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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 25از  1ه صفح

 25/10/98مورخ  98-04اسناد مناقصه عمومی دو مرحله اي به شماره 

 

ع مناقصه:  افزایش طول سالن کارخانه باسبار موضو

ت  ه مناقصه گزار: شرک  صنایع مس شهید باهنردستگا

 نشانی دستگاه مناقصه گزار: 

 باغین-جاده کرمان 12کرمان، کیلومتر   

 

د مناقصه: اسنا ت   فهرس

 شرایط اختصاصی مناقصه -1

 شرایط عمومی مناقصه -2

 برگ پیشنهاد قیمت  -3

 پیوست شماره یک (معیارهاي ارزیابی کیفی مناقصه گران) -4

 (شرایط انجام کار)2ست هاي شماره پیو -5

 نمونه قرارداد -6
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امضاءمهر و   

 25از  1ه صفح

 اقصهشرایط اختصاصی من

خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومی دو مرحله اي به افزایش طول سالن کارخانه  باسبار شرکت صنایع مس شهید باهنر در نظر دارد 

می توانند با توجه به شرایط و مفاد اسناد حاضر، راس  داراي کد اقتصاديپیمانکاران واجد شرایط واگذار کند. کلیه اشخاص حقوقی 

 بت به ارائه پیشنهاد مبلغ اقدام نمایند.موعد مقرر، نس

 موضوع مناقصه: -1ماده 
 با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد ، قرارداد و پیوست هاي آن  افزایش طول سالن کارخانه باسبار

 مدت قرارداد: -2ماده 

 ماه می باشد. 3مدت اجراي موضوع قرارداد 

 :موضوع مناقصهمحل انجام کار  -3ماده 

 بود.باغین خواهد  –جاده کرمان  12م موضوع مناقصه، مجتمع صنایع مس شهید باهنر واقع در کیلومتر محل انجا 

 

 تضمین شرکت در مناقصه: -4ماده 
می باشد که  می بایست  یا بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط تهیه و یا به ریال میلیون  600  میزان تضمین شرکت درمناقصه 

 بانک ملت شعبه ظفر واریز و رسید آن  ارائه گردد.     7404187385ساب شماره بصورت نقدي به ح

: ارائه چک حساب جاري اشخاص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) و یا سفته و غیره بعنوان تضمین شرکت در مناقصه، موجب بطالن 1تبصره 

 پیشنهاد خواهد شد.

      درج شده باشد. ") صراحتا98-04ن شرکت در مناقصه  عمومی شماره: در رسید بانکی فوق باید عبارت (بابت تضمی2تبصره  

            

  محل تسلیم پیشنهاد: -5ماده 

 باغین، ساختمان اداري می باشد. –جاده کرمان  12کیلومتر  –به نشانی کرمان مجتمع محل تسلیم پیشنهاد، دبیرخانه 

ر عنوان ، به غیر از دبیرخانه شرکت ، به مراجع غیر ذیربط دیگر ، تسلیم و یا ارسال تبصره : چنانچه پاکات پیشنهادي به هر دلیل و تحت ه

گردد، این امر به منزله عدم تحویل پیشنهاد ، تلقی خواهد شد و دستگاه مناقصه گزار ، هیچگونه مسئولیتی در این خصوص، بعهده نخواهد 

                                                                           ذ گردد.                                                                                                                      داشت. الزم است پس از تحویل پاکتها به دبیر خانه رسید اخ

 مدت قبول پیشنهاد: -6ماده 

http://www.csp.ir/
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میباشد. شرکت به  پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر ارائه و یا از  70/11/98مورخ شنبه  دوروز  14ساعت آخرین مهلت ارائه پیشنهاد 

 طریق پست ارسال شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.

  بازگشایی خواهد شد. و پاکت ج پس از ارزیابی  همان روز 14:30در ساعت  لف و ب پاکات ا

 مدت اعتبار قیمتهاي پیشنهادي: -7ماده 

ن در مناقصه بایستی قیمتهاي خود را با مدت اعتبار سه ماه ارائه نمایند و هرگونه افزایش قیمت ناشی از تورم در مدت زمان شرکت کنندگا

 مذکور متوجه مناقصه گر خواهد بود.

 ارزیابی کیفی پیمانکار -8ماده 

موضوع مناقصه، مدارك مرتبط با توان مالی و یا شرکت کنندگان در مناقصه باید سوابق و رزومه کاري خود، قراردادهاي منعقده مرتبط با 
موارد دیگري که بتواند به ارزیابی توان انجام تعهدات موضوع این مناقصه کمک نماید را ارائه دهند. موارد درخواستی به همراه روش 

 می باشد. 60ت قیمت پاکاحداقل امتیاز قابل قبول براي بازگشایی ارزیابی در قسمت روش ارزیابی مناقصه گران آمده است. 

