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 موضوع و  شماره و  شده مهر  و الك باید  مزبور پاکات.  بود خواهند باشد می پاکات فیزیكی ارسال به  ملزم تنها  گران مناقصه 

 الف پاکت مناسب مهر و الك عدم صورت شود. در نوشته آن روی بر گزار مناقصه دستگاه نیز  و گر نشانی مناقصه و نام مناقصه

 .داشت نخواهد هیچگونه اعتراضی حق گر مناقصه و بوده مردود پیشنهاد

 فوالد کاوه شرق   عیشرکت صنامحل تحویل اسناد: تهران میدان آرژانتین، ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان،طبقه ی نهم،  

 مناقصه  در شرکت ضمانتنامه به مربوط الف پاکت 5-2-1

 شرکت ضمانتنامه نفوذ تاریخ  .بود خواهد مناقصه در شرکت  بانكی ضمانتنامه حاوی میشود مشخص الف حرف با که پاکت یك

 .باشد دیگر ماه (3) سه برای قابل تمدید و ماه (3سه ) مدت به پیشنهادات گشایش تاریخ از باید  مناقصه در

 بود  خواهد ذیل مدارك حاوی ب پاکت 5-2-2

 بود:  خواهد زیر اسناد حاوی میگردد مشخص  ب حرف با که دیگری پاکت

 شناسه و اقتصادی کد همچنین است، رسیده پیشنهاد دهنده امضا و مهر به آن صفحات کلیه که حاضر مناقصه اسناد و دعوتنامه  

پیشنهاد  بوسیله صورتیكه در ) فنی های الحاقیه پیشنهاد منجمله به مربوط های نقشه و فنی مشخصات کلیه ،  دهنده ملی 

 (  عملیات پیشرفت زمانی جدول همچنین و رسمی روزنامه در تغییرات مندرج آخرین (باشد  شده صادر گذار مناقصه دستگاه

 صورت  در . نمایند ب ارائه پاكت در را خود ملي شناسه یا اقتصادي شماره هستند موظف ها پيشنهاد دهنده كليه

 از را اعتراض مراتب هرگونه پيشنهاددهنده نموده و امتناع مالي پاكات  افتتاح  از گذار مناقصه دستگاه ارائه  عدم

 . نماید مي سلب خود

 .شود گذاشته نباید ب پاکت در مالی پیشنهاد هیچگونه

 :كه  مي نماید تاكيد

 :باشد زیر  موارد حاوي باید "ب " پاكت

 ،كدپستي ، (شده اصل )برابر روزنامه رسمي آخرین ، مناقصه شده امضا و مهر اسناد و ها نقشه و فني مدارك كليه

  مجاز امضاء صاحبان شناسنامه ملي، كارت  كپي شركت، كد اقتصادي و ملي شناسه

 مالی  پیشنهاد به مربوط ج پاکت -5-2-3

 بود.  قیمتها خواهد و مقادیر جداول و  قیمت پیشنهاد برگ شامل شودمی مشخص ج حرف با که دیگری پاکت

 پيشنهادها  تهيه طرز -6

 .شود ارائه و تهیه فیزیكی بصورت الك و مهر شده بصورت باید ج و ب الف، پاکت سه هر -6-1

 .گردند مشخص ارقام و به حروف  به باید  پیشنهادها در مشخص شود، مبالغ که می بایست مناقصه  اسناد  از قسمتهایی در   -6-2

 معتبر حروف به تعیین شده  مبالغ ارقام، به  شده تعیین مبالغ و حروف به شده  تعیین مبالغ  بین اختالف مشاهده صورت در   -6-3

 .بود خواهند
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 )ها(ی امضاء  به محلهای مربوطه باید باشد موجود شدگی پاك  یا تراشیدگی یا و خوردگی قلم پیشنهادها متن در صورتیكه در -6-4

 .شد تلقی خواهد مردود و ناقص پیشنهاد غیراینصورت در برسد )گان( پیشنهاد دهنده

 می تواند نقشه خواهد بود، ولی فارسی زبان به شود تسلیم و تهیه پیشنهاددهنده بوسیله باید که مشخصاتی و اطالعات کلیه   -6-5

 .باشد انگلیسی

 و توضیحات کلیه مقدم به باید شودو تهیه تغییری هیچگونه بدون مناقصه اسناد سایر و  پیشنهاد فرم طبق باید  پیشنهادها  -6-6

 .باشند الزم  اسناد

 .گردد ممهور رسیده و پیشنهاددهنده موسسه یا شرکت مهر و مجاز امضاء  به باید مناقصه اسناد اوراق و صفحات کلیه   -6-7

 اسناد به منضم قیمتهای مقادیر و جدول قیمت پیشنهاد برگ بر عالوه خود قیمت پیشنهاد در موظفند پیشنهاددهندگان کلیه  -6-8

 .نمایند ارائه و تكمیل را مناقصه

 تطبیق و فنی نظر از که ای باشد بگونه باید گرددمی ارائه ب پاکت  در که برج تولید و طراحی برای شده تهیه های نقشه کلیه -6-9

 .باشد کنترل قابل نظر مورد فنی مشخصات با

 باشد. نمی مجاز مناقصه شرایط در تغییری هیچگونه -6-10

 وقت اتالف موجب تا قرار گیرد عمل مالك مناقصه در شرکت دستورالعمل در شده ذکر بندی فهرست و بندی صفحه باید -6-11-1

 نشدن یافت صورت در و شد خواهد بازبینی است شده که تهیه فهرستی اساس بر مناقصه اسناد ترتیب نشود. بدین اسناد بررسی در

 وی با اسناد در مندرج ضوابط مطابق و باشد می گر مناقصه عهده بر آن تبعات کلیه باشد مناقصه می ملزومات جزو که سندی یا فرم

 .شد رفتارخواهد

 :که نماید اعالم رسیده است ، مجاز امضای )ان( صاحب امضای  به که خود، متبوع شرکت رسمی سربرگ در گر مناقصه -6-11-2

 نموده مطالعه دقیق بطور را اسناد مناقصه سایر و مناقصه در شرکت دستورالعمل و مناقصه شرایط در مندرج مطالب کلیه شرکت این

 .باشد  می گر مناقصه این تایید مورد و

 پيشنهادها  تسليم -7

به آدرس زیر تحویل داده و رسید   شده  مهر و  الك  بصورت شده  ذکر دستورالعمل به توجه با را خود پیشنهاد باید پیشنهاددهندگان

 مربوطه را دریافت نمایند. 

 فوالد کاوه شرق   عیشرکت صنامحل تحویل اسناد: تهران میدان آرژانتین، ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان، طبقه ی نهم،  

 پيشنهادها گشایش -8

 تعیین نشانی مناقصه در کمیسیون در دیگری از پس یكی زیر بترتیبدعوتنامه   در شده قید زمان  در پیشنهادها محتوی پاکتهای

 : شد خواهد بازدعوتنامه   در شده

 این دیگر  مطالب  و الذکر فوق ( الف )1-2-5در   شده تعیین بترتیب الف  پاکت  محتوی هرگاه شد خواهد  باز الف پاکت ابتدا  : الف 

نسبت مردود  پیشنهاد نباشد  کامل  مناقصه  شرایط  و   به عینا   و  آمد  نخواهد  بعمل اقدامی  دیگر  پاکتهای  گشایش به تلقی 

 .خواهد شد مسترد پیشنهاددهنده
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شد.   خواهد آن بررسی محتوی و باز   "ب  "  پاکت باشد تائید مورد شد بیان فوق در که بشرحی الف پاکت محتوی هرگاه : ب

- 5بند ب   در مندرج شرایط با منطبق و کامل "ب" که پاکت صورتی در و شود گذاشته   "ب " پاکت در نباید قیمتی صورت هیچگونه

 شود. می رد پیشنهاد  نباشد فوق  2-2

 که )ج( پیشنهاد دهندگانی پاکات افتتاح به نسبت باشد تائید  مورد شد بیان فوق در که بشرحی "ب " پاکت محتوی هرگاه : ج

 برنده  تعیین نامه آیین اساس  بر برنده تعیین و آمدخواهد   بعمل اقدام جلسه همان در  است شده واقع قبول مورد  آنان پیشنهاد

 .خواهد گرفت صورت  قیمت پیشنهاد برگ و مناقصه

 آن  امضاي و پيشنهاد وضع -9

 قسمتی حذف یا تغییر نمایند بدون می دریافت شده تعیین محل از که را مناقصه مدارك و اسناد کلیه باید پیشنهاددهندگان -9-1

 شرکت مهر به و رسانده خود مجاز  امضای به را مناقصه  و مدارك اسناد و پیشنهادها  اوراق  کلیه و  نموده  خود پیشنهاد ضمیمه آنها  از

 .نمایند ممهور 

 تمام قبول  بمنزله پیشنهاد باشد تسلیم نرسیده  پیشنهاددهنده  امضاء  به مناقصه مدارك  و  اسناد از  قسمت  چند یا  یك درصورتیكه

 .شد خواهد پیشنهاددهنده تلقی طرف از مناقصه مدارك و اسناد مشخصات و شرایط

 باید و باشد می نمایند را تسلیم پیشنهاد که اشخاص یا شخص قانونی اقامت محل و سكونت  محل نام، شامل باید پیشنهاد هر -9-2

 در کامل اطالعات متضمن باید می شود داده شرکتها که بوسیله شود، پیشنهادهائی امضاء  او  معمولی امضای با  پیشنهاددهنده بوسیله

شرکت   مجاز  امضای صاحبان نام  بوسیله باید و  بوده  دارند را  پیمانها  تعهدآور  اسناد  امضاء  کسانیكه اختیار نام  و شرکاء  کلیه نام  مورد 

 مصدق فتوکپی نسخه یك  و  اختیارنامه الزم و وکالتنامه باشد داشته امضاء  اختیار آنان طرف از  نماینده صورتی که در یا  و شود امضاء 

 .باشد نموده  پیوست را باره این  کشور در رسمی روزنامه در مندرج تغییرات آخرین و شرکت اساسنامه

 .شد خواهد تلقی آنها مفاد کلیه قبول  منزله به مناقصه اسناد ذیل امضای -9-3

 که دیگر مربوطه اسناد وکالتنامه و بهمراه  شده تنظیم رسمی بصورت  باید می نماید ارائه را  پیشنهاددهندگان وضع  که  اسنادی -9-4

 و اسناد و پیمانها پیشنهاد دهنده طرف از و می توانند بوده پیمان صحیح اجرای مسئول مستقیما  اشخاصی چه نمایند مشخص

 .باشند نمایند امضا را دیگر تعهدات

 پيشنهادها  اعتبار -10

 .معتبر باشند پیشنهادها گشایش  برای شده تعیین تاریخ از بعد ماه (3سه ) مدت برای حیث هر از باید پیشنهادها 

 مناقصه  در شركت تضمين -11

)    60،000،000،000 معادل درمناقصه  شرکت  تضمین   11-1 یا    تشصریال  ریال   هر با  که باشد می تومان(  میلیارد  6میلیارد 

 از ( ماه3) سه برای بایستی حداقل تضمین این و اسناد باشد به منضم فرم نمونه مطابق )عینا  بانكی بصورت ضمانتنامه باید پیشنهاد

 .باشد  قابل تمدید کارفرما  درخواست  به نیز دیگر ماه سه برای و بوده معتبر پیشنهادها گشایش تاریخ

 که است تعهداتی و اجرای مناقصه در شرکت پیشنهاد مفاد اجرای از اطمینان حصول بمنظور مناقصه در شرکت تضمین  -11-2

 کارفرما بوسیله پیشنهادها اعتبار  مدت برای مناقصه در می باشد. تضمین شرکت الزم پیمان امضای مورد در پیشنهاددهنده بوسیله



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 
 خواهدضبط   کارفرما بوسیله وی مناقصه در شرکت تضمین پیمان، امضای از پیشنهاددهنده صورت تخلف در و شد خواهد نگهداری

   .داشت نخواهد را زمینه این در ادعائی هیچگونه حق پیشنهاددهنده و شد

 تضمین تسلیم و امضای پیمان تاریخ تا می شود شناخته برنده مناقصه در که پیشنهاد دهندهایی مناقصه در شرکت تضمین  -11-3

 .شد خواهد نگهداری کارفرما بوسیله تعهدات انجام

 اول  نفر با پیمان تا مبادله نیز می گیرد قرار دوم مرتبه در آنان پیشنهاد که پیشنهاد دهندگانی مناقصه در شرکت تضمین   -11-4

 .شد  خواهد  مسترد به آنها و آزاد شرکتها سایر مناقصه در شرکت تضمین و شد خواهد نگهداری 

 پيشنهادها  صراحت -12

 نخواهد داده اثر  ترتیب و مشروط  مبهم پیشنهادهای  به و گردد تسلیم و  تهیه  شرایط بدون  و ابهام و  قید  بدون صریح، باید پیشنهادها 

 .شد

 پيشنهاد  هاي هزینه -13

 .نخواهد کرد پرداخت باز او  به است شده متحمل پیشنهاد برای پیشنهاد دهنده که را هزینه ای هیچگونه کارفرما

 ها  پيشنهاد قبول یا رد -14

 مناقصات برگزاری چارچوب قانون در پیشنهادها کلیه یا و تنهایی به پیشنهادها از یك هر قبول یا  رد در مناقصه کمیسیون کلی بطور

 .نمود  خواهد منعقد قرارداد مناقصه برنده با و فنی تعیین مشخصات و قیمتها  و فروشندگان ارزیابی به توجه با را برنده و بوده مختار

 مناقصه گزار  زیان به سازش -15

 شود گزارش به کارفرما مراتب و کرده اند سازش مناقصه گذار زیان به پیشنهاد دهندگانی که شود حاصل وقوف مناقصهای در هرگاه

 در که پیمانكارانی  نام ذکر با را امر گزارش و کارفرما  شد خواهد باطل مناقصه باشد شده واقع امور این کارفرما تشخیص به چنانچه و

 .نمود  خواهدارسال   ذیربط مراجع به داشته اند شرکت جریان این

 فني  مشخصات  و نقشه ها -16

 توضیح بمنظور و احتیاجات کارفرما نظر از پیمان موضوع کارهای تعیین برای گردیده مناقصه اسناد پیوست که نقشه هائی  -16-1

 .گرفته شود نظر در توضیحی بصورت باید فقط و می باشد مطلوب کار بیشتر

 در است کارفرما نظر  که مورد استانداردها  به  مربوط اطالعات یا و  حداکثر و حداقل مشخصه های باشد الزم که مواردی  در   -16-3

 .شد خواهد تعیین کلی فنی مشخصات

 مبری  مطالعه و دقت از مسئولیت را  دهنده پیشنهاد شده تهیه  مناقصه اسناد در که دیگری اطالع هرگونه و مذکور اطالعات  -16-4

 .کند حاصل اطمینان پیمان موضوع کارهای جهت انجام پیشنهاد بودن کامل از راسا   باید پیشنهاد دهنده و نمی سازد

 مناقصه  پيشنهاد فرم در و قيمتها و مقادیر جداول در گذاري قيمت نحوه -17

 قیمتی اقالمی گاه درمقابل هر شود. داده تفكیك به باید قیمتها و مقادیر جداول در شده خواسته اقالم و موارد تمام قیمت   -17-1

