
 

 
 مناقصه عمومی

 
 

، اجرای عملیات نصب، آموزش و تأمین و ملحقات چمن مصنوعی تهیه و حمل

 ملزومات نگهداری

 
توابع و روستاهای استان کرمان شهرستان قلعه گنج، استان هرمزگان شهرستان حاجی آباد ) بخش احمدی ( و استان سیستان و 

 بلوچستان شهرستان های قصر قند و زهک

   

 

 

  رانرانییشرکت اسکان اشرکت اسکان ا  ::  مناقصه گزارمناقصه گزار  دستگاهدستگاه    

 

 

 

 9911 ماه خرداد

 

 

 

 

 



 شرایط مناقصهو  دعوتنامه

 :با مشخصات مشروحه زير شركت نماييد بدينوسيله از شما دعوت مي شود در مناقصه ،        

 یرملزومات نگهدا نینصب، آموزش و تأم اتیعمل یاجرا ، و ملحقات یچمن مصنوع و حمل هیته:  مناقصه موضوع -1

(  یآباد ) بخش احمد یاستان کرمان شهرستان قلعه گنج، استان هرمزگان شهرستان حاج یتوابع و روستاها محل اجرای کار : -2

 ) طبق لیست پیوست ( قصر قند و زهک یو بلوچستان شهرستان ها ستانیو استان س

 دستگاه مناقصه گزار :  شرکت اسكان ايران -3

 نی می باشد و بیمه آن مطابق با بیمه طرحهای غیر عمرانی می باشد .پروژه مذکور از نوع طرحهای غیر عمرا -4

( است که بايد به نفع شرکت اسكان ايران بانكی ضمانتنامهريال ) بصورت  3،000،000،000 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه -5

 به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.« الف» با اسناد مناقصه در پاکت همراه 

، مراتب را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ نباشندمايل به شرکت در آن  اسناد مناقصه ، دريافتپس از چنانچه متقاضیان  -6

 د.نبه دستگاه مناقصه گزار اطالع ده.03/1311/ 24

 می باشد. 31/03/1311شنبه مورخ  نهادها تا آخر وقت اداری روزشآخرين مهلت تسلیم پی -7

دهندگان بايد پیشنهاد خود را در پاکت الك و مهر شده با مشخصات قید شده روی نشانی محل تسلیم پیشنهادها : پیشنهاد  -8

دبیر خانه شرکت اسكان ايران  -72تابان غربی پالك  –باالتر از میرداماد –خیابان ولیعصر )عج(  –پاکت به نشانی تهران 

 تحويل دهند.

 پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.مهر و امضای مجاز تعهد آور اثر انگشت/بايد به  د مناقصهتمام اسنا -1

بايد از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی  مناقصهپیشنهاد های   -10

برخالف شرايط  مبهم و يا ارائه پیشنهاد مشروط، مناقصهنداشته باشد. در صورت وجود خدشه يا نقص در اسناد و مدارك 

 . گردد میبه پیشنهاد دهنده مسترد مردود است  و عیناً دآن پیشنهاو يا نداشتن تضمین کافی ، مناقصه 

شنبه مورخ و سه   01/04/1311شنبه مورخ يكو ب و ج در دو مرحله در روزهای  پیشنهادهای واصله در پاکت الف  -11

یین برنده توسط کمیسیون معامالت شرکت، موضوع به برنده ابالغ به شرح ذيل بازگشايی و بررسی و پس از تع 03/04/1311

 خواهد گرديد :

و مالی خواهد شد و در صورت  بازگشايی و ارزيابی فنی  01/04/1311مورخ  شنبهيكکات الف پیشنهاد دهندگان در روز پا-

بازگشايی و بررسی و  03/04/1311شنبه مورخ سه پیشنهاد دهنده پاکات ب و ج در روز  و مالی يید صالحیت فنی و اجرايیتأ

 نتايج اعالم خواهد شد .

 بوده و پیشنهاد دهنده حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول هر يک از پیشنهادها مختار  -12

يگر مقررات و و د 17/11/83مورخ 130810برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس قانون جديد برگزاری مناقصه به شماره 

 تعیین می شود. حسب نیاز تجزيه بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده،



برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته از زمان اعالم نتیجه مناقصه، جهت انعقاد قرارداد به شكت اسكان  -13

 ايران مراجعه نمايد.

در مهلت مقرر و عدم انجام  مناقصهه نمی شود و عدم مراجعه برنده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد عودت داد تضامین  -14

به نفع شرکت اسكان ايران ضبط خواهد شد و در  مناقصهبرنده  تضمینتعهدات مربوطه، به عنوان انصراف تلقی شده و 

رات دوم و سوم هم بیشتر نباشد، چنانچه نف تضمینصورت داشتن نفرات دوم و سوم بشرطی که تفاوت بهای پیشنهادی از مبلغ 

ايشان هم به نفع شرکت اسكان ايران ضبط خواهد شد و متقاضیان حق هیچ گونه  تضمینحاضر به انعقاد قرارداد نگردند 

 اعتراضی را در اين خصوص نخواهند داشت.