 زمان بازدید: -9ماده 

می باشد. براي  12الی  9و پنجشنبه ساعت  15الی  9زمان بازدید از محل اجراي کار در طی مدت برگزاري آن، شنبه تا چهارشنبه ساعت 

 تماس حاصل فرمائید. 034-31227150و یا  034-31227156بازدید با شماره تلفن 

 ...........................نام پیشنهاد دهنده:.......
 .......................................نشانی(شامل کد پستی) :........................................................................................................

 اه:........................................... فکس:............................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن همر
 ..........کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:..............................................

 عهدآور پیشنهاد دهنده:مهر و امضاء مجاز و ت
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 شرایط عمومی مناقصه
 نحوه تحویل پاکات مناقصه : -1ماده 

 "الف"که محتوي سه پاکت جداگانه   الك و مهر شده و سربستهبصورت پاکت یک در  باید پیشنهاد خود را  مناقصهداوطلب شرکت در 

 تسلیم نماید.مناقصه گزار، عد مقرر به ، به ترتیب بندهاي بعدي تنظیم و در مو میباشد "ج"و "ب"و 

پیشنهاددهنده وتاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود  موضوع و شماره مناقصه، نام و نشانی و تلفن محتویات آن ، فوق الذکر بایدپاکات در روي 

 .رسید دریافت نماید وتسلیم در کرمان  دبیرخانه شرکت صنایع مس شهید باهنر، به و مذکور در اسناد مناقصه و در مهلت مقرر

، تکمیل و تنظیم اسناد حاضرقرار داده شده است باید بر طبق شرایط  متقاضیاندر اختیار  مناقصه گزارکه از طرف   مناقصهاسناد و مدارك 

 تسلیم گردد. دبیرخانه مناقصه گزاري  به دهاپیشن شده و همراه سایر مدارك درخواستی در پاکت

 اکات الف، ب و ج :مدارك و مستندات پ -2ماده 

 محتواي پاکت الف :

 )شرایط اختصاصی مناقصه 4طبق ماده .(  تضمین شرکت در مناقصه -

 مناقصه و ضمائم آن (به استثناء برگ پیشنهاد قیمت) که تمام صفحات به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده  رسیده باشد.اسناد و مدارك  -

بصورت کتبی    بعنوان اصالحیه اسناد حاضر،  قصه گزار ، در طی مدت انجام مناقصه،هر گونه مکاتبه و ابالغیه که از طرف دستگاه منا -

 ابالغ گردیده باشد. 

رونوشت آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات ثبت شده مربوط به دارندگان امضاء مجاز با امضاء مدیر عامل و  اشخاص حقوقی: -

در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، گواهی تشخیص صالحیت و رتبه ممهوربه مهر شرکت، رونوشت اساسنامه، تصویر گواهی ثبت نام 

 بندي پیمانکاري، گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاري

 موضوع اساسنامه شرکت بایستی با موضوع مناقصه مطابقت داشته باشد. : 1تبصره 

 دي بررسی نخواهند شد.ارائه کد اقتصادي براي همه مناقصه گران الزامی است و پیشنهادات فاقد کد اقتصا

 محتواي پاکت ب :

 شرایط اختصاصی مناقصه) 8(مطابق بند  مناقصه گرمستندات ارزیابی کیفی  -

 محتواي پاکت ج :

پاکت (ج) محتوي برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت (که به امضاء و مهر پیشنهاد دهنده رسیده) می باشد. بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ 

 ون ابهام بوده و پاکت الك و مهر شده باشد.مشخص، معین و بد

http://www.csp.ir/
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 اعتبار اسناد : -3ماده 

 کلیه اسناد مناقصه از جمله شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و نمونه مبایعه نامه باید ممهور به مهر و امضاي نفرات مجاز شرکت باشد.

 رد پیشنهادات مخدوش: -4ماده 

خدوش و فاقد تضمین شرکت در مناقصه و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد مناقصه گزار به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، م

 ترتیب اثر نخواهد داد .

 اطالعات مناقصه گر: -5ماده 

گرفتن جمیع جهات  پیشنهاد دهنده می بایست با در نظر شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مندرج در اسناد مناقصه می باشد. 