 .است گردیده منظور قیمتها و مقادیر در جداول اقالم سایر در آنها  قیمت که بود خواهد این  بر فرض باشد نشده تعیین



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 
 اطالعات به توجه با خالی سایر قسمتهای شود نوشته خالی قسمت در مناقصه پیشنهاد فرم در حروف  به بایستی پیشنهاد کل قیمت

 .گرددمی   پر شده خواسته

 و بود خواهد مبنا قلم کل آن قیمت قلم، آن  کل قیمت با قلم  هر بهای واحد در  مقدار ضرب حاصل بین تناقض صورت در   -17-2

پیشنهاد، با اقالم کل های قیمت  جمع حاصل بین  تناقض صورت در همچنین  قیمت پیشنهاد برگ در  مندرج  کل مبلغ مبلغ 

 . شد خواهد اصالح کل مبلغ بر اساس واحد های قیمت و داشت خواهد ارجحیت

 ماشین و ابزار  و لوازم کارمند و  و کارگر مانند قبیل هر از کار  کامل اجرای  از ناشی های هزینه کلیه شامل کار اقالم قیمت  -17-3

 .است شده  منظور مربوطه قیمتهای  در بوده و پیمانكار بعهده که می باشد غیره و  مالیات بیمه، سود، همچنین و آالت

 نمایند. چنانچه لحاظ  پیشنهاد خود در را افزوده ارزش  بر مالیات  قانون به  مربوط عوارض و مالیات نباید دهندگان  پیشنهاد   -17-4

 به مربوط  مبلغ  کارفرما،  تایید صورت  در  شود، تنظیم  و مذکور تهیه قانون با  مطابق  پیمانكار، طرف  از صادره های وضعیت  صورت

 .شد خواهد  پرداخت پیمانكار به صادره وضعیت در صورت مندرج افزوده ارزش بر مالیات

 زمانبندي  جدول -18

 .نماید تسلیم پیشنهاد خود  بهمراه شده امضاء  و ممهور باید را پیمان موضوع کارهای اجرای زمانبندی جدول پیشنهاد دهنده، 

 انعقاد از بعد روز ده ظرف مدت دهنده پیشنهاد باشد، الزم پیشنهاد  همراه زمانبندی جدول تصحیح پیمان عقد هنگام در درصورتیكه

 پیمان الینفك جزء  کارفرما  و  مشاور  مهندسین  از تائید  بعد که  داشت خواهد  تسلیم را شده تصحیح زمانبندی جدول پیمان  و  قرارداد 

 قیمت یا مدت تغییر باعث زمانبندی جدول تصحیح ضمنا  .بود خواهد قابل تغییر کارفرما کتبی تائید با فقط آن از پس و شد خواهد

 .نخواهدبود پیمان

 تجهيزات  حمل -19

 پیمانكار پیمانكار یا کارفرما بعهده انبار تا  آنها تولید محل از  پروژه  اجرای برای نیاز  مورد مصالح  و  تجهیزات تخلیه و وحمل بارگیری 

 .باشد می پیمانكار هزینه به و بعهده نیز کار پای به انبار پیمانكار از مذکور تجهیزات تخلیه و حمل و  بارگیری و باشد می

 

 

 

 اجتماعي  تامين بيمه حقوق و عوارض ماليات، -20

 و قوانین موجب به قبیل که هر و نوع هر از غیره و اجتماعی تامین بیمه حقوق و گمرکی عوارض حقوق، مالیاتها، کلیه پرداخت

گیرد تعلق قرارداد این به اسالمی جمهوری دولت مقررات  می عهده  به می   و قانونی کسورات کسر با کارفرما و باشد پیمانكار 

 .نمود خواهد  اقدام قانونی مطابق ضوابط ها وضعیت صورت  پرداخت خصوص در قراردادی

خواهد خود قانونی وظیفه به کارفرما فوق، پیمان قراردادی و قانونی کسورات سایر و مالیات کسر خصوص در  در و  نمود عمل 

 صورت آخرین ارسال هنگام  به است پیمانكار موظف و شد خواهد عمل اجتماعی تامین قانون   38 ماده با برابر بیمه حق خصوص

 .نماید ارائه اجتماعی تامین سازمان از حساب مفاصا وضعیت



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 پيشنهاددهنده تجهيزات  و لوازم ماشين آالت، -21

 پاکت  در پیشنهاد  موقع  ارائه در باید  را پروژه کامل  اجرای  جهت  خود موجود تجهیزات  و لوازم ماشین آالت، لیست دهندهپیشنهاد  

 طول در اجرایی و عملیات شروع هنگام مناقصه، برنده پیمانكار به  متعلق فوقالذکر،  وتجهیزات لوازم ماشین آالت، ضمنا   .نماید ارائه  ب

 .باشند به کار آماده و سالم بایستی که گرفت  خواهد قرار نظارت دستگاه بررسی و بازدید مورد پیمان مدت

 الحاقيه ها  و اصالحيه ها -22

 دیگری اسناد یا افتادن مشخصات قلم از متوجه یا کنند مالحظه  اسناد در اختالفی چنانچه در مناقصه، شدگان دعوت از هر یك

باشند سئوالی مناقصه اسناد و مشخصات از قسمتی مفهوم به نسبت یا گردند  تاریخ از پس هفته یك تا حداکثر بایستی داشته 

  دهند. اطالع دستگاه مناقصه گزار به کتبا  را مراتب مناقصه مدارك و اسناد دریافت

 مناقصه  مدارك و اسناد مفاد از آگاهي و اطالعات  كسب و كارگاهها محل از بازدید -23

 هوا، و آب جهت از الزم وکلیه اطالعات کرده بررسی را مناقصه مدارك و اسناد پیشنهاد تهیه از قبل باید پیشنهاددهندگان   -23-2

 آورد.  بدست  را غیره و کشور قوانین و مقررات و محیط شرایط و آن حوالی و اطراف و کارگاه راهها،

 مناقصه  برنده تعيين جهت مهم و نكات  شرایط -24

 :  شد خواهد تعیین موارد زیر به توجه با پیشنهادی قیمت کل برمبنای مناقصه برنده

 بوسیله که تضمیناتی و مالی همچنین اعتبار و قبلی های پروژه در عملكرد نحوه و کاری سوابق و دهنده پیشنهاد صالحیت  -1

  گردد. می ارائه دهنده پیشنهاد

 .پیمان خصوصی شرایط  و مناقصه این شرایط مفاد  اساس بر دهنده  پیشنهاد تجهیزات و لوازم و آالت ماشین و پرسنلی امكانات -2

 .پیشنهاد در فنی اطالعات اوراق  تكمیل و فنی مشخصات و  قراردادی شرایط قبول -3

 شد خواهد تعیین پیشنهادی  مناسبترین قیمت  گرفتن نظر در و  فوق  شرایط مجموعه گرفتن نظر در  با مناقصه برنده  کلی بطور  -4

 مناقصه اسناد امضاء  با نیز  دهندگان پیشنهاد و بود  خواهد شده  ارائه از پیشنهادات یك هر به  کار واگذاری به مختار کارفرما و

 .نمایند می سلب خود از زمینه این در را ادعایی و اعتراض حق هر گونه

 كار  ارجاع -25

 و گردیده قیمت و مناسبترین حداقل حائز الزم، فنی شرایط حداقل کسب ضمن که است ای پیشنهاد دهنده مناقصه، برنده  -25-1

 اساس بر مناقصه، موضوع تعهدات حجم با متناسب و عادله کمیسیون مناقصه توسط کار، اولیه برآورد  به توجه با وی قیمت پیشنهاد

 . شود داده تشخیص منطقی روز، و واقعی های قیمت

 کمتر اول نفر با ایشان قیمت بوده و اختالف اول نفر از بعد بالفاصله  وی قیمت که است ای دهنده پیشنهاد مناقصه، دوم نفر   -25-2

 باشد.  در مناقصه شرکت تضمبن مبلغ مساوی  یا

 پيمان  امضاي 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 
 از است مناقصه پیوست اسناد که نمونه ای طبق را پیمان کارفرما، اعالم از پس کاری روز (7) هفت مدت ظرف باید مناقصه برنده

 امضای تاریخ تا  بابت این  از  مناقصه در نماید. تضمین شرکت عودت مشاور  به  امضاء  و مهر از  پس  نموده،  دریافت  مشاور مهندسین

 برنده امتناع شد خواهد تمدید مناقصه برنده هزینه به عنداللزوم و کارفرما نگهداری توسط تعهدات انجام تضمین تسلیم و پیمان

 تضمین به مربوط وجه که می دهد حق کارفرما به تعهدات انجام تضمین  تسلیم یا پیمان در امضای او موجهغیر   تاخیر یا مناقصه

پیشنهاد   این چنانچه .می گردد ابالغ مناقصه برنده دوم نفر به  مراتب شرایطی چنین در و نماید ضبط  خود بنفع را در مناقصه شرکت

 .گردید خواهد ضبط کارفرما توسط باال عینا  بشرح نیز او  مناقصه در شرکت تضمین نماید عمل خود تعهدات به نتواند نیز دهنده

 كار  انجام حسن و تعهدات  انجام تضمين -26

 فقره یك باید انجام تعهدات تضمین جهت  پیمان امضای با  همزمان شد خواهد خوانده  پیمانكار پیمان امضای با که مناقصه برنده

 کارفرما به و تحصیل تعهدات تضمین انجام مناقصه جهت اسناد پیوست  نمونه مطابق  پیمان کل ) پنج( درصد مبلغ   5   معادل تضمین

  نماید. تسلیم

است. ضمنا  شرایط و اسناد  در مندرج بشرح ها ضمانتنامه سایر و مناقصه در شرکت تضمین ساختن آزاد روش  در هر    مناقصه 

 عمومی شرایط 35 ماده مفاد طبق آن استرداد  و  کسر می گردد کار از آن انجام تضمین حسن  بعنوان %10 پیمانكار،  به پرداخت 

 شد.  خواهد انجام پیمان

 واگذاري كار   -27

 .نماید واگذار غیر به جزئی یا کلی بطور را قرارداد کارفرما کتبی موافقت بدون نمی تواند پیمانكار

 كار  مقدار در تغيير  -28

 کارفرما از که دهد نمی دهنده حق پیشنهاد به مناقصه قیمتهای  و مقادیر  جداول در اجرایی کارهای  و تجهیزات  تخمینی مقادیر ذکر

 پروژه کل مبلغ )پنجاه درصد(    %50 سقف تا قرارداد کارفرما در مندرج موارد طبق و نماید درخواست را مذکور مقادیر کامل اجرای

 .دهد افزایش یا کاهش را کار اقالم تواند می

 

 

  تجهيزات  بودن نو  -29

 شامل که گردد. پیشنهادهایی ارسال و تهیه کارفرما برای کننده تولید کارخانه از  و بوده اصلی و مستعمل غیر نو باید تجهیزات کلیه

 .شد پذیرفته نخواهند باشند  قدیمی و شده تعمیر یا  شده ساخته دوباره یا مستعمل تجهیزات

  استانداردها رعایت  -30

استانداردهای سازمان ملی   از ویرایش آخرین رعایت به متعهد تجهیزات، پیمانكار و نصب مختلف انجام آزمایشات تامین، طراحی، در

 .باشد کشور می ریزی برنامه و مدیریت های سازمان استاندارد ایران و نشریه

  :خارجي اتباع از استفاده -31



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 
 نیاز چنانچه و ندارد هیچ عنوان به کارفرما  کتبی مجوز بدون قرارداد این موضوع با  ارتباط  در را خارجی  اتباع از استفاده حق  پیمانكار

پیمانكار داشته وجود قرارداد موضوع عملیات انجام  در خارجی اتباع از استفاده به  اتباع بكارگیری از قبل باشد می موظف باشد 

 صورت در و نماید استفاده قرارداد موضوع در خارجی اتباع از  کارفرما مجوز کتبی با و  آورد بعمل کارفرما با را الزم هماهنگی خارجی

 .داشت نخواهد  را خارجی اتباع از استفاده پیمانكار حق کارفرما  موافقت عدم

  اطالعات  از صيانت و حفظ -32

 غیر و  دیجیتالی  از اطالعات )اعم از  استفاده  هرگونه  و گردد می  تلقی کارفرما امین عنوان  به آن  از  پس  و قرارداد طی در  پیمانكار

 در آن نگهداری یا و آن  انتقال و نقل یا ثالث به اشخاص آن  گذاشتن اختیار در یا و قرارداد موضوع از غیر ای زمینه در دیجیتالی(

 پیمانكار شرکت کارکنان از غیر به شخصی هیچ و شد خواهد برخورد برابر مقررات متخلف با و شده  محسوب تخلف پیمانكار شرکت

 .ندارند را اطالعات به دسترسی حق اند  شده اطالعات حفاظت و  صیانت مورد در الزم  و توجیه اند شده معرفی کتبا  که

 

  



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 مناقصه  فرم های 

 :مندرجات فهرست

 مناقصه در شرکت ضمانتنامه فرم ✓

 تعهدات انجام ضمانتنامه فرم ✓

 پرداخت پیش ضمانتنامه فرم ✓

 کار انجام حسن ضمانتنامه فرم ✓

 و پیمان  مناقصه عمومی مدارك و اسناد  و مقررات از ناشی های مسئولیت پذیرش و اجرا تعهدنامه فرم ✓

 قیمت پیشنهاد فرم ✓

 

 

 

 

  



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 مناقصه  در شركت ضمانتنامه 

 بسمه تعالي

محل   پس ازبازدید کامل از مناقصه مربوط به پروژه و اسناد  امضاء کنندگان زیر پس از آگاهی کامل و با بررسی کلیه مدارك و 

 نمایم که:  پیشنهاد می  قراردادکار و با اطالع کامل از کلیه شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهای مورد 

 را بر اساس شرایط و مشخصات مربوطه به مبلغ: قراردادعملیات موضوع  -1

 ریال        )بعدد(

 دهم. ریال انجام         )بحروف(

 نمایم که: چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد تعهد می  -2

همراه تضامین انجام تعهدات طبق مفاد اساناد   مدارك مناقصاه امضااء نمایم و اسااس فرم منضام به اساناد و  را بر قرارداد  -الف 

 مایم.( روز از تاریخ ابالغ )باستثنای روزهای تعطیل( تسلیم ن7مناقصه حداکثر ظرف مدت هفت )

، ماشاین آالت و تجهیزات الزم را درمحل کار مساتقر سااخته و شاروع بكار  قرارداد  4از ماده   1مدت مذکور در بند   ظرف  -ب 

 را به اتمام برسانم. قرارداد 4از ماده   2نمایم و سپس ظرف مدت مذکور در بند  

 شود. ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء الینفك این پیشنهاد محسوب می  کلیهکنم که   تأیید می  -3

 دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریك از پیشنهادها را ندارد. حاصلاطالع   -4

موقعی که پیمان   موافق و تأیید میكنم که هرگاه این پیشاانهاد مورد قبول دسااتگاه مناقصااه گزار قرار گیرد تا بدینوساایله  -5

 دهنده تلقی گردد. مربوطه تنظیم و مبادله نشده است این پیشنهاد ابالغ قبولی به عنوان یك تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد

از بااناك  تضااامینبرای    -6 یاك برگ ضاااماانتنااماه   )بعادد(  ******  باه     *********شااارکات در منااقصااااه 

)بااااحااااروف(   ****************   ریااااال***********************************

  طبق فرم مصوب به نفع ریال **************************************** 

 با یك برگ رسید به شماره                                  

 دارم.تقدیم می     بانك                 ر واریز مبلغ فوق به حسابمبنی ب

 پیشنهادی بدون احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.  * قیمت

 :  تاریخ

 : نام شرکت

امضااء پيشانهاد دهنده و مهر                                                                                            : نشانی شرکت

 شركت

 سمت امضاء کننده    



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 تعهدات انجام  ضمانتنامه 

 به نشانی :                            نظر به اینكه 

                                 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد                                    به این

  از                             دارد، این                                     را با  

ریال بمنظور انجام تعهداتی که به موجب                                  برای مبلغ                                          در مقابل 

کتبا  و قبل از انقضای سر رسید                           قرارداد یاد شده به عهده میگیرد تضمین و تعهد مینماید در صورتیكه 

    این ضمانتنامه به این 

 از اجرای هر یك از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان                              اطالع دهد که

مطالبه کناد، بمحض دریافت                                                           ریال، هرمبلغی را که                                            

  قانونی ی ارمجبدون آنكه احتیاجی به صادور اظهارنامه و یا اقدامی از                                      اولین تقاضاای کتبی واصاله از 

    کردیا حواله  درنگ در وجهی  ب  ،قضایی داشته باشد  و

 بپردازد.