ت پیمانكاران آئین نامه تشخیص صالحی 56طبق ماده  هر گاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، -15

 تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.ساختمانی ،

به معاونت برنامه ريزی و نظارت  مشارکت در مناقصه و رعايت مهلت های مقرر، رفتار پیمانكاران در پاسخ به دعوتنامه، -16

 بر اساس ضوابط مربوط رفتار شود. ان متخلف،راهبردی رياست جمهوری کشور اعالم می شود تا با پیمانكار

بعهده برندده مزايدده   از جمله هزينه کارشناسی،درج و چاپ آگهی و ساير هزينه های مرتبط  مناقصه کلیه هزينه های مربوط به -17

 خواهد بود.

 دوقطعه نمونه چمن مصنوعی بهمراه تمامی اسناد مناقصه توسط پیشنهاد دهنده ارائه گردد. -18

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      :ریخ تا

 مهر پیشنهاد دهنده  :اثر انگشت/نام و نام خانوادگی ، امضای مجاز تعهد آور و 

 

 

 آدرس:

 :                                   تلفن:یکد پست
 

 

 



 

 

 

 مشخصات فنی خصوصی

 

 یملزومات نگهدار نینصب، آموزش و تأم اتیعمل یاجرا ، و ملحقات یچمن مصنوع و حمل هیتهمناقصه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:تاریخ    

 مهر پیشنهاد دهنده  :اثر انگشت/نام و نام خانوادگی ، امضای مجاز تعهد آور و 



      روش مرجع/

 روش آزمون
تارهحدود قابل قبول فیفا يک س  رديف ويژگی/ شرح آزمون واحد 

 مشخصات عملكردی چمن

FIFA01 

FIFA01 
1الی  6/0  m 

 برگشت  تر بدون فرسايش

 عمودی

توپ   

1 

 بدون فرسايش
 خشک

2 

كیبعدازفرسايش مكانی  3 

FIFA02 

70الی  45  

% 

 موقعیت صفر درجه
 خشک

انحراف 

 زاويه ای

توپ   

4 

درجه 10موقعیت   5 

80الی  45  
 موقعیت صفر درجه

 تر
6 

درجه 10 موقعیت  7 

FIFA04 

FIFA01 
70الی  55  % 

 تر بدون فرسايش

 جذب

 ضربه

8 

 بدون فرسايش

 خشک

9 

یكیبعداز فرسايش مكان  11 

40 c 11 در دمای 

-5 c 12 در دمای 

FIFA05 

FIFA01 
11الی  4  m m 

 تر بدون فرسايش
 انحراف

 عمودی

13 

 بدون فرسايش
 خشک

14 

یكیبعداز فرسايش مكان  15 

FIFA06 

FIFA01 
50الی  25  N.m 

 تر بدون فرسايش
اومت مق

 چرخشی

16 

 بدون فرسايش
 خشک

17 

یكیبعداز فرسايش مكان  18 

FIFA07 

6الی 4  g 
ی ضريب اصطكاك خط تر

میزان کاهش شتاب –  

19 

 21 خشک

220الی 120  درجه 

ضريب اصطكاك  تر

میزان  -خطی

 سرخوردگی

21 

 خشک
22 

چمن فمشخصات الیا  

توسط تولیدکنندگان  تولید شده -  LSRپلی اتیلن  % 100

 معتبر اروپايی
 23 جنس الیاف -

 24 نوع الیاف - مونوفیالمنت

 25 ضخامت الیاف میكرون 140

1حداقل  mm 26 عرض الیاف 

12000حداقل  dtex 27 نمره نخ 

40 mm 28 ارتفاع الیاف 

865حداقل  g/ m² 29 وزن الیاف 

"8/5  in gauge31 تراکم عرضی 

130حداقل  Knots/m Stitches31 تراکم طولی 

8110حداقل  Knots/ m² 32 تعداد گره 

گرم سه اليه210حداقل  

 
g گمشخصات بكین  33 



 
 
 
 

 