همچنین  ، بازدید از محل و آگاهی کامل از شرایط مندرج در اسناد مناقصه، نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نماید.رت نیازو در صو

 برنده مناقصه اقرار می نماید که از موضوع مناقصه اطالع کامل داشته و به عذر عدم اطالع نمی تواند هیچ یک از مواد و شرایط را نادیده

 اید.گرفته و نقض نم

 034-31227959هر یک از متقاضیان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامی داشته باشند، می توانند مراتب را کتبا به شماره 

 تماس حاصل نمایند. 034-31227156فاکس کرده و تقاضاي توضیح کتبی نموده یا با شماره 

 ممنوعیت واگذاري: -6ماده 

طی حق واگذاري موضوع مناقصه بصورت کلی یا جزئی (حقیقی یا حقوقی) به غیر را نداشته و در غیر برنده مناقصه تحت هیچ شرای

 اینصورت قرارداد منعقده فی مابین فسخ و سپرده وي به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد.

                                                                                                                                                                   
 اختیارات مناقصه گزار: -7ماده 

 دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد. 

ه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوي  مناقصه گزار، هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحو 

 اعالم و جزء اسناد و مدارك مناقصه  منظور خواهد شد.

مناقصه گزار حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهادها براي خود محفوظ می دارد و 

اضیان ابالغ می شود و در صورتیکه پیشنهادي قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد اگر چنین موردي پیش آید مراتب به متق

 پیشنهاددهنده حق دارد تقاضاي استرداد آنرا بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر

آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم از طریق سایت اینترنتی شرکت به  یا قیمتها باشد ، در این صورت مناقصه گزار می تواند

به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوي که آنان فرصت کافی براي اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را   www.csp.irآدرس

                                    داشته باشند.                      

http://www.csp.ir/
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 نحوه استرداد سپرده شرکت در مناقصه: -8ماده 

پس از قرائت پیشنهادات واصله و تعیین برنده مناقصه، سپرده شرکت کنندگان در مناقصه به استثناء نفرات اول و دوم پس از طی مراحل 

 دله قرارداد و ارائه تضمین حسن اجراي تعهدات مسترد خواهد شد.قانونی مسترد و سپرده برندگان اول و دوم پس از امضاء و مبا

جهت عودت سپرده و یا ابطال ضمانتنامه بانکی، شرکت کنندگان باید اطالعات درخواستی را در فرم انتهاي اسناد 

ارسال  (برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه)  تکمیل و پس از مهر و امضاء به همراه اسناد (در پاکت الف)

 نمایند.

 نحوه انعقاد قرارداد: -9ماده 

از تاریخ اعالم برنده مناقصه، جهت عقد قرارداد به محل مناقصه گزار  هفت روز کاريبرنده مناقصه متعهد است حداکثر ظرف مدت 

وي ضبط و از نفر دوم جهت مراجعه و پس از عقد قرارداد نسبت به ارائه تضمین حسن اجراي تعهدات اقدام نماید.در غیر اینصورت تضمین 

انعقاد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.در صورتیکه نفر دوم نیز از عقد قرارداد خودداري نماید تضمین وي نیز ضبط شده و مناقصه گزار 

 در مورد موضوع مناقصه تصمیم خواهد گرفت.

 روش اصالح قرارداد:-10ماده 

 افزایش یا کاهش دهد. درصد 25را تا  حجم کار موضوع مناقصهمناقصه گزار اختیار دارد 

 کسور قانونی:-11ماده 
 در صورتی که اجراي این مناقصه مشمول کسور قانونی گردد پیمانکار ملزم به پرداخت آن می باشد.

 هزینه هاي جانبی : -12ماده 
 هزینه چاپ آگهی، بررسی کارشناسی و سایر هزینه ها بر عهده برنده مناقصه می باشد .

 دستگاه نظارت: -13ماده 
و طرحهاي  نظارت بر اجراي صحیح مناقصه به عهده کمیسیون معامالت و نظارت بر حسن اجراي موضوع مناقصه به عهده واحد تاسیسات

 می باشد. مناقصه گزار  توسعه اي

 نام صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده:..................................
 .............................................................................................................................................نشانی(شامل کد پستی) :..

 ............................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... فکس:
 ..........کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:..............................................

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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 برگ پیشنهاد قیمت
...............ضمن اذعان به اینجانبان...................................................دارندگان امضاي مجاز شرکت ........................................اینجانب/

طبق شرایط مندرج و آگاهی از کلیه شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه افزایش طول سالن کارخانه باسبار تعهد مینمایم موضوع مناقصه را 

 تحویل نمایم.   برنامه زمانی تعیین شده در اسناد مناقصه بصورت مقطوع

 مجموع (ریال) قیمت واحد (ریال) مقدار واحد شرح عملیات ردیف

1 

 2تخریب انواع بتن و خاکبرداري،پی کنی ،گودبرداري تا عمق 

 1سانتیمتر، و حمل آن تا ماکزیمم  7متر و آسفالت تا 

 (محل تعیین شده توسط حراست)کیلومتر

m³ ٣٩٢٫٠٠ 

  