    است و بنا بدرخواست کتبی  اداری روز وقتآخر مدت اعتبار این ضمانتنامه تا  

   واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید میباشد و در صورتیكه                       

                     را تمدید کند و یا  ضمانتنامهنتواند یا نخواهد مدت این                     تمدید را فراهم نسازد و   این موجب

                                تمدید نماید  هب حاضررا                         نتواند 

                              در باال را در وجه یا حواله کرد درج شده   مبلغ ،به مطالبه مجدد باشد  یكه احتیاجآنمتعهد است بدون 

 پرداخت کند.                                 

 پیمانكار   عنوان  

  عنوان بانك یا شرکت بیمه 

  عنوان دستگاه اجرایی 

  موضوع قرارداد مورد نظر 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 پرداخت پيش ضمانتنامه 

 به نشانی :                            نظر به اینكه 

                                 اطالع داده است قرارداد                                    به این

ریال به عنوان   منعقد نموده اسات و قرار اسات مبلغ                                                                             را با  

                    پرداخت شود این                             پیش پرداخت به 

کتبا  به این بانك اطالع دهد که خواستار بازپرداخت مبلغ پیش                            متعهد است در صورتیكه 

بدون اینكه احتیاجی به صدور اظهار                             واصله از                             پرداخت داده شده به 

                                             بی درنگ در وجه یا حواله کرد نامه و یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد 

     است و بنا بدرخواست کتبی  اداری روز   وقتآخر اعتبار این ضمانتنامه تا بپردازد.                                 

                     واصاله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید میباشد و در صورتیكه 

                        تمدید را فراهم نسازد و  این موجب                     را تمدید کند و یا ضمانتنامهنتواند یا نخواهد مدت این 

                                تمدید نماید  هب حاضررا 

                              درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد   مبلغ ،به مطالبه مجدد باشد  یكه احتیاجآنمتعهد است بدون 

 پرداخت کند.                                 

که در آن مبلغ پیش پرداخت واریز شده درج شده است                              مبلغ این ضمانتنامه بنا به درخواست کتبی 

                           که باید حداکثر ظرف سی روز از تاریخ تحویل نامه استعالم                                 طبق نظر کتبی 

در مورد مبلغ پیش پرداخت واریز شده واصل گردد تقلیل داده میشود و در صورت                                       به

 عدم وصول پاسخی از سوی 

 اعالم نموده است تقلیل داده خواهد شد.                             ضمانتنامه معادل مبلغی که 

ه ترتیب تعیین شده در این ضمانتنامه واریز گردد و مبلغ آن به صفر تقلیل داده  در صورتیكه تمام مبلغ این پیش پرداخت ب

شود این ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است اعم از اینكه اصل آن به بانك مستردد گردد یا مسترد  

 نگردد. 

 

 پیمانكار   عنوان    عنوان دستگاه اجرایی   

 بیمهعنوان بانك یا شرکت     موضوع قرارداد مورد نظر   

 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 كار  انجام حسن ضمانتنامه 

 به نشانی :                             نظر به اینكه 

اطالع داده اساات که مقرر اساات مبلغ                                           ریال از طرف                                   به این

                         به عنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد     

 ز این رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب پرداخت شود ا                                         به 

   متعهد است در صورتیكه                                   این                         نزد این 

    اطالع دهد که                       کتبا  و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این 

 قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است تا میزان                                                 ریالاز اجرای تعهدات ناشی از 

مطالبه کنااد، بمحض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله                                                          هرمبلغی را که 

قضاایی داشاته    و  قانونیی ارمجبدون آنكه احتیاجی به صادور اظهارنامه و یا اقدامی از                                      از 

     یا حواله کرد درنگ در وجهی  ب  ،باشد

 بپردازد.

   است و بنا بدرخواست کتبی   اداری روز وقتآخر مدت اعتبار این ضمانتنامه تا  

پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید میباشد و در صورتیكه                           واصله تا قبل از

                     تمدید کند و یا قبل از انقضای آن را  ضمانتنامهنتواند یا نخواهد مدت این                      

                                تمدید نماید  هب حاضررا                         تمدید را فراهم نسازد و این موجب

                              درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد   مبلغ ،به مطالبه مجدد باشد  یكه احتیاجآناست بدون  متعهد

 پرداخت کند.                                 

   پیمانكار  عنوان 

  عنوان بانك یا شرکت بیمه 

  عنوان دستگاه اجرایی 

  موضوع قرارداد مورد نظر 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 پيمان و  مناقصه مدارك و اسناد  از ناشي پذیرش مسئوليت و  تعهد

 این اطالع کامل دهنده نشان  اوراق  این آخر در دهنده  پیشنهاد این مجاز امضاء و مهر می نمایدکه تائید بدین وسیله– الف

 شده نامبرده مدارك اسناد و  کلی بطور و  ها بخشنامه ، العملها دستور ، ها آئیننامه ، مصوبات ، قوانین متن از دهنده  پیشنهاد

 .میباشد ذیل ج بند در

 و پیمان مناقصه این ومدارك اسناد جزو نیز ذیل ج بند موضوع ومدارك اسناد که می نماید  تائید بدین وسیله همچنین– ب

 های بوده و تمامی مسئولیت پیشنهاد دهنده  این قبول مورد پیمان، مناقصه و  این با در ارتباط در آنها مقرر شده مفاد و ترتیبات

 .و تعهد می شود تقبل دهنده پیشنهاد این توسط بدین وسیله آنها کامل اجرای نیز و الزم

 پیمان  و مناقصه عمومی مدارك و اسناد و مقررات فهرست

 اخذ میزان  نوع و  نحوه مورد در آن  بعدی های اصالحیه  و وزیران  هیئت   8/82/ 11ه مورخ  28493/ت  42956شماره   مصوبه-1

 . پرداخت پیش و کار انجام حسن و پیمانكاری پیمانهای وعقد ها مناقصه برای تضمین

 وزارت به اجتماعی وابسته تامین و کار موسسه 41 شماره نامه آئین ) ساختمانی،  کارگاههای حفاظتی مقررات و  آئین نامه -2

 . آن بعدی چاپ های یا 1372 چاپ ( اجتماعی امور و کار

 . تاریخی یا ملی یا مذهبی آثار حفظ مورد در اسالمی مجازات قانون نهم فصل -3

نامه ابالغی پیمان خصوصی وشرایط عمومی موافقتنامه،شرایط فرم -4  3/3/78مورخ    1088/102-842/54   شماره بخش 

 جمهوری  ریاست راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت

 .می باشد اجتماعی تامین قانون 38 ماده مشمول  اجتماعی تامین حقوق  -5

 28/3/72مورخ  102-5/1178-56-3897 شماره بخشنامه اول( نظر ابنیه)تجدید فنی عمومی کارهای  مشخصات-6

 قرارداد فرم جمهوری و ریاست راهبردی نظارت و ریزی  برنامه معاونت  1359/ 24/4مورخ     5-1605/54بخشنامه شماره  -7

 . راهسازی تاسیساتی، ساختمانی، کارگاههای در کارمعین جهت کارگران و کارفرمایان

 و ریزی امهمعاونت برن   8/4/64مورخ    1-5188/ 1300/54و شماره    2/9/1360مورخ    1-5090/54/11082بخشنامه شماره  -8

 . ها وضعیت صورت پرداخت تاخیر در از حاصل مجاز تاخیرات میزان محاسبه نحوه مورد در جمهوری ریاست راهبردی نظارت

 .می باشد آن اجرای و پیمان مناقصه این با ارتباط در به هر نحو که جاری مقررات سایر -9

 : تاریخ    : دهنده پيشنهاد نام

 دهنده  پيشنهاد مهر و آور تعهد و مجاز امضاء و خانوادگي نام و نام

  



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 برگ پيشنهاد قيمت 

کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط  امضاء 

های کلی و تفصیلی اجرایی، فهرست مقادیر و قیمتهای برآوردی کارو  مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه

پروژه اجراي عمليات اجراي عمليات ساختماني، سيویل، ابنيه و معماري مربوطه    " موضوع:  بطور کلی تمامی مدارك و اسناد مناقصه

و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود    "فوالد كاوه شرق    ع یشركت صناپروژه گندله سازي  

 از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که : 

عملیاااات ماوضاااوع منااااقصه فااااوق را باااار اساااس شرایااااط و مشخصااااات مناااادرج در اسنااااااد و مااادارك منااااااقصه و پیمااان   -1

                  

 ریال انجام دهم.                                                                                          

 ضریب پیمان:  ....................

و    "ب"،    "الااف"و مطااابق بااا جااداول    : رقاام اعااالم شااده بااا احتساااب کلیااه ضاارایب از جملااه ضااریب پیمااان و باالسااری و غیااره1توضاایح

 می باشد.  76574/100بخشنامه    "پ"

 ضریب اعالم شده به قیمت پایه برآورد تعلق می گیرد.: 2توضیح

 نمایم که:چناانچه این پیشنهاد ماورد قبااول قرار گیارد و باه عنوان برنده منااقصه انتخاب شوم، تعهد می -2

اسااناد و ماادارك پیمااان را باار اساااس مراتااب مناادرج در اسااناد و ماادارك مناقصااه امضاااء نمااوده و همااراه تضاامین انجااام   -الف

برنااده مناقصااه ) بااه اسااتثنای روزهااای تعطیاال ( تساالیم  تعهاادات حااداکثر ظاارف ماادت هفاات روز از تاااریخ ابااالغ بعنااوان  

 نمایم.

ظرف مدت مقرر در پیمااان، ماشااین آالت و تجهیاازات الزم را در محاال کااار مسااتقر ساااخته و شااروع بااه کااار نمااایم و کلیااه   -ب  

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.

 شود.کلیه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جاازء الینفك این پیشنهاد محسوب مینمایم کااه  تأیید می -3

 اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار، الزامی برای واگذاری کار به هیچ یك از پیشنهاد دهندگان  ندارد. -4

رار گیاارد، تااا موقعیكااه پیمااان  نمااایم کااه هرگاااه ایاان پیشاانهاد مااورد قبااول دسااتگاه مناقصااه گاازار قاا بدینوساایله موافقاات و تأییااد می -5

 االجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی گردد.  مربوطه تنظیم و مبادله نشده، این پیشنهاد و ابالغ قبولی، بعنوان یك تعهد الزم
 

 نام پيشنهاد دهنده :           تااریخ :     /     /                    

 

 دآور و مهر پیشنهاد دهندهنام و نام خانوادگی و سمت و امضای مجاز و تعه

 )به عدد( 

 وف   حروف( )به حر



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 جدول )الف( : مبلغ و ضرایب پيشنهادي جزء براي هر فصل 

 موضوع پروژه 

 تاریخ:                رشته:                                                   فهرست بهاي واحد پایه سال:                                             

 مبالغ به ریال 

ضریب  

پيشنهادي 

 جزء

مبلغ پيشنهادي 

پيمانكار با احتساب 

تمامي ضرایب و هزینه 

 هاي مورد نظر 

برآورد فصل پس از 

 اعمال تمامي ضرایب 
 فصل عنوان فصل  برآورد فصل 

      

      

      

      

      

      

      

    جمع  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 براي هر فصل جدول )الف( : مبلغ و ضرایب پيشنهادي جزء  

 موضوع پروژه 

 تاریخ:                رشته:                                                   فهرست بهاي واحد پایه سال:                                             

 مبالغ به ریال 

ضریب  

پيشنهادي 

 جزء

مبلغ پيشنهادي 

پيمانكار با احتساب 

هزینه تمامي ضرایب و  

 هاي مورد نظر 

برآورد فصل پس از 

 اعمال تمامي ضرایب 
 فصل عنوان فصل  برآورد فصل 

      

      

      

      

      

      

      

    جمع  
 

 

 پيشنهادي جزء تجهيز و برچيدن كارگاه ( : مبلغ  بجدول )

 موضوع پروژه 

 تاریخ:                                                                                           فهرست بهاي واحد پایه سال:                                                         

 مبالغ به ریال 

ضریب  

 پيشنهادي جزء 

مبلغ پيشنهادي پيمانكار با احتساب 

 ضرایب و هزینه هاي مورد نظرتمامي  

مبلغ برآورد تجهيز و برچيدن 

 كارگاه
 عنوان 

    تجهیز و برچیدن کارگاه 

  

 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 مبلغ پيشنهادي براي هر رشته، تجهيز و برچيدن كارگاه و ضریب پيشنهادي كل( :  پجدول )

 موضوع پروژه 

 فهرست بهاي واحد پایه سال:                                                          تاریخ: رشته:                                                    

 مبالغ به ریال 

ضریب  

پيشنهادي 

 كل 

مبلغ پيشنهادي 

پيمانكار با احتساب 

تمامي ضرایب و هزینه 

 هاي مورد نظر 

پس از   رشتهبرآورد  

 اعمال تمامي ضرایب 
 ردیف  عنوان فصل 



   1 رشته ابنیه  

   2 رشته راه و باند 

   3 تجهیز و برچیدن کارگاه به صورت مقطوع

   جمع  

 

  



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 فهرست ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه که می بایست توسط پیمانكار تكمیل گردد.