:تاریخ    

 مهر پیشنهاد دهنده  :اثر انگشت/ور و نام و نام خانوادگی ، امضای مجاز تعهد آ
 

روش 

مرجع/روش 

 آزمون

تارهحدود قابل قبول فیفا يک س  ردیف ويژگی / شرح آزمون واحد 

1100حداقل   g/ m² 34 وزن التكس 

2175حداقل  g/ m² 35 وزن کلی 

300حداقل  g/ m² 36 ژنوتكستايل 

 37 بانداتصال - wovenسمینگ تیپ مقاوم شده با اليه 

EN 13744 

EN 12228-2 
25حداقل   N/100mm 

 قبل از پیرسازی
 استحكام چسب

38 

 39 بعداز پیرسازی

EN 13864 

ISIRI12523-3 
50حداقل   41 تغییرات استحكام الیاف بعد از هوازدگی % 

ISIRI 160 

ISIRI12523-3 
4حداقل  grayscale 41 ثبات رنگ الیاف 

ISIRI 810 

ISIRI 17431 
30حداقل  N 

یقبل از پیرساز  نیروی بیرون کشیدن 

 42 پرزه
 بعدازپیرسازی

  43 

EN 12616  180حداقل  mm/h 44 نفوذ پذيری آب 

EN 1161 6 10الی  mm 45 ارتفاع آزاد پايل 

 مشخصات الیه جاذب و پرکننده ها

EN 12230 15/0حداقل  MPa ه(استحكام اليه جذب ضربه )در صورت استفاد  46 

EN1161 4حداقل  mm 47 ضخامت اليه جاذب 

EN 14808 12حداقل  48 میزان جذب ضربه ) اليه جاذب( % 

- SBR - 49 جنس گرانول 

EN 133-1 5/0  5/2الی  mm 51 دانه بندی گرانول 

5/6  g/ m² 51 میزان مصرف گرانول 

EN 133-1 4/0  63/0الی  52 دانه بندی سیلیس میكرون 

به صورت گوشه گرد 80/0  53 شكل سیلیس - 

20 Kg/ m² 54 میزان مصرف سیلیس 

 55 شعله وری - خود اطفاء

يرانی(سال ) صادر شده توسط تولیدکننده و مورد تايید شرکت ا 5حداقل   56 مدت گارانتی 

  عدم رعايت هر يک از الزمات فوق پیشنهاد ارائه شده مردود خواهد بود.رعايت کلیه حداقل های مورد اشاره فوق الزامی است و در صورت 



 
 



 

 فرم شماره 1

 

 نحوه ارائه پیشنهاد قیمت
 

را طبق توضیحات مندرج، به صورت خوانا و بدون خدط خدوردگی تكمیدل،     مناقصهمتقاضیان می بايست کلیه اسناد و مدارك 

از الك و مهر نمودن پاکت هدا بده صدورت    مهر و امضاء و به همراه ساير مدارك به شرح ذيل، درون پاکت ها قرارداده و پس 

تحويل نمايند. بديهی است عدم رعايت موارد ذيل، موج حذف  31/03/11تا مورخ جداگانه، به دبیرخانه شرکت اسكان ايران 

 گرديده و مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود. مناقصهپیشنهاد متقاضی از روند 

 پاكت الف محتوي -9

 مل مدارك و مستندات شا-1-1

اشخاص حقیقی : تصوير پشت و روی کارت ملی و تصوير تمدامی صدفحات شناسدنامه) درصدورت وجدود يدک يدا چندد         

 شريک، تصوير مدارك شناسايی همه شرکاء الزامی است(

آگهی تأسیس و تصوير آخرين تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و تصاوير مددارك   اساسنامه، اشخاص حقوقی : تصوير

 هیئت مديرهشناسايی اعضاء 

 و سابقه اجرايی کارهای مشابهشخص حاوی سوابق اجرايی  –رزومه کارهای انجام شده توسط آن شرکت  -1-2

 رتبه بندی-1-3      

 و اعضاء هیئت مديره تصوير مدارك و سوابق اجرايی مديرانو ی چارت سازمان -1-4      

 ، ارزشیابی کارفرمايان قبلی بر اساس آيین نامه ها و ...مدارك و مستندات ارزيابی مثبت شامل لوح تقدير-1-5      

 گواهینامه های معتبر نظام مديريت و کیفیت ايزو-1-6      

 مدارك و مستندات مربوط به وجود مديريت و کنترل پروژه ) انجام حداقل دو پروژه بدون تأخیر (-1-7      

 تجهیزات و تدارکات-1-8      

 ارائه گردد. افتیکننده ال دیتول یمعتبر از شرکت خارج یندگينمانامه  ريتصو -1-1      

 سال اخیر به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی 3صورت های مالی  -1-1      

 ريال   3،000،000،000بانكی  به مبلغ  ضمانتنامه-1-10      

 پاكت ب حاوي -2

 5و  4و 3و 1فرم های تكمیل شده شمارهشرايط مناقصه به همراه  -2-1

 شرايط خصوصی مناقصه -2-2

 پیوستها و مشخصات فنی پروژه و شرايط عمومی و خصوصی منضم  به آن -2-3

 مانیفرم پ -2-4

 



 

 

 پاكت ج حاوي -9

 2پیشنهاد قیمت تكمیل شده طبق فرم شماره -

در روز  "ج"و  "ب": عدم ارائه تضمین شرکت در مناقصه موجب عدم قبول پیشنهاد متقاضدی و بازنشددن پاکدات    1تبصره

 بازگشايی خواهد شد.

 ، واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.31/03/11:بديهی است به پیشنهاداتی که پس از تاريخ 2تبصره

  :هر سه پاکت می بايست جداگانه الك و مهر شده و هر سه در پاکت بزرگتر جاسازی و مهر و موم گردد.3تبصره

 دهنده ارائه گردد. شنهادیاسناد مناقصه توسط پ یهمراه تمامب یدوقطعه نمونه چمن مصنوع:4تبصره 

 

 

 

 

 

      :تاریخ 

 مهر پیشنهاد دهنده  :اثر انگشت/نام و نام خانوادگی ، امضای مجاز تعهد آور و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2فرم شماره 

 پیشنهاد قیمت و تعهدنامه

 یملزومات نگهددار  نینصب، آموزش و تأم اتیعمل یاجرا ، و ملحقات یچمن مصنوع و حمل هیته مناقصه با اطالع از آگهی
پس از بررسی و آگاهی کامل و پدذيرش تعهدد اجدراء و مسدئولیت در مدورد       20/03/11مورخ  دنیای اقتصادمنتشره در روزنامه 

ولیده  مطالب مندرجات شرايط مناقصه ، شرايط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی و عمومی ، فهرست مقادير و برآورد ا
کار، تعهد نامه اجرا و مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در 
معامالت دولتی و بطور کلی تمامی مدارك و اسناد مناقصه و شرايط عمومی پیمان و با اطالع کامل از جمیع شدرايط و عوامدل   

 مورد مناقصه موجود از لحاظ انجام کارهای
............ شدماره  (: اينجانب/اينجانبدان:..................................................................... فرزندد:............................  )اشخاص حقیقدی 

پیشدنهاد خدود   کدد ملدی:...............................................     ....... . صادره از:..............................................................شناسنامه:.....
 م/ می نمايیم.را بشرح ذيل اعالم می نماي

. ...............)اشددخاص حقددوقی(: شرکت/موسسه/سددازمان: ...................................................................... بدده شددماره ثبددت:....... 
بدددددا مدددددديريت و امضددددداء مجددددداز:................................................................ بددددده      ............ :.............شناسددددده ملدددددی 

سددددمت:....................................................... بدددده موجددددب آگهددددی تأسددددیس/آخرين تغییددددرات شددددماره:.......................    
 .ميینما یرا بشرح ذيل اعالم می نمايم/ م قیمتپیشنهاد  ،خ:..................... در روزنامه رسمیمور

 

 مبلغ پیشنهادی

 مطابق جدول ذيل

 ريال .....................به عدد: .....................................................................................................................

 الير .....................................................................................................: .................................حروفبه 

 
 بهای کل )ريال(     بهای واحد )ريال(      مقدار     واحد شرح رديف

 

     1 

ی به انضمام سیلیس و صنوعچمن م هیته

گرانول و کلیه متعلقات مانند  ژئوتكستال و 

 .... طبق مشخصات فنی خصوصی

 

 مترمربع

 

25،241 

 

  

      

 

    2 

نظارت بر اجرای زيرسازی و اجرای عملیات 

ی به انضمام سیلیس و چمن مصنوع نصب

گرانول و کلیه متعلقات مانند  ژئوتكستال و 

خصوصی به نفكیک  .... طبق مشخصات فنی

 و آموزش های الزم محل اجرا

   15،611 مترمربع کرمان

   3،300 مترمربع هرمزگان

 سیستان و

نبلوچستا  

   6،250 مترمربع

در اولويت می  TBTهزينه حمل) شرکت  3    

 باشد(

   25،241 مترمربع

    عدد و تأمین ملزومات نگهداری ماشین آالت 4    

  ....................... ريال.............................................................................................................................جمع کل: ......

