BS812 حداکثر ضریب تورق مصالح با روش -7

 درصد تجاوز نماید. دانه 15هاي، پولکی و سوزنی موجود در مصالح درشتدانه نباید مجموعاً از  درصد دانه -8

ازا به اینچ( اطالق میشود که نسبت در میلیمتر ) 9/5هائی با ابعاد بیشتر از  هاي سوزنی و پولکی به سنگدانه

 .تجاوز نماید .5متوسط ضخامت سنگدانه از 

 T2 قبل از آنکه مصالح تهیه شده به پاي کار حمل شود و مورد مصرف قرار گیرد باید طبق روش آشتو -9

گیرد. نتایج مورد آزمایش قرار فوق الذکر کیلوگرم از مصالح برداشته شود و طبق مندرجات  25حداقل مقدار 

که پس از حصول صحت استاندارد هاي الزم مجوز  آزمایشات باید در حد مشخصات مندرج در همان بند باشد

 بار گیري و حمل به محل پرواه توسط کارفرما بصورت کتبی اعالم میگردد.
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 مشخصات فنی و دانه بندي مصالح اساس باید در محدوده جدول ذبل قرار گرفته باشند. -10

 

 

ري که مصالح اساس روي آن پخش میشود، باید قباًل کاماًل کوبیده شده و رقوم آن در حد رواداریها قش -11

هاي اجرایی از  منطبق با مشخصات باشد. در صورتی که اختالف رقوم سطح آماده شده راه نسبت به رقوم نقشه

لذا پیمانکار  اقدام شود کار هاي کارگاهیدستور  اساس بر آن اصالح به نسبت باید نماید تجاوز متریلیم ± 20

مکلف است قبل از اجراي الیه بیس نسبت به کنترل سطح نهاي الیه زیرین اقدام نماید  و در صورت عدم 

مطابقت با نقشه هاي اجراي نسبت به تهیه گزارش و صورتمجالس کارگاهی با امضاي ارکان پرواه اقدامات 

 الزم را معمول نماید.

سانتیمتر یا کمتر باشد، مصالح باید در یك الیه  15در مواردي که ضخامت اساس پخش مصالح  در هنگام-13

سانتیمتر باشد، باید ضخامت کل را به الیه هاي  15پخش و کوبیده شود و درحالتی که ضخامت اساس بیش از 

شتر از بینتیمتر بی یا سا 10مساوي تقسیم نمود ولی در هیچ حالتی نباید ضخامت هر الیه کوبیده شده کمتر از 

 .سانتیمتر باشد 15
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بپاشی به وسیله تانکر و با فشار یکنواخت انجام شود. آبپاشی باید به طریقی انجام پذیرد که آ  موجود آ -14

درصد رطوبت بهینه نباشد . توقف تانکر به هنگام آبپاشی روي مصالح مجاز نمیباشد .   ±5/1بیش از درمصالح 

 .میزانی باشد که به قشرهاي زیرین صدماتی وارد آوردآبپاشی نباید به 

ها باید با غلتکهاي استاتیك آغاز و  کوبیدن مصالح اساس پس از اطمینان از انطباق رقوم نهایی با نقشه -15

وزن غلتك مورد استفاده باید آنچنان باشد که سبب خرد شدن مصالح سنگی و  سپس با لرزشی ادامه یابد

 .نگردد

 در نقشه آنچه با لیمترمی ± 15اتمام کوبیدگی هر الیه رقوم سطح تمام شده قشر اساس نباید بیش از از  پس -16

 .ها تعیین شده تفاوت داشته باشد

لذا پیمانکار  عبور و مرور وسائط نقلیه پس از اتمام عملیات بر روي قشر اساس به هیچوجه مجاز نمیباشد -17

موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در طول اجراي کار تردد وسایل نقلیه در طول محور به مسیر دیگري هدایت 

 گردد. 

مالك محاسبه و پرداخت صورتوضعیت هاي ارسالی توسط پیمانکار، میزان حجم اساس اجراشده و  -18

 برآورد دقیق نقشه برداري می باشد.

الیه در طول مسیر اجرا میگردد، لذا در صورت که ضخامت الیه بیس در برخی از نقاط قشر اساس در یك  -19

بیش از میزان  پیش بینی شده درآیین نامه هاي اجرایی باشد، میزان مازاد بر موارد مذکور به پیمانکار پرداخت 

 نخواهد شد.

 