 بهاي كل )ریال(  مقدار  بها واحد  واحد شرح  شماره 

420101   متر مربع  کارمندان و افراد متخصص پیمانكار. تامین و تجهیز محل سكونت       

 .متر مربع  تامین و تجهیز محل سكونت کارگران پیمانكار       

 .متر مربع  تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانكار       

 مقطوع هزینه اجاره زمین برای تجهیز کارگاه       

 .مقطوع تامین کمك هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران       

.مقطوع تامین لباس کار ، کفش و کاله حفاظتی کارگران       

  تامین و تجهیز محل سكونت کارکنان کار فرما ، مهندس مشاور و

 ( 4-4آزمایشگاه. )با رعایت بند  
       متر مربع 

  تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس

 (4-4مشاور و آزمایشگاه.)با رعایت بند  
       متر مربع 

  تامین غذای کارمندان مهندس مشاور ، کارفرما و آزمایشگاه.)با

 ( 4-4رعایت بند  
       متر مربع 

  کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به  تامین و تجحهیز دفاتر

 (4-4اینترنت پر سرعت.)با رعایت بند  
       مقطوع

  تامین و تجهیز دفتر مرکزی کارفرما با تلویزیون های مدار بسته با

 قابلیت انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزی کارفرما. 
       مقطوع

  هزینه برقراری نظام( ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE  و )

 های مندرج در اسناد پیمان. حفاظت کار، براساس دستورالعمل 
       مقطوع

  تامین و تجهیز  ساختمانهای پشتیبانی و هزینه تجهیز انبارهای

 سر پوشیده ،آزمایشگاه پیمانكار و موارد مشابه. 
       متر مربع 

  متر مربع  انبار مواد منفجره تامین و تجهیز       

  تامین و تجهیز ساختمانهای عمومی ، بجز ساختمان های

 مسكونی و اداری و دفاتر کار. 
       متر مربع 

 .مقطوع محوطه سازی       

 .مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق       

  مقطوع رسانی داخل کارگاه. تامین آب کارگاه و شبكه آب       

 .مقطوع تامین برق کارگاه و شبكه برق رسانی داخل کارگاه       

 .مقطوع تامین سیستمهای مخابراتی داخل کارگاه       

 .مقطوع تامین سیستم گاز رسانی در داخل کارگاه       

  مقطوع کارگاه. تامین سیستم سوخت رسانی       

 .مقطوع تامین راه دسترسی       

 .مقطوع تامین راههای سرویس       



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 فهرست ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه که می بایست توسط پیمانكار تكمیل گردد.

 بهاي كل )ریال(  مقدار  بها واحد  واحد شرح  شماره 
 .مقطوع تامین راههای ارتباطی       

 نگهداری و بهره برداری تاسیات جنبی یا زیر بنایی موضوع بند

2-2 
       مقطوع

  مقطوع کارگاه. تامین ایاب و ذهاب       


تامین پی و سكو برای نصب ماشین آالت و تجهیزات سیستم 

تولید مصالح ، سیستم تولید بتن ، کارخانه آسفالت ، ژنراتورها و  

 مانند آنها. 

       مقطوع

  نصب ماشین آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از

 خرید مصالح. راه خرید خدمت یا  
       مقطوع

  بار گیری ، حمل و بار اندازی ماشین آالت و تجهیزات به کارگاه و

 برعكس. 
       مقطوع


تهیه ، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نما سازی خارج  

ساختمان در کارهای رشته ابنیه ، وقتی که ارتفاع نما سازی بیش  

 باشد. متر    3.5از  

       متر مربع  ماه 

  بارگیری ، حمل ، باراندازی ، مونتاژ و دمونتاژ ماشین آالت و لوازم

 حفاری و محل شمع و بارت به کارگاه و برعكس. 
       مقطوع

  دمونتاژ ، جابجایی ، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین آالت

 دیگر در کارگاه.حفاری محل شمع و بارت از یك محل به محل  
       مقطوع

  بارگیری ، حمل و باراندازی وسایل و ماشین آالت شمع کوبی و

 سپر کوبی به کارگاه و برعكس. 
       مقطوع

  تهیه لوازم و مصالح مربوط و اجرای کف سازی محل ساخت

 تیرهای بتنی پیش ساخته
       مقطوع

  اندازی وسایل و قطعات تیر مشبك فلزی به  بارگیری ، حمل و بار

 کارگاه و برعكس 
       مقطوع

  جابجایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش ساخته از

 محل هر پل به محل پل دیگر
       مقطوع



تامین عالیم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاهها  

عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد  و گودهایی که در مسیر  

در کارهای رشته شبكه توزیع آب ، شبكه جمع آوری فاضالب و  

 آبرسانی روستایی.

       مقطوع



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 فهرست ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه که می بایست توسط پیمانكار تكمیل گردد.

 بهاي كل )ریال(  مقدار  بها واحد  واحد شرح  شماره 


تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  

روی ترانشه و گودها درکارهای رشته شبكه توزیع آب ، شبكه  

 آوری فاضالب و آبرسانی روستایی.جمع  

       مقطوع



تامین مسیرمناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در 

محلهایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می  

شود ، در کارهای رشته شبكه توزیع آب، شبكه جمع آوری  

 فاضالب و آبرسانی روستایی. 

       مقطوع

  تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم ، در

 کارهای رشته شبكه جمع آوری فاضالب. 
       مقطوع

 .مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه       

.مقطوع بیمه تجهیز کارگاه       

 .مقطوع برچیدن کارگاه       

       مقطوع جمع هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه 
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 پیمان موافقتنامه(2
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 قرارداد 

و کد   272808به شماره ثبت  فوالد كاوه شرق    عیشركت صنابین  ******     تحت شماره    1401  /      /        این موافقتنامه در تهران به تاریخ 

  ی به نشان  -رهیمد  ئتیعضو ه  -  یگدلیمحمد رضا ب  ی و آقا  -عامل  ری مد-  یهاشم نظام آباد   یو به نمایندگی آقا  411148957616  یاقتصاد

که من بعد  ،    88672021نمابر    88881637، تلفن    9مستضعفان، طبقه    ادیبن  -1ساختمان شماره    قا،یبزرگراه افر  یابتدا  نیآرژانت  دانیتهران، م

مدیرعامل  ******   آقای  به نمایندگی  ******   به شماره ثبت  ******   شركت  در این موافقتنامه کارفرما نامیده می شود از یك طرف و  

که من    *********************  ***************   عضو هیئت مدیره دارندگان امضاء مجاز و به آدرس******   آقای  و  

 بعد در این موافقتنامه پیمانكار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد: 

 قرارداد ( موضوع 1ماده

مطابق  سنگان  واقع در    فوالد کاوه شرق  عیشرکت صناابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی    و    اجرای عملیات ساختمانی، سیویل  عبارت است:

 قرارداد شرح کار عملیات ساختمانی و سیویل و نقشه ها و مدارك  

 كارهاي اصلي 

 عبارت است از: 

 (1)ماده  قراردادموضوع  بوط به  مر محوطه سازیو     معماری  ابنیه,،سیویل  الف(

 ( 1)ماده  قراردادموضوع  اجرای کلیه عملیات سیویل از قبیل خاکبرداری، خاکریزی، حفاری، کارهای بتنی و سایر عملیات مرتبط   ب( 

 كارهاي فرعي  (ج 

  قراردادمربوط به موضوع  کلیه کارهای معماری و محوطه سازی  وسط دستگاه نظارت  براساس دستور کارها و صورتجلسات صادره ت

 مربوط به رشته مورد نظر   1401ت نیاز  بر اساس فهرست بهای پایه سال  و در صور  (یك  )ماده

 قرارداد( اسناد و مدارك 2ماده 

 : شامل اسناد و مدارك زیر است  قرارداداین  

 حاضر   قرارداد  الف(

 شرایط خصوصی   ب(

 03/03/1378مورخه    1088/102-54-842( بخشنامه شماره  4311شماره    هی)نشرشرایط عمومی پیمان.    ج(
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 فوالد کاوه شرق   عیشرکت صنااصول ایمنی فنی پیمانكاران    د(

 احجام کار   ریفهرست بهاء ، برآورد و مقاد  (اه

 کلی  برنامه زمان بندی  و(

 مشخصات فنی عمومی و خصوصی وشرح کار  ز(

صورتمجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارهای ارجاعی احتمالی جدید در مدت قرارداد  برنامه تفصیلی اجرائی و  ح(

 .باشد صورتمجلس و کار  دستور نقشه، فنی، مشخصات صورت به است ممكن اسناد، تنظیم گردد پس از اخذ مجوزات الزم معتبر می باشد. این 

 دوگانگی هرگاه .دارد  اولویتقرارداد   مدارك و اسناد دیگر برقرارداد   موافقتنامه پیمان، مدارك و اسناد بین دوگانگی وجود صورت در:  1تبصره  

 اگر و است عمومی  فنی مشخصات و اجرایی خصوصی،نقشه های فنی مشخصات  بادستورکارها،  ترتیب  به اولویت باشد،  فنی مشخصات  به مربوط 

 .دارد اولویتقرارداد   مدارك و اسناد بردیگر  فهرست بها باشد،  کار بهای به مربوط  دوگانگی

 و پيش پرداختقرارداد ( مبلغ 3ماده 

   عمليات سيویل اجراي و پيش پرداخت قرارداد مبلغ  - 1-3

ریال(    ....................................................................................................................................................) بحروف  ...............................ریالبالغ برقرارداد  مبلغ اولیه  

ضریب  م است مقادیر براورد  . الز)محاسبه شده استقرارداد  براساس قیمتهای واحد پیشنهادی پیمانكار و مقادیر تقریبی منضم به  می باشد که  

 است. مده  آ تا مشخص گردد این مبلغ بر چه اساسی بدست    پیمانكار ضمیمه باشدپیشنهادی  

ید  یأپس از انجام کامل تجهیز کارگاه و ت  که  و به صورت مقطوع  کارگاهو برچیدن  به عنوان تجهیز  قرارداد  اولیه  از مبلغ  ) چهار درصد(    4% -

، بصورت مرحله ای و بنا به  (  ها)  احجام کار  ریفهرست بهاء ، برآورد و مقادمطابق با آنالیز    دستگاه نظارت طی صورت وضعیت های ارسالی

بدیهی است مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه تا پایان موضوع    در وجه پیمانكار پرداخت می گردد.و بر اساس زمان انجام کار  پیشرفت کار  

 و محاسبه تعدیل نمی گردد.  11مطابق ماده    متیکاهش ق  ای  شیافزاقرارداد مقطوع و مشمول  

 معاونت 1401  ی ابنیه دررشته پایه واحد  بهای  فهرست اساس بر  که منضم  برآورد  به  نسبت  ...........  با  است برابر  پیمان،  ضریب:  ضریب پيمان

 .شده است تهیه جمهوری ریاست راهبردی نظارت و برنامه ریزی

کارگاه  و برچیدن    ، ضریب تجهیزضریب باالسری    ،ضریب پیشنهادی)پلوس یا مینوس(  کلیه ضرایب ازجمله  از ضرب پی درپیقرارداد  ضریب  

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی    1401درفهارس بهای واحد ابنیه سال  قرارداد  از حاصلضرب ضریب  قرارداد  بدست می اید ومبلغ اولیه  وغیره  

 ید. بدست می آ
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   ........ضریب پلوس :

 1.41:السریضریب با

   1.04ضریب تجهیز کارگاه:

 1.15ضریب منطقه ای:  

 1  ب:سایر ضرای

 : فهارس بهاء بكار گرفته شده در این قرارداد عبارتند از

 25/12/99مورخ    706526/99شماره    1401فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال    -  

ضمنا هیچگونه ضریب دیگری غیر از    باند محاسبه گردد.  بایست براساس فهرست بهای راه و  میجهت تحكیم بستر  در صورت استفاده از شمع    -

 . تعلق نمیگیردقرارداد  به این    نچه در باال امدهآ

 پرداخت پيش -2-3

  مانكار یبه پ  به ترتیب مندج در زیر،  معتبر   یبنا به درخواست و در قبال ارائه ضمانت نامه بانك  قرارداد را  ه ی( از مبلغ اول10کارفرما ده درصد )%

نامه فوق  . ضمانت  ابدی کاهش م  مانكاریصادره توسط پ  یپرداخت متناسب با مبالغ صورت حساب ها  شی پرداخت خواهدکرد. ضمانت نامه پ

 .اعتبار باشند  یموقت دارا  لیتحو  یصدور گواه  خیو تا تار  دیقابل تمد  ستیبایالذکر م

  .گردد¬ی، پرداخت م بانكی معتبرضمانت نامه   میروز از تسل  10ظرف مدت  قرارداد    هیمبلغ اول)پنج درصد (    5%  -1-2-3

پرداخت  در قبال ارائه ضمانتنامه بانكی معتبر      دستگاه نظارت  دی کارگاه و تائ  زیپس از تجهقرارداد    هیمبلغ اول)پنج درصد (    5%  - 2-2-3

 . گردد¬یم

 ( تعدیل پيمان 4ماده 

سه ماهه    دورهشاخص قطعی  قرارداد  شاخص مبنای  و    مشمول تعدیل میگردد  15/9/82مورخ    173073/101مطابق بخشنامه شماره  قرارداد  این  

 میباشد. تنفیذ قرارداد    منتهی به زمان

 

 كار شروع تاریخ مدت،  تنفيذ،  تاریخ  (5ماده 

 .است نافذ کارفرما( سوی  از  )ابالغ آن مبادله تاریخ ازقرارداد   این الف( 

 .استقرارداد   عمومی شرایط 30 ماده موضوع تغییرات  تابع مدت، این .است ماه  24)بیست و چهار(    قرارداد   مدت ب(
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 .شود تنظیم پیمان، مبادله از  پس که است  کارگاه تحویل صورتمجلس نخستین تاریخ کار،  شروع تاریخ ( ج

 پیمان، موضوع  عملیات  شروع  منظور به  کارگاه  تجهیز به نسبت هفته دو مدت در  کار،  شروع  برای  شده  تعیین تاریخ از  است  متعهد  د(پیمانكار 

 .نماید اقدام

 مختلف پروژه می بایست مطابق با برنامه ی زمانبندی پیوست قرارداد باشد. مدت زمان اجرا و تحویل بخش های    تبصره:

ابق  توضیح: پیمانكار مكلف است در صورت نیاز و درخواست کارفرما بمنظور اجرای هر چه سریعتر پروژه و اتمام بموقع کارهای موضوع قرارداد مط

ر نمودن گروه اجرایی با تجهیزات کامل اقدام و عملیات موضوع قرارداد را اجرا  با برنامه زمانبندی مندرج در اسناد نسبت به تجهیز کامل و مستق

 نماید. 

 پيمانكار  مسئوليتهاي  -6ماده 

اجرای تعهدات قرارداد برخوردار   -6-1 برای  توانائی فنی و مالی و پرسنلی الزم وکافی  از  اظهار می دارد و متعهد است که  پیمانكار 

 باشد.  می

اذعان می   -6-2 امضاء آن نموده و تعهدات   پیمانكار  این قرارداد اقدام به  از حجم کار وکیفیت کار و کلیه تعهدات در  با اطالع  دارد 

 قراردادی خود را مطابق با استاندارد مورد توافق ایفاء می نماید.