      :تاریخ 

 مهر پیشنهاد دهنده  :اثر انگشت/نام و نام خانوادگی ، امضای مجاز تعهد آور و 

 



 که :می نمايم/ می نمايیم  تعهد /شويمیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شومچنانچه اين پ
پیمان را براساس مراتدب منددرج در اسدناد و مددارك مناقصده       مشخصات فنی خصوصی و عمومیاسناد و مدارك و   -1

تاريخ ابالغ بعنوان برنده مناقصده تسدلیم   از هفته  کي تامضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مد

 ./نمايیمنمايم

ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محدل کارگداه مسدتقر و    يک هفته پس از تاريخ ابالغ ظرف مدت مقرر در پیمان،  -2

  /برسانیم.شروع بكار نموده و کلیه عملیات موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد ومدارك مناقصه باتمام برسانم

 می شود.        که کلیه ضمائم ، اسناد و مدارك مناقصه جزء الينفک اين پیشنهاد محسوب  /می نمايیمتائید می نمايم -3

 که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر يک از پیشنهادها ندارد. /داريماطالع کامل دارم -4

مضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضدمین  تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به ا -5

 ./داشته ايمتقديم داشته ام "الف"دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت  1موضوع بند 

اقرار می نمايم/می نمايیم کلیه اطالعات الزم توسط دستگاه مزايده گزار در اختیار اينجانب/اينجانبان قرار گرفتده و از   -6

زديد نموده و از کیفیات و خصوصیات و مشخصات و حقوق مكتسبه آن از هر حیدث و جهدت، کدامالً    مورد مزايده با

اطالع حاصل نموده و برگ شرايط مزايده را نیز به دقت قرائت نموده و به عنوان قبول کلیه شرايط مزايده اين پیشنهاد 

ندده شدناخته شدم/شدديم موظدف بده رعايدت کلیده شدرايط         را امضاء و اقرار می نمايم/می نمايیم چنانچه در مزايده، بر

حق و اختیار و وکالت بالعزل می دهم/مدی دهدیم   گزار  دهيدستگاه مزامندرج در اسناد مزايده می باشم/می باشیم وبه 

مدی تواندد   گدزار   دهيدستگاه مزاکه در صورت عدم انجام تعهدات اينجانب/اينجانبان به شرح مندرج در اسناد مزايده، 

ده شرکت در مزايده توديعی اينجانب/اينجانبان را بدون هیچ گونه تشريفاتی راساً بده نفدع خدود ضدبط و برداشدت      سپر

نمايد و اينجانب/اينجانبان حق هرگونه ايراد و اعتدراض و بحدث و گفتگدويی را در خصدوص ضدبط و برداشدت مبلدغ        

 سپرده مذکور از خود سلب و ساقط نمودم/نموديم.

 

 
 

 
 
 
 

      :تاریخ 

 مهر پیشنهاد دهنده  :اثر انگشت/نام و نام خانوادگی ، امضای مجاز تعهد آور و 
 

 

 

 

 



 3فرم شماره 

 

 تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي 

 22/91/9991مورخ 

 یملزومات نگهدار نیوزش و تأمنصب، آم اتیعمل یاجرا ، و ملحقات یچمن مصنوع و حمل هیتهمناقصه 

 

بدينوسیله تايید می نمايد که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله  اين پیشنهاد دهنده با امضای ذيل اين ورقه ،
کارفرما يا نمی باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد، 1337کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 

 ار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نمايدمناقصه گز
همچنین قبول و تايید می گردد که هر گاه اين پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانكار پیمان 

ت پیمان ) تا تحويل موقت( با ثبات برسد يا چنانچه افرادی را که مربوط را امضاء و چنانچه خالف اظهارات فوق در خالل مد
مشمول ممنوعیت مذکور در قانون هستند در اين پیمان سهیم و ذينفع نمايد و يا قسمتی از کار را  به آنها محول کند کارفرما 

وارده در اثر فسخ پیمان و  حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانكار را ضبط و خسارت
 تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نمايد. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد

اين پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون 
صله به اطالع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود بديهی است که چنانچه اين مزبور گردد مراتب را بالفا

پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط 
اخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال اين پیشنهاد دهنده را ضبط نمايد بلكه خسارت ناشی از فسخ پیمان و يا ت

 وصول خواهد نمود
اين پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت  مضافاً

 تخلف مستحق مجازاتهای مربوط می باشد.
 
 
 

      :تاریخ 

 مهر پیشنهاد دهنده  :اثر انگشت/ام خانوادگی ، امضای مجاز تعهد آور و نام و ن

 

 

 

 

 

 

 



 4فرم شماره 

 

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان 
 

 ینگهدارملزومات  نینصب، آموزش و تأم اتیعمل یاجرا ، و ملحقات یچمن مصنوع و حمل هیتهمناقصه 
 

بدينوسیله تائید می نمايد که مهر و امضای مجاز اين پیشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطالع کامل آن  –الف 
پیشنهاد دهنده از متن قوانین ، مصوبات ، آئین نامه ها ، دستور العملها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارك نامبرده شده در 

 باشد. ذيل می« ج » بند 
نیز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه پیمان است و « ج»همچنین بدينوسیله تائید می نمايد که اسناد و مدارك موضوع بند  –ب 

متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با اين مناقصه و پیمان مورد قبول اين پیشنهاد دهنده بوده و تمامی مسئولیت 
 ای کامل آنها نیز بدينوسیله توسط اين پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.های الزم و نیز اجر

 فهرست مقررات و اسناد مدارك عمومی مناقصه و پیمان –ج 
اين فهرست شامل کلیه نشريات و بخشنامه های معتبر سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور هیئت وزيران و سازمان تامین 

سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور آمده  23/4/1380مورخ  4617/105-1753/54مه شماره اجتماعی می باشد که در بخشنا
 است .

 
 
 
 
 
 

      :تاریخ 
 نام و نام خانوادگی ، امضای مجاز تعهد آور و اثر انگشت/مهر پیشنهاد دهنده  :

 

 

اشی از اين پیمان و مناقصه مورد تائید و مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكالیف و وظايف و اختیارات و مسئولیتهای ن
 قبول اين مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در اين مناقصه پیمان بدان عمل خواهد شد.

 
 نام و امضای کارفرما )در پیمان(    )در مناقصه( رنام و نام خانوادگی مناقصه گ

 

 

 

 

 



 5فرم شماره 

 بیمه نامه ها

 یملزومات نگهدار نینصب، آموزش و تأم اتیعمل یاجرا ، ملحقات و یچمن مصنوع و حمل هیتهمناقصه 
 

 
اين شرکت با امضاء ذيل اين ورقه تائید می نمايد که چنانچه به عندوان برندده مناقصده فدوق انتخداب گدردد در موقدع عقدد         

شرايط عمومی پیمان  21قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوريكه در شرايط مناقصه و ماده 

 پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجراء نزد يكی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما بیمه نمايد.

ضمناً تائید می نمايد که اين شرکت با اطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیدره پیشدنهاد خدود را تكمیدل و در پاکدت ب      

ر زمان مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم خواهد شد و چنانچه بعلت تشريفات اداری يا تسلیم نموده است که د

هر علت ديگر اين امر میسر نشود ظرف مهلت قانونی تعیین شده پس از مبادله قرارداد مكلف بده تسدلیم بیمده نامده مربدوط      

ارفرما رأساً  در ايدن مدورد اقددام و وجدوه مربوطده را در      شرايط عمومی پیمان( ک 43بوده و در صورت تاخیر )مطابق ماده 

حسابهای فی مابین اعمال خواهد نمود. بديهی است چنانچه در اين خالل حوادث سوئی نیز بروز نمايد که به عملیات انجام 

 شده آسیب وارد نمايد پیشنهاد دهنده مسئول خسارت ناشیه خواهد بود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      :تاریخ 
 ام خانوادگی ، امضای مجاز تعهد آور و اثر انگشت/مهر پیشنهاد دهنده  :نام و ن

 
 

 

 

 

 



 شرایط خصوصی مناقصه

 یملزومات نگهدار نینصب، آموزش و تأم اتیعمل یاجرا ، و ملحقات یچمن مصنوع و حمل هیتهمناقصه 

داخل محوطه کارگاه و به تناسب در کارگاه به  یآن از ورود عيتهیه آب و برق تا ورودی کارگاه بر عهده کارفرما و توز -1

 بر عهده پیمانكار می باشد.  ازیمورد ن یمحل ها

پیمانكار ملزم است که طبق برنامه زمانبندی که در ابتدای کار تسلیم کارفرما مدی   تامین کلیه مصالح بعهده پیمانكار است، -2

 در اجرای پروژه متوجه پیمانكار می باشد کند نسبت به تامین مصالح خود اقدام نمايد هر گونه تاخیری از اين بابت

 مدان یپ هیمبلغ اول ( درصد 30)  سیرا که معادل  مانیپ نيپیش پرداخت ا مانكار،یپ یکارفرما موافقت دارد که بنا بر تقاضا -3

 .ديپرداخت نما مانكاریمورد قبول کارفرما از سوی پ یدر قبال اخذ ضمانتنامه بانك است

ی از مصالح و تجهیزات کارگاه به عهده پیمانكار است و کارفرمدا از ايدن بابدت هیچگونده     حراست و نگهداری شبانه روز -4

 مسئولیتی ندارد

حداکم بدر روابدط کارفرمدا و      3/3/1378مدورخ   1088/102-842/54کلیه مفاد شرايط عمومی پیمان منضم به نامه شدماره   -5

 د را انجام دهدپیمانكار می باشد و پیمانكار ملزم است که طبق مفاد آن تعهدات خو

 نیمعتبر به عنوان تضم ی، ضمانت نامه بانك مانیدر هنگام مبادله پ مانیدرصد مبلغ پ دهمعادل  می گرددمتعهد  مانكاریپ -6

مطابق  یقطع تیصورت وضع بيموقت و تصو ليو ضمانتنامه مذکور پس از تحو ديانجام تعهدات به کارفرما ارائه نما