 ام دهد و تحویل نماید.گردد که اجرای اقالم موضوع قرارداد را در زمان تعیین شده و طبق نظر کارفرما انج پیمانكار  متعهد می -6-3

تمامی امكانات و ابزار و ماشین آالت جهت عملیات سیویل شامل: نیروی انسانی مورد نیاز، آب، برق و روشنائی، جرثقیل، داربست،   -6-4

لیفتراك لودر، گریدر، بیل مكانیكی و ......کلیه وسائل حمل و نقل داخل کارگاه از قبیل کفی، سوخت ماشین آالت و کلیه مواد و  

 مصرفی برعهده و هزینه پیمانكار بوده و می بایست در زمان مناسب تامین گردد.   مصالح

بوده و  بدیهی است  قرارداد  پیمانكار می پذیرد که دستگاه نظارت کارفرما تعیین کننده میزان ومقدار کار انجام شده طبق موضوع   -6-5

 تباط با اجرای کار موضوع قرارداد معتبر و قابل پذیرش خواهد بود. تنها کار تائید شده از سوی نماینده دستگاه نظارت کارفرما در ار

آالت و مصالح و تجهیزات در محوطه  پیمانكار موظف است به تعداد کافی نگهبان ذیصالح جهت حفظ و حراست تجهیزات و ماشین -6-6

  ه قطعه یا قطعاتی مفقود یا معیوب شود، های پیمانكار نخواهد بود و چنانچای رافع مسئولیتکارگاه استخدام نماید و هیچگونه مسئله

 ای به برنامه زمانی اجرای پروژه وارد نگردد.  پیمانكار مسئول تامین عین کاال می باشد و باید بنحوی عمل کند که لطمه

وژه تا پایان پروژه  ای تام االختیار و مورد تائید کارفرما می باشد، که بصورت تمام وقت از ابتدای پرپیمانكار موظف به معرفی نماینده -6-7

به عنوان سرپرست کارگاه در کارگاه حضور داشته باشد. همچنین فرد جایگزین را با همان شرایط ذکر شده منصوب و قبال معرفی  
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نماید و در صورت عدم حضور سرپرست کارگاه با شرایط فوق االشاره، کارفرما حق خود میدانند از ادامه کار جلوگیری نماید و به ازای  

ریال( جریمه و از صورت وضعیت و یا هر گونه مطالبات    3000000روز عدم حضور فرد مجاز، پیمانكار را تا مبلغ سه میلیون ریال ) هر  

دیگر وی کسر نماید. ضمنا  افراد مذکور بایستی کتبا با مدرك مستند تحصیلی و سوابق کاری قبل از شروع عملیات اجرایی جهت  

 د تا پس از تأیید کارفرما شروع بكار نمایند.بررسی به کارفرما معرفی گردن

پیمانكار موظف است قبل از شروع کار لیست پرسنل متخصص و گروه شرکتهای همكار )با ذکر نوع تخصص و سوابق مربوطه( و   -6-8

را بكار گیرد. سوابق    آالت درکارگاه را جهت تأیید به کارفرما و دستگاه نظارت تسلیم نماید و پس از تائید آنهالیست ابزار کار و ماشین

باشد.   قابل دسترسی  آنان  نماینده  یا  بایستی توسط کارفرما  پیمان می شوند  این  پیمانكار که مشغول کار در  از کارکنان  هر یك 

صورتیكه صالحیت فنی هر یك از کارکنان مورد تائید کارفرما واقع نشود، پیمانكار موظف است در مقابل درخواست کتبی کارفرما   در

 ماینده او نسبت به تعویض او اقدام نماید. این موضوع برای پیمانكار ایجاد هیچگونه حقی نخواهد نمود.  یا ن

کارکنان پیمانكار بایستی از سالمت کامل برخوردار بوده و پیمانكار مكلف است که بر حسب مورد و به دستور دستگاه نظارت،   -6-9

 که دستگاه مذکور ضروری تشخیص می دهد ارائه نماید. کارت بهداشتی هر یك از کارکنان خویش را در مواردی  

باشد و پیمانكار موظف است بر طبق مفاد قرارداد، اسناد و مدارك و  نظارت بر اجرای کار بعهده کارفرما و یا نمایندگان او می    -6-10

بازرسی را فراهم نماید. نظر  امكانات الزم جهت هرگونه نظارت و    دستورالعملهای کارفرما عمل نموده و ضمن همكاری با کارفرما، 

باشد و هرگونه اعمال نظر کارفرما از طریق صورتجلسه کارفرما و یا نمایندگان ایشان نافی مسئولیت پیمانكار در اجرای صحیح کار نمی

 نمایندگان کارفرما و پیمانكار و دستگاه نظارت قابل قبول است. 

ارائه برنامه زمانبندی کلی )در  - -6-11 باشد که پس از بررسی و تأئید  برگیرنده کلیه خدمات موضوع قرارداد(، میپیمانكار موظف به 

 کارفرما جهت اجرا به پیمانكار ابالغ خواهد شد.  

هرگونه خسارت وارده ناشی از اهمال و ناهماهنگی و عدم دقت اجرایی بعهده پیمانكار بوده و عالوه بر عدم پرداخت هزینه مربوطه   -6-12

مواد    آالت، تجهیزات، یز از مطالبات پیمانكار کسر خواهد شد. همچنین هرگونه خسارت وارده به ماشین به پیمانكار، خسارت وارده ن

باشد و در صورت نیاز به بازسازی و یا جایگزینی،  اولیه، قطعات و غیره ضمن کار در کارگاه محل اجرای قرارداد بر عهده پیمانكار می

نسبت به رفع ایراد وارده از طرف پیمانكار اقدامی    که با اعالم برنامه زمانی کارفرما، ر صورتیباشد. دبه هزینه و عهده پیمانكار می  کال 

باالسری کسر    %15های مربوطه را از مطالبات و تضامین پیمانكار بعالوه  نشود، کارفرما خود راسا اقدامات الزم را انجام داده و هزینه
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    1401 اردیبهشت  از صفحه 
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در غیر اینصورت کارفرما نواقص را از محل سپرده    زینه خود آنها را برطرف خواهد کرد، نماید. در صورت وجود نواقص پیمانكار به همی

 نماید.  باالسری کسر می  %15حسن انجام کار مرتفع نموده بعالوه  

 پیمانكار بدون اخذ مجوز کتبی کارفرما حق واگذاری جزء یا کل قرارداد به غیر را ندارد.   -6-13

فراد فنی و کارگر دارای مهارت و تجربه مطلوب را برای انجام موضوع قرارداد به محل  اجرای  پیمانكار مكلف است به تعداد کافی ا -6-14

کار اعزام نماید. بدیهی است که پرداخت حقوق و مزایا و دستمزد ابواب جمعی پیمانكاران و نیز تامین غذا، مسكن، ایاب و ذهاب لباس  

باشد.   گر مایحتاج آنها جهت اجرای موضوع این قرارداد بعهده پیمانكار میکار و وسایل ایمنی جهت اجرای موضوع قرارداد و نیز دی

خصوص نخواهد   این مسئولیت تسویه حساب با آنان حتی پس از اتمام قرارداد بعهده پیمانكار است و کارفرما هیچگونه مسئولیتی را در

 داشت. 

حل تعیین شده توسط کارفرما بعهده و هزینه پیمانكار  آوری تمام مواد زائد انجام خدمات موضوع قرارداد و حمل آن به م جمع -6-15

چنین مسئولیت نظافت، نظم و ترتیب در کارگاه، استفاده صحیح و نگهداری از ابزارآالت تحویلی کارفرما )در صورت وجود(  باشد. هممی

ینه پیمانكار بوده و چنانچه در انجام  های استاندارد، بصورت روزانه برعهده و هزآوری مصالح اضافی و انبار کردن مصالح به روشجمع

باالسری از مطالبات و تضامین    ٪15های اجرای آن را بعالوه  اقدام نماید و هزینه  تواند به تشخیص خود راسا  آن قصور نماید، کارفرما می

 پیمانكار کسر نماید.  

ند و سایر لوازم مورد نیاز مطابق با دستورالعملهای  کاله، کمرب  کفش،  تهیه کلیه لوازم حفاظت فردی از قبیل لباس کار متحدالشكل،  -6-16

های ایمنی، وسایل ایمنی الزم  باشد. همچنین پیمانكار متعهد است با رعایت بخشنامهابالغ شده از سوی کارفرما بعهده پیمانكار می

اهم کند و از ورود افراد متفرقه  برای جلوگیری از آتش سوزی و خطرات محتمل دیگر و کمكهای اولیه را در کارگاه به هزینه خود فر

 به محیط کار جلوگیری به عمل آورد.  

پیمانكار بایستی کلیه اقدامات الزم را به منظور جلوگیری از بروز حوادث جانی و مالی انجام دهد و چنانچه در اثر بی احتیاطی   -6-17

ت متوجه کارفرما نخواهد بود. همچنین پیمانكار  باب  اینپیمانكار و یا عوامل اجرائی وی حادثه ای رخ دهد، هیچگونه مسئولیتی از  

 باشد.  موظف به ارائه به موقع گزارش حوادث به کارفرما می

آالتی را که در اجاره یا تملك وی قرار دارند شامل سند مالكیت، بیمه نامه ماشین و  پیمانكار موظف است مدارك تمامی ماشین  -6-18

بایست  ا قرارداده تا پس از تأئید، مجوز فعالیت آنها صادر گردد. کلیه ماشین آالت میمدارك مربوط به رانندگان را در اختیار کارفرم

ابزار و وسائل   از بكارگیری به تأیید دستگاه نظارت کارفرما برسد. همچنین کلیه  سالم و دارای راندمان کاری مناسب بوده و قبل 
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بایستی کالیبره بوده و گواهی کالیبراسیون از شرکت معتبر و مجاز  ی برداری و ... مهای نقشه گیری و کنترل کار نظیر دوربیناندازه 

 دسترس باشد.  در

 پیمانكار مسئولیت همكاری و هماهنگی الزم با سایر زیر پیمانكاران در کارگاه را به عهده دارد.   -6-19

)بیست   20حداقل بمبلغ %بایست پیش بینی تنخواه مناسب جهت جلوگیری از عدم نقدینگی در اجرای پروژه را  پیمانكار می -6-20

 درصد( مبلغ قرارداد در نظر بگیرد. 

پیمانكار موظف است در انتخاب پیمانكاران دست دوم و افراد اجرایی کارگاه دقت الزم را بعمل آورد و نباید کیفیت کار با کاهش   -6-21

 هزینه دستمزد پیمانكاران دسته دوم خدشه دار گردد. 

ی مجدد کلیه تجهیزات موضوع قرارداد در محل اجرای پروژه و نیز انجام کلیه خدمات  مسئولیت بارگیری، حمل و تخلیه، جابجای -6-22

باشد و کارفرما از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت. جابجایی و حمل  مربوط به حمل به انبارهای کارفرما بعهده و هزینه پیمانكار می

در نظر داشتن کلیه شرایط ایمنی صورت گیرد و از ایجاد هرگونه    بایست با احتیاط کافی و باو نقل و تخلیه قطعات و تجهیزات می

اعوجاج و ... اجتناب گردد. در غیر اینصورت جبران صدمات وارده احتمالی بر عهده و هزینه پیمانكار    های غیرمجاز، خراشیدگی، تنش

 باشد.  می

ضرورت توسط ناظران نصب و تأمین و بكارگیری تیم   های مواد اولیه تهیه شده توسط پیمانكار، در صورت اعالم انجام کلیه تست -6-23

 برداری با تجهیزات مربوطه در صورت نیاز جهت انجام خدمات موضوع قرارداد بر عهده و هزینه پیمانكار است.   نقشه

ختلف سال  دارد که از موقعیت و محل اجرای کار، وضعیت آب و هوا و بارندگی و امكان اجرای کار در فصول مپیمانكار اعالم می -6-24

تعهدات   آگاه است و با اطالع از کم وکیف کار و محیط کاری ، شرایط جغرافیایی و غیره، اقدام به عقد قرارداد نموده است و عدم اجرای 

وضعیت، مطالبات   منجر به ضبط ضمانت های وی خواهد گردید، ضمن اینكه خسارت وارده به حساب وی منظور، ومبالغ آن از صورت

 مانكار کسر خواهدگردید. و یا ضمانت پی

اختیار   پیمانكار می بایست گزارش فعالیتهای انجام شده را بصورت روزانه که به تائید سرپرست کارگاه پیمانكار رسیده باشد در  -6-25

 دستگاه نظارت کارفرما قرار دهد. 

وانایی مالی یا فنی ادامه کار را ندارد  چنانچه پس از شروع بكار یا در حین اجرای عملیات، کارفرما به این نتیجه برسد که پیمانكار ت -6-26

)از جمله اشكاالت کمی یا  کیفی در کار به تشخیص  دستگاه  نظارت کارفرما(، پیمانكار می پذیرد که کارفرما مجاز خواهد بود در هر  

ه اعتراضی را از خود سلب  مرحله ای  از انجام کار موضوع  قرارداد،  قرارداد  را بطور یك  طرفه فسخ نماید و  پیمانكار حق هر گون
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نمود و کارفرما مجاز خواهد بود خسارت وارده به خود را اعم از تاخیرات اجراء پروژه و صدمات احتمالی به تجهیزات را از تضامین  

 پیمانكار برداشت نماید. 

گردد جلوگیری نماید در    پیمانكار می بایست از هر گونه اقدامی که موجب بروز خسارت در قطعات و تجهیزات موضوع قرارداد می -6-27

 غیر اینصورت مسئولیت جایگزینی یا اصالح بعهده پیمانكار می باشد. 

چنانچه دستگاه  نظارت کارفرما در هنگام انجام عملیات موضوع قرارداد در نحوه عملكرد یا روش انجام کار اشكاالتی را ببیند،   -6-28

 فت وجه اضافی نسبت به رفع عیب اقدام نماید. پیمانكار می بایست سریعا  بدون هیچگونه اعتراض و نیز دریا

پیمانكار تعهد می نمایدکه انجام موضوع قرارداد را در ساعات کاری مشخص شده از طرف کارفرما انجام دهد. انجام    -10-33 -6-29

 موضوع قرارداد در غیر ساعات اداری و یا در روزهای تعطیل باید با هماهنگی قبلی و تائید کارفرما باشد. 

رکنان پیمانكار شاغل در موضوع قرارداد می بایست مورد قبول کارفرما باشند.کارفرما یا نماینده وی مجاز است هریك از  کلیه کا -6-30

کارکنان پیمانكار را که به هر دلیل مناسب نداند نپذیرد و پیمانكار موظف است فرد مناسب دیگری را جانشین او نماید. بدیهی است  

 ه اعتراض و ادعایی را نخواهد داشت .پیمانكار در این رابطه هیچگون

پیمانكار موظف است کلیه قوانین جاری کشوری ومقررات کارفرما را  رعایت نماید. همچنین  پیمانكار تاکید می کند که از کلیه  -6-31

ل ایمنی و قوانین و مقررات قانون کار و بیمه های تامین اجتماعی و حفاظت و ایمنی مطلع بوده و مسئولیت عدم رعایت کلیه مسائ

حوادث ناشی از اجرای این قرارداد را بعهده می گیرد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. لذا در صورت شكایت هر یك  

از پرسنل پیمانكار علیه کارفرما و یا اعالم تقصیر توسط کارشناسان یا بازرسان اداره کار به هر دلیل و تحت هر شرایط و یا صدور  

نی علیه کارفرما تحت هر عنوان پیمانكار متعهد  به تامین وپرداخت جرائم ودیات متعلقه می باشد واز این بابت هیچگونه  قرارقانو

 مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد. 