 .ددگر یمسترد م نكارمایبه پ مانیپ یعموم طيمفاد شرا

 نمايدد  کوتداهی  يدا  انگداری ¬: هرگاه پیمانكار در اجرای تمام يا قسمتی از مفداد درج شدده در ايدن قدرارداد، سدهل      تبصره

 می منظور پیمانكار بدهكاری حساب به %15 اضافه به را مذکور های¬هزينه و داده انجام خود هزينه به را عملیات کارفرما

 .نمايد

 ای سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور  و مصوبات هیئت وزيران در خصوص اين مناقصه نافذ می باشدکلیه بخشنامه ه -7

 است . مانكاریبعهده پ ی( طبق مقررات مالاتیو مال مهی)ب یکسورات قانون هیپرداخت کل -8

د شد که پس از ارائه مفاصدا  کسر خواه یاجتماع نیتأم مهیدرصد بابت سپرده ب 5معادل  مانكار،یاز مبلغ هر پرداخت به پ -8-1

 شده مسترد خواهد شد. اديمبلغ  مانكار،یاز طرف پ مهیحساب ب

در صدورت   د،يبر ارزش افزوده را ارائه نما اتیمال ستمیاسناد الزم درخصوص اثبات ثبت نام در س مانكاریپ كهیدر صورت-8-2

بر  اتیبه عنوان مال مانیمازاد بر مبلغ پ مانكاریکرد پدرصد ناخالص کار 1مذکورکارفرما موظف به پرداخت مبلغ  یاعتبار گواه

 خواهد بود . یارزش افزوده به و

پیمانكار پس از اتمام کار موظف است نسبت به برچیدن تجهیزات کارگاه و دورريختن کلیه مواد زائدد از محوطده اقددام     -1

 مايدنمايد به گونه ای که وضعیت محوطه را مانند قبل از عملیات اجرايی تحويل ن

 

 



یمانكار الزم است به نوع و مشخصات فنی مصالح مورد نیاز که در مشخصات فنی خصوصی اعالم می شود توجده نمايدد   پ -10

ئیديه آن را از کارفرما اخذ نمای. ضروری است قبل از ارسال هر نوع محمولده  و قبل از حمل هر گونه مصالح به کارگاه تا

تا نماينده کارفرما جهت بازرسی و تأيید، برنامده   ل کارخانه ( را اعالم نمودهکتبا زمان پیشنهادی بازرسی در مبداء) محای 

 ريزی الزم را انجام دهد و پیمانكار بدون مجوز و تأيید کتبی کارفرما حق ارسال هیچ محموله ای را ندارد.

کارشناس بازرسی بعهدده   الزم به توضیح است فراهم آوردن امكانات اياب و ذهاب و اقامت نماينده/نمايندگان کارفرما و

 جهت حمل محموله ها در اولويت می باشد.  TBTپیمانكار می باشد و همچنین شرکت 

ماه میباشد که مدت اجرای هر بخش از سوی کارفرما اعالم شده و برای پیمانكدار الزم االجدرا اسدت     7مدت اجرای کار   -11

 انكار طبق شرايط عمومی مشمول جريمه می گردددر صورت تاخیر غیر مجاز پیمانكار در اجرای موضوع پیمان پیم

از طريدق واسدطه هدای    کارفرما در صورت نیاز و صالحديد می تواند عملیات خريد اين پیمان را بصورت کلی و يا جزئی  -12

 محلی انجام دهد که هر کدام بصورت الحاقیه مجزا به اين قرارداد اضافه خواهد شد.

از طدرف   مدان یمددت پ  نیکارفرمدا در حد   ديبنا به صدالحد  مانیموضوع پ یو اجرا ليمحل تحو یو زمانبند یبند تياولو -13

 گردد. یابالغ م مانكاریکارفرما به پ

شرايط عمومی تعیین می شود،  31اريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگرکه طبق ماده حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از ت  -14

 شرايط عمومی  عمل می شود. 42گردد و طی آن به ترتیب ماده ماه از سوی پیمانكار، تضمین می 12برای 

 ايدپیمانكار ملزم است با مطالعه و امضای شرايط خصوصی کلیه مفاد آن را در هنگام ارائه قیمت رعايت نم  -15

پیمانكار موظف است ظرف مدت يک هفته پس از اعالم نفر برنده توسط کارفرما شروع بده کدار نمايدد و اقددام بده تهیده        -16

اسناد قرارداد و تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات نمايند در صدورتیكه پیمانكدار ظدرف مددت مدذکور شدروع بده کدار ننمايدد          