مسائل   پیمانكار با قبول کامل دستور العمل ایمنی پیوست قرارداد در شروع و حین کار اجرای قرارداد رعایت نكات و موارد مرتبط با -6-32

ایمنی و بهداشت حرفه ای را رعایت می کند. بكارگیری تمهیدات الزم بمنظور جلوگیری از بروز آلودگی زیست محیطی ازسوی ابواب  

جمعی پیمانكار الزامی بوده و همچنین پیمانكار و ابواب جمعی ایشان ملزم به رعایت مواردی که دراین راستا از سوی کارفرما اعالم  

 ند. می گردد می باش

 چنانچه کارفرما بنابر مالحظات ایمنی و حراستی وقفه ای در کار ایجاد کند، پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.   -6-33

 پیمانكار متعهد گردید در صورت استفاده از کارکنان بیگانه، آنان دارای پروانه اقامت و کار باشند.  -6-34
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در فهرست    فیمتناظر آن رد  مت یبا ق  دیجد  متیم کار بجز موارد ستاره دار و قواحد انجا  متی ق   فیدر رد   رتیدر صورت هرگونه مغا -6-35

 باشد یفهرست بها م  فیمحاسبات و پرداخت رد  مبنایبها مربوطه  

متناظر در فهرست    فیمحاسبه و پرداخت رد یموجود نباشد مبنا   وستی جداول پ  ایکه در قرارداد  یتیدر صورت اضافه شدن فعال -6-36

 . باشدیکارفرما م  یاز سو   یو ابالغ  یتوافق  دیجد  متیمحاسبه و پرداخت ق  یصورت مبنا  نیا  ریو در غ  باشدیم  وطهببها مر

چنانچه در اثر سهل انگاری کارکنان پیمانكار خسارتی به تاسیسات یا کارکنان کارفرما ویا اشخاص ثالث وارد شود جبران خسارت   -6-37

ده وکارفرما می تواند از هر طریق جبران خسارت نماید.چنانچه در اثر اجرای قرارداد خسارتی متوجه ماشین آالت  بعهده پیمانكار بو

 ویا کارکنان پیمانكار شود کارفرما به هیچ عنوان مسئول جبران آن نخواهد بود.

 کار به کارفرما اعالم نماید.پیمانكار موظف است لیست کلیه مصالح و مواد مورد نیاز را حداقل یك هفته قبل از اجرای   -6-38

    مبله ) مجهیز به تجهیزات اداری میز ،صندلی، کمد، اسپیلت و ...(   دفتر کار  ری نظ  یدر محل پروژه امكاناتپیمانكار موظف است ،   -6-39

را در    به تعداد نفرات   نترنتیچاپگر، تلفن و ا  وتر،یکامپ  به همراه  یدفتر مرکز   یتیمأمور  یروها ی ن  یو هم برا   میمق یروهای ن  یهم برا

 . دهد یقرار م  دستگاه نظارت /مشاور  یروها ین  اریاخت

  كارفرما مسئوليتهاي -7ماده 

  تا محل تجهیز کارگاه تامین برق ورودی جهت تجهیز کارگاه )تا ترانس و تابلوی اصلی زیر ترانس( بر عهده کارفرما و بعد از تابلو -7-1

 به عهده پیمانكار می باشد، هزینه های برق و اب مصرفی برعهده پیمانكار می باشد. 

 تامین زمین جهت تجهیز کارگاه بر عهده کارفرما می باشد. -7-2

وی  کارفرما در تهیه کلیه اطالعات و مدارك و طرح های مورد نیاز که با کار پیمانكار ارتباط پیدا می کند به درخواست پیمانكار با  -7-3

 همكاری خواهد نمود. 

 ( دوره تضمين كارها 8ماده 

دوره  "( ماه از طرف پیمانكار تضمین می گردد و این مدت بنام  12برای مدت )  از تاریخ تحویل موقتقرارداد  حسن انجام کلیه عملیات موضوع  

م رعایت مشخصات و یا بكار بردن مصالح بد یا  نامیده میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقائصی در کار مشهود شود که ناشی از عد  "تضمین

کارفرما مراتب را با ذکر معایب و محل آنها    نامرغوب باشد پیمانكار مكلف است آن معایب و نقائص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور

رفع معایب و نقائص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی  روز بعد از ابالغ مراتب شروع ب  15کتبا  به پیمانكار ابالغ میكند و پیمانكار باید حداکثر  

ئص را  کارفرما معین میشود رفع نماید. هرگاه پیمانكار در انجام این تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقا



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 
ل تضمین پیمانكار یا هر نوع مطالبات و سپرده هائی که پیمانكار  از مح %15راسا  و با هر ترتیب که مقتضی میداند رفع کند و هزینه آنرا باضافه 

 نزد او دارد برداشت کند. 

صورت ضمانتنامه    را برابر مصوبه هیئت محترم وزراء بهقرارداد  کل مبلغ    %5اجرای تعهدات خود    تضمینپیمانكار موظف است جهت    تبصره:

 امور مالی کارفرما تسلیم نماید.  مورد تایید کارفرما به

 ( نظارت در اجرا 9ماده 

شرکت  و اسناد و مدارك پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده  قرارداد  بر طبق مفاد این    پیمانكارکه    نظارت در اجرای تعهداتی

نامیده میشود واگذار گردیده است و پیمانكار موظف است کارها را   " دستگاه نظارت  "قرارداد  که در این مهندسی و مدیریت فن آوران سامیك

و اصول فنی و همچنین طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارك پیوست  قرارداد  بر طبق  

شرکت  را بنحوی انجام دهد که کارها قابل تحویل به نماینده صاحبكار) قرارداد  میدهد اجرا کند. پیمانكار موظف است کارهای موضوع  قرارداد  

 باشد.   (  فوالد کاوه شرق  عیصنا

 ( سایر شرایط 10ماده 

 قانونی اعم از بیمه، مالیات، بعهده پیمانكار می باشد.   کسورات( کلیه 1-10

 و مسئولیتی نخواهد داشت. نه تعهدی  و( ایاب و ذهاب و اسكان پرسنل پیمانكار بعهده وی میباشد کارفرما در این خصوص هیچگ2-10

 میباشد.   پیمانكارتهیه و تامین ابزار کار بعهده    (3-10

 ( تهیه و تامین ماشین آالت بعهده پیمانكار میباشد. ماشین آالت و ابزار مربوطه باید سالم و آماده بكار به کارگاه حمل گردد. 4-10

 ( تهیه و تامین مواد مصرفی بعهده پیمانكار میباشد. 5-10

 مواد و مصالح مورد نیاز بعهده پیمانكار میباشد.   ر( تهیه و تامین سای6-10

 ( تهیه و تامین غذای پرسنل در مدت اجرای عملیات قرارداد بعهده پیمانكار میباشد. 7-10

 ( پروژه مذکور جزء طرح های غیر عمرانی بوده و کلیه کسورات متعلقه بعهده پیمانكار میباشد. 8-10

 ارداد و ارائه تصویر اسناد آن به کارفرما برای پیمانكار الزامی است. ( ضمنا  انجام بیمه مسئولیت مدنی قر9-10

و بر اساس برنامه  کارفرما  را بر اساس مشخصات فنی تایید شده توسط    اسكلت فلزی  تجهیزات  مصالح وپیمانكار موظف است مواد اولیه و(  10-10

حق استفاده از مواد اولیه و تجهیرات دست  پیمانكار به هیچوجه  . دحادث نگردزمانبندی اجرا تامین کند بگونه ای که تاخیری در اجرای پروژه 

 دوم را ندارد. 
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  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 
 ( کارفرما در هر مقطعی از کار می تواند از نحوه تامین و تست مواد اولیه و تجهیزات بازدید بعمل آورد. 11-10

مورد کارکنان خود اعمال نماید و کارفرما در این مورد هیچگونه  ( پیمانكار موظف است کلیه مقررات قانون کار و تامین اجتماعی را در  12-10

 مسئولیتی نخواهد داشت. 

 ( افزایش یا كاهش قيمت 11 ماده  

  مقادیر مندرج در جدول مقادیر و قیمت تخمینی بوده و مقادیر واقعی برای اجراء کامل پروژه بر طبق نقشه های اجرایی و مشخصات فنی خواهد 

را  کار    بود کارفرما مجاز است پس از مبادله قرارداد و در طول مدت انجام تعهدات موضوع قرارداد با اطالع کتبی به پیمانكار مقادیر اصلی اقالم

نسبت به مبلغ اولیه    )پنجاه درصد(  %50راسا  افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینكه جمع کل مبلغ پیمان با در نظر گرفتن قیمت کارها بیش از  

 .شرایط عمومی پیمان( در اینصورت قیمتهای واحد پیشنهادی برای مقادیر اضافه شده نیز صادق خواهد بود  29تغییر نكند )ماده  

قبول افزایش موضوع قرارداد توسط پیمانكار، کارفرما می تواند به میزان بهای افزایش موضوع قرارداد از محل مطالبات پیمانكار    در صورت عدم

 .بعنوان جریمه برداشت نماید

  یم  یرگی¬میتصم  رمانكایکاهش شرح خدمات پ  ایو    شیدر مورد افزا  مانكاریو عملكرد پ  ییمتناسب با توان اجرا  تواند¬یکارفرما راسا  م -1-11

 .دینما

واحد    متیآنها ق  ینشده است و برا   دهیدقرارداد  منضم به    ریابالغ شود که در مقاد  مانكاریبه پ  ییکارها  مان،یاگر در چارچوب موضوع پ -2-11

  ر یمقاد  رییابالغ تغ  افتیبا در  مانكاریشده باشد، پ  حتصری  ها¬واحد آن در مقدمه فصل  متیق  نییروش تع  ایشده باشد و    ینیب  شیدر فهرست بها پ

  .استقرارداد    بیفهرست بها مربوطه و ضر  هیپا  متیموظف به انجام کار با ق  ار،ک

کارفرما   بیشود و به تصو نییو مهندس مشاور تع  مانكاریبا توافق پ یستیبا 2-11مطرح شده در بند  اتیعمل یبرا قرارداد  بیمقدار ضر -3-11

 .برسد

  مانكارینشده است، پ  ینیب  شیپقرارداد  و مقدار در    متیآنها ق  یابالغ شود که برا  مانكاریبه پ  ییکارها  مان،یچارچوب موضوع پاگر در   -4-11

به مهندس    مت،یق  هیشده، همراه با تجز  ادی  یکارها   یاجرا   یخود را برا  یشنهادیپ  متیابالغ مهندس مشاور، ق  افتیدرنگ پس از در  یب  دیبا

  ی د یجد  یها  متیکارفرما برسد، مالك پرداخت است. ق  بیشود و به تصو  نییو مهندس مشاور تع  مانكاریکه با توافق پ  یمتیکند. ق  میسلمشاور ت

به  قرارداد    یباالسر  نهیهز  بیرو، تنها ضر  نیکار در محل اجرا محاسبه گردد. از ا  یاجرا  نهیبرحسب هز  دیشود با  ی م  نییصورت تع  نیکه به ا

 .شود  یم  اعمال  دیجد  یها  متیق
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 شماره قرارداد:  

 
قرارداد  منضم به   ریو مقدار در فهرست بها و مقاد متیآنها ق  یابالغ شود که برا  مانكاریبه پ یاقالم  دیخر مان،یاگر در چارچوب موضوع پ-5-11

به   د،یفاکتور خر  شی شده را به همراه پ  ادی   یکارها  یاجرا   متیابالغ مهندس مشاور، ق افتیپس از در  ستیمبا  مانكارینشده است، پ  ینیب  شیپ

  ت ی کارفرما برسد، مالك پرداخت در صورت وضع  بیشود و به تصو  نییو مهندس مشاور تع  مانكاریکه با توافق پ  یمتیکند. ق  میمشاور تسل  دسمهن

قرارداد    یباالسر  نهیهز  بیشود تنها ضر  ی م  نییصورت تع   ن یکه به ا  یها  متیاشد. به قب  یم  یو معتبر الزام  یخواهد بود و ارائه اصل فاکتور رسم

 . شود.  یماعمال  

 ( مقررات ایمني فني 12ماده 

ه خود  رعایت مقررات ایمنی و فنی الزامی است پیمانكار میبایست قبل از شروع به کار ضمن تهیه و تامین و وسایل ایمنی و فنی را به پرسنل تابع

بعهده پیمانكار می باشد و همچنین   تعلیم دهد و در صورت بروز هرگونه حادثه، پرداخت خسارت وارده اعم از جانی،مالی، تاسیساتی و غیره کال 

رعایت  الزم االجراء و ضروری میباشد. در راستای الزام به آشنایی کامل  فوالد کاوه شرق عیشرکت صنا رعایت دستورالعمل اجرائی ایمنی و فنی

  کلیه نكات و دستورالعمل ایمنی الزم است مدیر پروژه یا سرپرست کارگاه قبل از شروع به کار پروژه خود را به واحد ایمنی جهت فراگیری و 

 آموزش استانداردهای الزم و سپس انتقال به نفرات شاغل در سایت پروژه معرفی نماید. 

 ( مقررات بهداشتي و زیست محيطي 13ماده 

 نان پیمانكار موظفند مقررات بهداشتی و دستورالعمل زیست محیطی شرکت را رعایت نمایند. کلیه کارک

( مسئولیت جبران خسارت هرگونه حادثه که ممكن است در حین انجام خدمات موضوع قرارداد متوجه کارکنان پیمانكار، اشخاص ثالث و  1-13

 ار است. گردد بعهده پیمانك  فوالد کاوه شرق  عیشرکت صنا  یا کارکنان

 ( هرگونه خسارت وارده به اموال منقول و غیر منقول در حین انجام کار توسط پرسنل پیمانكار بعهده پیمانكار خواهد بود. 2-13

 ( قانون قرارداد 14ماده 

 این قراداد از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران میباشد. 

 ( منع انتقال بغير 15ماده 

 نیست حقوق ناشی از این قرارداد را بدون موافقت کتتبی کارفرما بغیر واگذار نماید. ( پیمانكار مجاز  1-15

 را در سایر قراردادها ندارد. قرارداد  ( پیمانكار حق بكارگیری پرسنل بكار گرفته شده در این  2-15

 ( حل اختالف 16ماده 
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سعی خواهند کرد که مشكالت را بطور دوستانه حل نمایند، در غیر    در صورت بروز هر گونه اختالف در تفسیر و یا اجرای قرارداد، طرفین ابتدا

 و رای صادره برای طرفین الزم االجرا خواهد بود. مراجع قضایی مذکور  ارجاع  این صورت موضوع اختالف  

 ( اصالح و تجدید نظر 17ماده 

 کارفرما قابل اجرا و معتبر باشد. هر گونه اصالح و تجدید نظر در مفاد این قرارداد، صرفا  پس از تاکید  

 ( اقامتگاه قانوني طرفين 18ماده 

است و کلیه مكاتبات ومراسالت و ابالغیه ها و اخطاریه ها و اخطارهای احتمالی به آدرس فوق    مندرج در ابتدای قرارداداقامتگاه قانونی بشرح  

نی جدید را به اطالع طرف مقابل برساند در غیر اینصورت کلیه مكاتبات و  ابالغ میگردد و در صورت تغییر اقامتگاه هر یك از طرفین بایستی نشا

 مراسالت ابالغ شده تلقی خواهد شد. 

 هوا  و آب  شرایط كار، موقعيت  و  ( منطقه19ماده 

 جانب از پیمان  امضاء  می شود.  اجرا   فوالد کاوه شرق  عی شرکت صناخراسان رضوی، شهرستان خواف،معادن سنگان، سایت   استان در  پروژه  این

 .دارد کافی اطالع کار منطقه اقلیمی و  جغرافیایی هوائی، و آب  شرایط از  نامبرده می گردد که تلقی منزله  این به  پیمانكار

 

 ( شرایط فورس ماژور 20ماده 

 شرایط و موارد فورس ماژور برای طرفین قراردادها قابل قبول و الزم االجراء است. 