 خواهد شد ضمانتنامه پیمانكار ضبط و از نفر دوم دعوت بكار

 ارسالی. 1فرم  1بانكی به نفع کارفرما طبق بند  ضمانتنامهارائه  -17

در صورتیكه پیمانكار به علت عدم توانايی اجرايی و مالی قادر به اجرای پروژه در مدت تعیدین شدده نباشدد طبدق شدرايط       -18

 عمومی پیمان مشمول جريمه خواهد شد

پیمان موظف می باشد تمامی استاندارها و دسدتورالعملهای منددرج    پیمانكار در خصوص انجام عملیات اجرايی مربوط به  -11

 را رعايت نمايد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور و مقررات ملی ساختمان 55نشريه شماره در 

 مشخصات فنی لوازم و تجهیزات مورد نیاز پروژه  از نوع درجه يک و مرغوب و مورد تايید دستگاه نظارت  -20

يک نسخه از اسناد مربوطه را تحويدل حدوزه مالیداتی اداره     موظف است پس از دريافت اسناد قرارداد ،پیمانكار مكلف و  -21

 می باشد        دارايی مشخص شده نموده و رسید آن را تحويل نمايد . در غیر اينصورت کلیه جرايم بعهده پیمانكار 

 اد با نرخ های قرارداد افزايش يا کاهش دهدمبلغ قرارد%25کارفرما مختار است موضوع قرارداد را حداکثر تا  -22

 پیمانكار موظف است کلیه ماشین آالت و دستگاههای مورد نیاز در ارتباط با پروژه فوق الذکر را تامین نمايد -23

 

 



 

در صورت درخواست کارفرما پیمانكار موظف است تمام و يا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را نزد شرکت بیمه مدورد   -24

 یمه نمايدنظر کارفرما ب

 پیمانكار موظف است که در انتخاب پیمانكاران جزء موارد زير را رعايت کند  -25

 از افراد با تجربه و دارای سابقه کار مشابه استفاده کند -

 پیمانكار جزء می بايست توان تامین نیروی مورد نیاز به تعداد کافی را داشته باشد  -

ستگاه نظارت بدون تحمیل هزينه اضافی به کارفرما نسبت به جايگزينی توسط د در صورت عدم تايید کار پیمانكاران جزء -

 سريع آنان اقدام نمايد

 عملكرد پیمانكاران جزء رافع مسئولیت پیمانكار نخواهد بود -

کارکنان ايرانی پیمانكار بايدد دارای شناسدنامه و گدواهی معافیدت از خددمت نظدام وظیفده )کدارت پايدان خددمت و ...( و            -

 نه بايد دارای پروانه اقامت واجازه کار باشند.کارکنان بیگا

در صورت عدم فعالیت مناسب پیمانكار در هر جبهه کاری و نیز عدم تحويل هر بخش تعیین شده از کار توسط دسدتگاه    -26

 نظارت در زمان مقرر کارفرما مختار است قرارداد را فسخ نمايد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد

هئیدت   22/01/14هدد مدورخ    50651/ت 123402سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان طبق مصدوبه شدماره    يافت وجوهدر -27

 وزيران

آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانكاران  56هرگاه ثابت شود که پیشنهاد دهندگان با يكديگر تبانی نموده اند براساس ماده  -28

 ا با ايشان رفتار خواهد شد.ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنه

 تغییری در قیمت واحد پیشنهادی نخواهد داشت . مقاديرافزايش و يا کاهش احتمالی  -21

اولیه مورد تائید پیمانكار بدوده و هیچگونده حقدی بدرای افدزايش قیمدت ايجداد         مشخصات فنیتغییرات جزئی احتمالی در  -30

 نخواهد کرد.

قرارداد مورد نظر پیش بینی نگرديده باشد، مطابق شرايط عمومی پیمان عمل و  در کلیه مواردی که در متن اسناد مناقصه و -31

 رفتار خواهد گرديد.

روز پس از  سههر يک از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشد بايد حداکثر تا  -32

 زار اعالم کرده و تقاضای توضیح کتبی نمايدبه دستگاه مناقصه گ اسناد و مدارك مناقصه مراتب را کتباً دريافت

هر گونه توضیح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوی  -33

 دستگاه مناقصه گزار اعالم و جزو اسناد و مدارك پیمان منظور خواهد شد.

 

 



ر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود مناقصه گزار حق تغییر اصالح يا تجديد نظ  -34

محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آيد مراتب به دعوت شدگان ابالغ می شود و در صورتیكه پیشنهادی قبل از 

 ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنمايد

در اينصورت دستگاه  ا که ممكن است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادير يا قیمتها باشد،از آنج

مناقصه گزار میتواند آخرين قیمت دريافت پیشنهاد ها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوی که آنان 

 در پیشنهاد خود را داشته باشندفرصت کافی برای اصالح و تجديد نظر 
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