 دستمزد ( پرداخت 21ماده 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام  قرارداد  شرایط عمومی    "و"بند    17خود طبق ماده    پیمانكار متعهد است نسبت به پرداخت دستمزد کارگران

 نماید. 

 ( مقررات قانون كار و تامين اجتماعي 22ماده 

 وده و در مورد کارکنان شاغل خود اعمال نماید. پیمانكار متعهد به رعایت تمامی قوانین و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی ب

 ( خاتمه قرارداد 23ماده 

 خواهد بود. قرارداد  شرایط عمومی    48مطابق ماده  

 ( فسخ قرارداد  24ماده 

 خواهد بود. قرارداد  شرایط عمومی    46مطابق ماده  
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 ( نسخ قرارداد 25ماده 

 نسخه تنظیم و صادر گردیده و هر نسخه از اعتبار واحد برخوردار است.   4ماده و    25این قرارداد در  
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 شرایط خصوصي پيمان (4

    شرایط عمومی شرایط خصوصی زیر حاکم است:   در تكمیل

نفر/ماه کارشناس خارجی با تخصص های تعیین شده در زیر به    صفر    پیمانكار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، تعداد  (الف- 17ماده 

 گمارد.کار  

 این پروژه متخصص خارجی مورد نیاز نمی باشد. جهت انجام عملیات   -

 است. قرارداد  روز از تاریخ مبادله    7آخرین مهلت پیمانكار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار  (ب -18ماده 

 و  مدیریتی فعالیتهای  نمودن  عملیاتی به  عهدمت پیمانكار جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و به هنگام کردن آن، به شرح ذیل است:  

 کردن بهنگام و  تفصیلی زمانی برنامه تهیه روش وجزئیات  بوده  نظارت دستگاه  طرف از شده ارائه رویه های و  استانداردها اساس بر پروژه اجرایی

 :زیراست  شرح به آن،

 .باشد میسر آن کردن هنگام به و  کنترل  امكان زمان  هر  در که شود  تهیه  باید طوری تفصیلی زمانی برنامه •

 ( و اخذ تایید دستگاه نظارتwbsواقعی) سطح 3 تا کار شكست ساختار ارائه •

 ریالی  و کار(  حجم) فیزیكی دیدگاه از فعالیتها وزن اعالم •

 تغییرات  آخرین  اساس  شرکتبر سازمانی ساختار اعالم •

 پروژه  سازمانی ساختار اعالم •

 LRM (Liner Responsibility Matrix) پروژه  ماتریس ارسال و تهیه •

 منابع پروژه  فهرست  تهیه •

 نظارت  دستگاه تأیيد گرفتن  و CBS (Cost Breakdown Structure)ارائه   و تهیه •

 نظر از  هم  ردیفها از هریك وزنی درصد تعیین با مجزا بصورت اجرایی عملیات  و اجرایی فنی نیروی مصالح،  ماشین آالت،  کار  برنامه •

 دستگاه  تأیید مورد شمسی، تقویم با  MSProject برنامه طبق بحرانی مسیر و تأخر و تقدم گرفتن نظر در با ریالی هم و فیزیكی

 . مشخص گردد و تعیین نظارت، 

 مطابق دورهای گزارشات ارائه به   نسبت تا معرفی نظارت دستگاه به را خود پروژه مدیر کار شروع در پروژه، کنترل امكان جهت باید پیمانكار

 مورد فرمتهای  در آتی ماه برنامه در فعالیتها شرح و ماهیانه روزانه،هفتگی، گزارشات  کلیه تهیه ضمنا  .نماید اقدام  نظارت دستگاه  دستورالعملهای

تفصیلی    گزارش شامل  بعد،  روز  3 تا  حداکثر و  ماه  هر دوم و  اول  نیمه پایان در  پیمانكار کار  پیشرفت  وگزارش گردیده تهیه  نظارت دستگاه  تأیید

 پروژه در آمده  پیش خاص موارد درپروژه،  شاغل دستگاههای و انسانی نیروی آمار کارگاه، به وارده مصالح میزان شده،  انجام کار ردیفهای و حجم

 برنامه ردیفهای اساس بر  ریالی  و  فیزیكی  پیشرفت میزان  تعیین و  پیمانكار   پیشنهادات و  نظر  اظهار با  همراه  شده کار در تأخیر  یا  تسریع باعث که
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 مشاور   مهندسین مرکزی دفتر به  نظارت دستگاه اظهارنظر از پس و تهیه احتمالی، تأخیرات برای بعد دوره جبرانی  برنامه و مصوب زمانبندی

 و  شده تأیید فرمتهای در را نظارت دستگاه موردنظر موردی گزارشهای است، موظف پیمانكار .میگردد ارسال کارفرما به انعكاس و بررسی جهت

 .نماید تحویل نظارت دستگاه شده ارائه یا

براساس اعالم دستگاه نظارت، برنامه زمانبندی  و    محرز شدن قصور پیمانكار  و  %10بیش از    Actualبا    Planدر صورت مغایرت زمانبندی  -

سبت به جبران تاخیرات احتمالی بر اساس مهلت ارائه شده از طرف کارفرما اقدام ننماید،  بازنگری می گردد. در صورتی که پیمانكار به هر علت ن

شرایط عمومی جهت جبران را راسا     68  کارفرما مخیر است بدون هیچگونه محدودیتی تصمیمات الزم را اخذ و اقدامات الزم از جمله اعمال ماده

 راضی ندارد. معمول دارد و پیمانكار در این خصوص حق هیچگونه اعت

 گزارش پیشرفت کار پیمانكار باید دارای جزئیات زیر باشد. ( ه-18ماده 

 مطابق شرایط قرارداد و با تایید دستگاه نظارت و همچنین گزارش روزانه و هفتگی در فرمهای تایید شده 

 تایید به دستگاه نظارت ارسال میكند. پیمانكار چارت سازمانی تهیه و جهت بررسی بالفاصله پس از تنفیذ قراردادجهت بررسی و  

هزینه انشعاب و    .در اختیار پیمانكار قرار می دهدرا تا ورودی کارگاه  کارفرما امكانات و تسهیالت تجهیز کارگاه، از قبیل زمین،  (  الف-20ماده  

 . به عهده پیمانكار استو مصارف برق    توزیع و انتقال  

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

 تهیه و تامین کلیه مصالح، تجهیزات . ماشین آالت بر عهده پیمانكار می باشد. 

  پیمانكار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تامین ماشین آالت رعایت کند.  (ها-20ماده 

 دستگاه نظر  طبق چنانچه .باشد  زمانبندی برنامه طبق کار انجام  جهت نیاز  مورد  تعداد به  و کار به آماده سالم،  کامال  میبایست ماشین آالت-

 کار پیشرفت  زمانبندی برنامه طبق کار بطوریكه ماشین آالت افزایش به  نسبت میبایست فورا پیمانكار  باشد، افزایش ماشین آالت به نیاز نظارت

 .بود خواهد نظارت دستگاه اجازه با فقط کاهش ماشین آالت .نماید اقدام شود، انجام 

 یید کارفرما و دستگاه نظارت برسد. ألیست ماشین آالت و مدل و ساخت ماشین آالت پیمانكار می بایست به ت  -          

شمع در روز    8پیمانكار تعداد دستگاه های حفاری را بر اساس اجرای تعداد  الزم است    با توجه به عملیات اجرای شمع در صورت نیاز،  -          

 برآورد کرده و به تایید دستگاه نظارت برساند. 

پیمانكار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور وآزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسكن کارگاهی و    (ح -20ماده  

 غذا، به تفكیك و به شرح و مشخصات زیر، تامین کند.
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 جهت ازمایشگاه تامین مینماید.   انات مربوطه)غذا،مسكن،........(با امكپیمانكار دونفر کارگر -

باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر   که پیمانكار  قرارداد  قسمت هایی از موضوع    (ج -21ماده  

 است : 

نمی باشد و جهت اجرای کلیه عملیات قرارداد  با توجه به اینكه عملیات ابنیه و یا ساختمانی می باشد نیازی به بیمه کردن موضوع   -

 ضمانت نامه های الزم از پیمانكار طبق مفاد قرارداد دریافت می گردد. 

 چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانكار، به شرح زیر است.   (و-21ماده 

چنانچه نیاز به احداث راه های انحرافی بوجود آید دستور کار توسط دستگاه نظارت به پیمانكار ابالغ خواهد شد و هزینه مربوطه بر اساس  

 مان، پس از تایید دستگاه نظارت به پیمانكار پرداخت می شود. مقادیر کار انجام شده و مطابق فهارس بهاء منضم به پی

 شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانكار قرار می گیرد، به شرح زیر است:   (الف-22ماده 

 رفرما به پیمانكار تحویل می گردد.یك سری نقشه اجرایی توسط کا -

ا و مشخصات دستورالعمل های راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبردی و نقشه های چون ساخت که پیمانكار تهیه  شمار نسخه ه  (ح -22ماده  

 می کند، به شرح زیر است: 

 فشرده  لوح  و ترانسپارنت صورت به  عملیات  اجرای مراحل کلیه از چون ساخت نقشهای از  سری یك موقت،  تحویل از  پیش است  موظف پیمانكار

 .گیرد قرار  کارفرما اختیار در تا تكثیر نسخه  سه در تصویب، و بررسی از پس که نموده نظارت دستگاه  تحویل

 کند  تكمیل است، شده تعیین زیر شرح به آنها از هریك برای که زمانهایی در را زیر قسمتهای کار، کل تكمیل از پیش که است موظف پیمانكار

 :دهد  تحویل کارفرما  به و

 کافی زمان  و شده انجام کار به باتوجه نمود خواهد  تعیین که کار  از  قسمتهائی  تكمیل به  نسبت  کارفرما،  ابالغ صورت در است  موظف  پیمانكار 

 .نماید تحویل مرحلهای بصورت و  اقدام نیاز مورد

 پیمانكار موظف است که در انتخاب پیمانكاران جزء، موارد زیر را رعایت کند.   (ب -24ماده  

 .کند استفاده مشابه کار سابقه دارای و تجربه با افراد از-1

 .باشد داشته را کافی تعداد به نیاز مورد نیروی تامین  توان میبایست جزء  پیمانكار-2

 آنان سریع  جایگزینی به کارفرمانسبت به  اضافی هزینه تحمیل بدون نظارت، دستگاه توسط جزء  پیمانكاران کار  تائید  عدم  صورت  در-3

 .نماید اقدام
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 .بود نخواهد پیمانكار مسئولیت رافع جزء  پیمانكاران عملكرد-4

 .کارگردند به مشغول میتوانند کارفرما، ازنظارت و مجوز  اخذ از  پس  و فوق  شرایط احراز صورت  در جزء  پیمانكاران  -5

 به شرح زیر است: قرارداد  تعدیل نرخ    (ه -29ماده 

در سه ماهه قبل از پیشنهاد قیمت پیمانكار مالك عمل در صورت وضعیتهای  قرارداد  براساس شاخص مبنای  قرارداد  نرخ تعدیل   -

 قرار خواهد گرفت.     ارسالی

 ورد آآناليز وبر(29ماده 

 ریاست راهبردی نظارت و ریزی  برنامه معاونت  1401 ابنیه رشته پایه  بهای فهرست طبق مناقصه این موضوع عملیات قیمتهای ردیف  -1

 تصریح لذا گردیده درج  حاضر  برآورد دفترچه های در قسمت  هر  مقادیر برآورد  و  بها  فهرست در  خالصه  بطور ضرورت  بنابه که میباشد  جمهوری 

 موضوع عملیات  برای مذکور  بهای فهرست  مندرجات  کلیه خالصه بطور  و 1401 سال  بهای  فهرست  سرفصلهای و قیمتها  ردیف کلیه که مینماید

 .میباشد الزمالرعایه عملیات اجرای   برای و بوده نافذ شد خواهد منعقد پیمانكار انتخاب از پس که مربوطه قرارداد و مناقصه  این

 یا  و یافته تغییر است  ممكن  عملیات  اجرای هنگام  به مقادیر  واین بوده تقریبی مناقصه اسناد  ضمیمه وبرآورد  بهاء  فهرست  در  شده درج مقادیر-2

گردد  شود حذف  وکسر  اضافه  ایتمهایی  قرارداد   عمومی  شرایط بارعایت  پایه بهاء  فهرست  از  دیگری  بهای ردیف شماره عنداللزوم  وویا حتی 

پایه فهرست   قیمتهای اساس بر کار  انجام به ملزم پیمانكار و کارفرمابخواهد از را آنها کامل انجام که نمیدهد حق پیمانكار به و گردد آن جایگزین

داشته باشد    1401درصورتی که کارهای انجام شده توسط پیمانكار ردیف ایتمی در فهرست بها ی ابنیه سال  .بود خواهد  1401بهای ابنیه سال  

قیمت واحد فهرست بها مالك عمل خواهد بود ودر صورتی که در فهرست بها ردیف ایتم و یا قیمت واحد موجود نباشد از دستورالعملهای تهیه  

 . قابل پرداخت می باشد  یه قیمت و بازاءارسال مدارك از سوی پیمانكار و رسیدگی و تایید کارفرماقیمت واحد ان با تجزقیمت جدید استفاده و

 پیمانكار  به را جدیدی عملیات کار صدوردستور با یا و عملیات موضوع از  قسمتی حذف به نسبت عملیات اجرای حین در کارفرما است ممكن-3

 .میباشدقرارداد    عمومی شرایط طبق تغییرات اجرای به ملزم  پیمانكار و نماید ابالغ

ونفوذ    جوش خصوصا آزمایشهای نیاز  مورد آزمایشات سایر و کارفرما عهده به سیمان و آهن آالت خاك، بتن، آزمایشات انجام هزینه  (ج -32ماده  

 .بود خواهد  پیمانكار عهده به رنگ

 .بود خواهد پیمانكار  بعهده میگیرد انجام مجددا   اولیه، نتایج جوابگوئی عدم  بدلیل که تكراری آزمایشات انجام ه زینه ضمنا

نامه های و واستانداردها عمومی -فنی مشخصات مفاد مطابق را فوق موارد بجز آزمایشات کلیه انجام هزینه میبایست پیمانكار  معمول آئین 

 .نماید منظور خود پیشنهادی قیمت در و محاسبه
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 میزان و ترتیب پرداخت های ارزی به پیمانكار، برای متخصصان خارجی، به شرح زیر است:   (الف-38ماده 

 پرداخت ارزی ندارد. 

 کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور تامین می کند.  (ب -38ماده 

 با توجه به عدم نیاز به هزینه های ارزی این بند موضوعیت ندارد. 

 کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین آالت و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تامین می کند. ( ه-38ده ما

 با توجه به عدم نیاز به هزینه های ارزی این بند موضوعیت ندارد. 

 هزینه باالسری پیمانكار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر، پرداخت می شود.   ب -49ماده 

 محاسبه خواهد شد. قرارداد  طبق شرایط عمومی  

 )ناشی از کار پیمانكار(، به میزان و ترتیب و زیر، از پیمانكار وصول می شود. قرارداد  خسارت تاخیر غیر مجاز    (6ب -50ماده 

در  دینمایتقبل م مانكاریو پ باشدیگذار م ریعملكرد تاث شاتیعامل بر اجرای آزما نیموافقت دارد که زمان به عنوان مهمتر مانكاریپ

 میای معادل ن  مهیمطابق با برنامه زمانبندی اجرا نشود ، جر  مانكاریمنتسب به پ  ی لیعملكرد کارخانه به دال  شاتیانجام آزما  كهیصورت

گونه   نی. ادیشده در برنامه زمانبندی به کارفرما پرداخت نما ن یینسبت به موعد تع ریقرارداد به ازاء هر ماه تاخ مبلغ ( درصد  0.5) 

(   10از ده درصد ) %  ری . مجموع جرائم تاخدگردن یماه محاسبه م  10تا سقف    یراتیبرای تاخ  ریتاخ   یاختصاص  مهیجرائم به عنوان جر

خواهد بود قرارداد را    ریکارفرما مخ  دیماه تجاوز نما  10از    مانكاریمنتسب به پ  راتیمبلغ قرارداد تجاوز نخواهد نمود. چنانچه تاخ

 .د یرا مطالبه نما  مانكاریپ  هیخسارات وارده به خود از ناح  هیخاتمه داده و کل

 نماینده پيمانكار   نماینده كارفرما 

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

 مدیرعامل 

 تاریخ:

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

 رئیس هیئت مدیره  

 تاریخ:

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

 مدیرعامل 

 تاریخ:

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

   رئیس هیئت مدیره

 تاریخ:

 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 

 ، برآورد و مقادیر احجام كار ءفهرست بها  (5

 

 

 شرح  ردیف 

مبلغ برآورد با احتساب  

 ضرایب فهرست 

 )ریال(

ضریب  

پيشنهادي  

 پيمانكار 

مبلغ برآورد با 

احتساب  ضریب  

 پيشنهادي پيمانكار 

 )ریال(

  اقالم پایه رشته ابنيه جمع كل    
2جمع كل اقالم پایه رشته راه و باند    

    تجمعي: )ریال( 
 

 

 

 

 

 

 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 1401خالصه مالی راه و باند گندله سازی بر اساس فهرست بها 

   ضرایب  1401فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند سال 
  

 شماره 

 فصل

 شرح فصل

 )پایه( 

 مبلغ برآورد پایه 

 )ریال(
ضریب  

 باالسری 

 ضریب

منطقه  

 ای 

ضریب  

تجهیز  

 کارگاه 

 مبلغ برآورد

 با احتساب ضرایب

 )ریال(

  

  عملیات خاکی با ماشین 3فصل 

  حمل و نقل 20فصل 

 جمع كل اقالم پایه:)ریال(     

 

 

 1401خالصه مالی ابنیه گندله سازی بر اساس فهرست بها 

   ضرایب  1400فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
  

 مبلغ برآورد

 با احتساب ضرایب

  )ریال(

 شماره 

 فصل

 شرح فصل

 )پایه( 

 مبلغ برآورد پایه 

 )ریال(
ضریب  

 باالسری 

 ضریب

منطقه  

 ای 

ضریب  

تجهیز  

 کارگاه 

   عملیات خاکی با ماشین 3فصل 

  قالب بندی فوالدی  6فصل 

  کارهای فوالدی میلگرد  7فصل 

  بتن درجا 8فصل 

  عایق کاری رطوبتی 13فصل 

  حمل و نقل 28فصل 

 اقالم پایه:)ریال( جمع كل      



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 

 نام مهندس مشاور: شركت مهندسي و .... ساميک  1401كد و عنوان طرح: گندله سازي بر اساس راه و باند 

 واحد شرح  شماره 
 بهاي واحد 

 )ریال( 
 مقدار 

 بهاي كل 

 )ریال( 
 توضيحات 

           فصل اول . تخریب   

0 0 0 0 0 0   

 ریال  0 (ریال) احتساب ضرایب:جمع فصل بدون   

           فصل سوم . عمليات خاكي با ماشين  


و حمل مواد حاصله از   Iخاکبرداری در زمین نوع 

متر از مرکز ثقل برداشات و توده   50آن تا فاصله 

 کردن 

    مترمكعب


و حمل مواد حاصله از   IIIخاکبرداری در زمین نوع 

متر از مرکز ثقل برداشات و توده   50آن تا فاصله 

 کردن.

    مترمكعب


و حمل مواد حاصله از   Vخاکبرداری در زمین نوع  

متر از مرکز ثقل برداشات و توده   50آن تا فاصله 

 کردن.

    مترمكعب


بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی )خاك،  

 سنگ و لجن و نظایر آن( و تخلیه 
    مترمكعب


پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پیكنی، 

کانالكنی و گودبرداری، که در محلهای تعیین شده،  

 باشند با هر ضخامت دپو شده  

    مترمكعب


خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمین جهت مصرف  

در خاکریزی )خاکی و سنگی( بارگیری، حمل تا  

 یك کیلومتر و باراندازی 

    مترمكعب


خاکریزها یا کف  تسطیح، آبپاشی و کوبیدن بستر 

درصد   95ترانشه ها و مانند آنها با تراکم کمتر از 

 سانتیمتر  15به هر روش، تا عمق 

    مترمربع 


پخش، آبپاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و  

  100تا   95کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم 

 درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات.

    مترمكعب

 ریال  ریالجمع فصل بدون احتساب ضرایب:  



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

           فصل بيستم . حمل و نقل   


حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، 

گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در  

 خاکریزیهای معمولی 

  -مترمكعب 

 کیلومتر
   


حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در  

 خاکریزیهای معمولی مازاد بر یك کیلومتر

  -مترمكعب 

 کیلومتر
   


حمل آب برای استفاده در عملیات خاکریزی،  

 تثبیت مازاد بر یك کیلومترزیراساس، اساس و 

  -مترمكعب 

 کیلومتر
   

 ریال  ریالجمع فصل بدون احتساب ضرایب:  

 

 نام مهندس مشاور: شركت مهندسي و .... ساميک  1401كد و عنوان طرح: گندله سازي بر اساس ابنيه 

 واحد شرح  شماره 
 بهاي واحد 

 )ریال( 
 مقدار 

 بهاي كل 

 )ریال( 
 توضيحات 

           فصل اول . تخریب   

  
  

          

 ریال  0 (ریال) جمع فصل بدون احتساب ضرایب:  

           فصل سوم . عمليات خاكي با ماشين  


کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل 

های خاکی و  زمینهیدرولیكی یا وسیله مشابه در 

 های مربوط.شده در کنار محلریختن خاك کنده

,127 مترمكعب 005    



کندن زمین در صورت لزوم استفاده از چكش  

های سنگی و حمل و تخلیه  هیدرولیكی درزمین

متر از مرکز ثقل  20شده تا فاصله مواد کنده

 برداشت.

   1,238,000 مترمكعب

030504تا  030501ردیف های  اضافه بها به  ،

 متر باشد.  2هرگاه عمق کندن زمین تا  
   21,000 مترمكعب



،  030504تا  030501ردیف های  اضافه بها به

متر باشد، برای   3هرگاه عمق کندن زمین بیش از 

  4بار، متر یك 4تا  3شده در عمق حجم خاك واقع

بار و به همین ترتیب   3متر 6تا  5متر دو بار،  5تا 

 های بیشتر.برای عمق

51 مترمكعب ,700   



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 



های  بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك

توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله  

متری مرکز ثقل  100مكانیكی دیگر تا فاصله

 برداشت و تخلیه آن. 

68 مترمكعب 200   



های  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك

متر   100که فاصله حمل بیش از  توده شده، وقتی

  100متر مازاد بر  100متر باشد، ازای هر  500تا 

 شود(.متر تناسب محاسبه می 100متر اول )کسر 

   3,320 مترمكعب



های  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاك

متر   500که فاصله حمل بیش از  توده شده، وقتی

کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر   10تا 

های آسفالتی)کسر کیلومتر  متر اول، برای راه 500

 شود(.به نسبت قیمت یك کیلومتر محاسبه می

  -مترمكعب 

 کیلومتر
17,000   


ها،  ها یا مصالح سنگی موجود کنار پیریختن خاك

الیه به  صورت الیهها و ترانشه ها، بهگودها،کانال

 ها با هر وسیله مكانیكی.درون آن

   22,300 مترمكعب

:جمع فصل بدون احتساب ضرایبریال  ریال 

  . قالب بندي فوالدي  فصل ششم     


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

 ها و شناژهای پی. فوالدی در پی
2,00041,0 مترمربع     


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

فوالدی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و  

 ارتفاع.بتن  مگر به هر  

  645000  مترمربع 


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

فوالدی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر  

 متر باشد.  3٫5

1 مترمربع  01,0005    


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

فوالدی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از  

 متر باشد.  5.5متر و حداکثر  3٫5

  1646000  مترمربع 


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

فوالدی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش از  

 متر باشد. 7٫5متر و حداکثر 5٫5

   1,710,000 مترمربع 


بندی با استفاده از قالب فوالدی  تهیه وسایل و قالب

متر   7٫5از در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بیش 

 متر باشد.  10و حداکثر 

   1,831,000 مترمربع 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

ها و شناژهای قائم با مقطع  فوالدی در ستون

 متر.  3٫5چهارضلعی تا ارتفاع حداکثر 

41,38 مترمربع  000   



وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  تهیه 

ها و شناژهای قائم با مقطع  فوالدی در ستون

متر و حداکثر   3٫5چهارضلعی که ارتفاع بیش از 

 متر باشد.  5٫5

  1464000  مترمربع 



تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

ها و شناژهای قائم با مقطع  فوالدی در ستون

متر و حداکثر   5٫5چهارضلعی که ارتفاع بیش از 

 متر باشد.  7٫5

1 مترمربع  29,0005    



تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

شناژهای قائم با مقطع  ها و فوالدی در ستون

متر و حداکثر   7٫5چهارضلعی که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. 10

1 مترمربع  20,0006    


بندی با استفاده از قالب فوالدی  تهیه وسایل و قالب

 متر. 3٫5ها( تا ارتفاع حداکثر  ها )دالدر تاوه
  1664000  مترمربع 


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

  3٫5ها( که ارتفاع بیش از ها )دالفوالدی در تاوه

 متر باشد.  5٫5متر و حداکثر 

9,00061,8 مترمربع     


بندی با استفاده از قالب فوالدی  تهیه وسایل و قالب

متر و   5٫5ها( که ارتفاع بیش از ها )دالدر تاوه

 متر باشد. 7٫5حداکثر  

7,00042,1 مترمربع     


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

  7٫5ها( که ارتفاع بیش از ها )دالفوالدی در تاوه

 متر باشد. 10متر و حداکثر 

2 مترمربع  80,0004    


تهی  وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

 متر.  3٫5فوالدی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر 
51,73 مترمربع  000   


قالب  تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از 

  3٫5فوالدی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

 متر باشد.  5٫5متر و حداکثر 

   1,923,000 مترمربع 


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

  5٫5فوالدی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

 متر باشد.  7٫5متر و حداکثر 

1,00052,2 مترمربع     



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 


تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب  

  7٫5فوالدی در تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. 10متر و حداکثر 

2 مترمربع  17,0006    

  ،اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها

 ها، با استفاده از قالب فوالدی.تیرها یا ستون
005,533 مترمربع     

:جمع فصل بدون احتساب ضرایبریال  ریال 

 فصل هفتم . كارهاي فوالدي با ميلگرد     


تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد  

متر، برای بتن  مسلح با  میلی 10آجدار به قطر تا 

 پیچی الزم. سیم

192 کیلوگرم  005    


گذاشتن میلگرد  تهیه، بریدن، خم کردن و کار  

متر، برای بتن  مسلح  میلی 18تا  12آجدار به قطر

 پیچی الزم. با سیم

661 کیلوگرم  000   


تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد  

متر، برای بتن  مسلح  میلی 40تا  20آجدار به قطر

 پیچی الزم. با سیم

951 کیلوگرم   005    


  40تهیه، ساخت و نصب بولتاز میلگرد ساده تا قطر  

 متر، با متعلقات الزم قبل از بتن ریزی.میلی
004,531 کیلوگرم     

:جمع فصل بدون احتساب ضرایبریال  ریال 

  فصل هشتم . بتن درجا     


تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا  

کیلوگرم سیمان در مترمكعب بتن    150شكسته، با

. 

5 مترمكعب 7,00047    


تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا  

 مگاپاسكال. 30شكسته با مقاومت فشاری مشخصه 
  6780,000  مترمكعب


لیسه ای کردن سطح بتن  تازه ریخته شده به هر  

 روش.
208 مترمربع  005    


ردیف های بتن ریزی، در صورت   اضافه بها به

 مصرف بتن در بتن مسلح. 
0054,5 مترمكعب    


ردیف های بتن ریزی برای سختی   اضافه بها به

کار رفته بیش   که میلگرد بهارتعاش بتن، درصورتی

 کیلوگرم در مترمكعب بتن  باشد.   180از 

613 مترمكعب 000   


اضافه بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به  

 شده در ردیف های مربوط. عیار درج
06,54 کیلوگرم     



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 


تهیه و مصرف ژل میكروسیلیس برای آب بندی و  

 ارتقای مشخصات پایایی بتن.
005,511 کیلوگرم     

:جمع فصل بدون احتساب ضرایبریال  ریال 

     فصل سيزدهم . عایق كاري رطوبتي 


مصالح و اجرای پوشش مومی با پایه قیری  تهیه 

  300روی سطوح سیمانی یا بتنی به ضخامت  

 میكرون.

    مترمربع 

:جمع فصل بدون احتساب ضرایبریال  ریال 

     فصل بيستم و هشتم . حمل و نقل 



آالت،  حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن  

آجر و بلوك، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل  

کیلومتر باشد،   75کیلومتر و تا  30کارگاه، بیش از 

 کیلومتر.30برای تمام طول مسیر پس از کسر 

  -تن 

 کیلومتر
9,930   



حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت،  

آجر و بلوك، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل  

کیلومتر   150کیلومتر و تا  30کارگاه، بیش از 

 30باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر  

 کیلومتر.

  -تن 

 کیلومتر
6 068    



حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت،  

آجر و بلوك، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل  

کیلومترباشد، برای تمام طول   750کارگاه، بیش از 

 کیلومتر.  30مسیر پس از کسر 

  -تن 

 کیلومتر
042,8    

 ریال  ریالجمع فصل بدون احتساب ضرایب:  

 

 

 

 

 



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 

   برنامه زمانبندي كل پروژه (6

 

تایید کارفرما پیوست قرارداد می  )توسط پیمانكار در زمان برگزاری مناقصه ارائه خواهد شد و پس از  

   گردد(

  



 

 لوگو پیمانکار
 
 

 ابنیه مربوطه  و  اجرای عملیات ساختمانی، سیویلپروژه اجرای عملیات 

   پروژه گندله سازی 

 صنایع فوالد کاوه شرق شرکت 

 

  کارفرما :

    1401 اردیبهشت  از صفحه 

 "ابنیه مربوطه به پروژه گندله سازی   و  عملیات ساختمانی، سیویلاجرای  "قرارداد 
 شماره قرارداد:  

 

 ليست نيروي انساني و ماشين آالت مورد نياز اجراي پروژه           (7

 

 

)توسط پیمانكار در زمان برگزاری مناقصه ارائه خواهد شد و پس از تایید کارفرما پیوست قرارداد می  

 گردد( 

 

 