2 
کیلومتر(محل تعیین  1تخریب انواع بتن  و حمل آن تا ماکزیمم 

 شده توسط حراست)
m³ ٢٣٫٠٠ 

  

3 
شفته ریزي با خاك تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به 

 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب  150هر فاصله، با 
m³ ٢١٥٫٠٠ 

  

4 
ب مجدد هرنوع اسکلت فلزي ساختمان،سایر برچیدن و نص

 هاي فلزي، با هرگونه اتصال. پروفیل
kg ٤٤٠٠٫٠٠ 

  

5 
سطوح 95تسطیح و رگالژ و آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

 خاکریزي و خاکریزي با مخلوط رودخانه اي
m³ ١٢٠٫٠٠ 

  

6 

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل گرد آجدار از نوع 

AIII  میلی متر با چشمه هاي  14اصفهان به قطر ذوب آهن

سانتیمتر ، با سیم پیچی الزم.تهیه وسایل و قالب بندي با  20*20

استفاده از قالب فلزي ذوزنقه در دیوارهاي بتنی که ارتفاع دیوار 

 متر باشد.2,2حداکثر 

m² ١٢٤٫٠٠ 
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 )مجموع (ریال قیمت واحد (ریال) مقدار واحد شرح عملیات ردیف

7 

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 

AIII  ذوب آهن اصفهان مطابق با نقشه هاي اجراي، با سیم پیچی

الزم مطابق با جدول پیوست جهت فونداسیون نواري همراه با 

ها و  بندي با استفاده از قالب فلزي درپی تهیه وسایل و قالب

زي با بتن مقاومت فشاري شناژهاي پی. همراه به آماده سا

 سانتیمتر 7مگاپاسکال کاور 25مشخصه 

m ١٢٤٫٠٠ 

  

8 

ذوب آهن اصفهان   AIIIآجدار نوع  16کف سالن با آرماتور  

سانتیمتر همراه با درز انبساط  15با ضخامت  cm 20*20چشمه 

m6*6 همراه با ماله پروانه 

m² ٢٣٠٫٠٠  

 

 

 

 

9 
 7 نگهداري و مناسب افزودنی و دو تیپ سیمان و 350بتن با عیار 

 باشد می الزامی پروژه محل در ویبره دستگاه عدد دو و روزه
m³ ٥٠٫٠٠ 

  

10 
 نگهداري و مناسب افزودنی و دو تیپ سیمان با  400بتن با عیار 

 باشد می الزامی پروژه محل در ویبره دستگاه عدد دو و روزه 7
m³ ٩٠٫٠٠   

11 

ده شده (بولت) از هر نوع میل تهیه، ساخت و نصب میل مهار دن

هاي الزم، قبل  گرد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذاري در محل

 ریزي.تهیه و نصب میل مهار با پیچ و مهره. از بتن

kg ٤٦٣٫٦٨ 

  

12 
 150تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 

 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن جهت بتن مگر
m³ ٤٨٫٠٠ 

  

13 

عدد قاب با تیر ورق  همراه با هواگیري با گروت  3تهیه و نصب

و تیر کرین ها (مطابق با نقشه هاي اجرایی)تهیه مصالح و اجراي 

)، روي کارهاي air lessرنگ الکیدي به طریق بدون هوا (

 میکرون. 25فلزي در سه قشر، هر قشر به ضخامت خشک 

 ٦٫٠٠ عدد
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 مجموع (ریال) قیمت واحد (ریال) مقدار واحد شرح عملیات ردیف

14 

تهیه و نصب پرلین روي سطوح شیبدار اسکلت فلزي یا خرپا از 

ها به یکدیگر و پیچ و مهره  هاي طولی پرلین با وصله Zپروفیل 

الزم، قطعات اتصالی به اسکلت فلزي یا خرپا.    تهیه مصالح و 

)، روي air lessاجراي رنگ الکیدي به طریق بدون هوا (

 25کارهاي فلزي در سه قشر، هر قشر به ضخامت خشک 

 میکرون.

kg ٥٦٨٧٫١٠   

   ١٤٠٫٠٠ m² )180505عایق کاري رطوبتی (ایزوگام شرق کد 15

16 

ساخت پنجره و درب، با جاسازي و دستمزد نصب یراق آالت 

همراه با جوشکاري. همراه با رنگ آمیزي و ساخت مانند سازه 

 متر مربع) 57موجود (مقدار 

kg ٤١٩٣٫٩٠ 

  

17 
و صفحه  4*8جابه جایی درب برقی همراه با قاب با قوطی

 گذاري 
   ٢٫٠٠ عدد

18 
هاي ساندویچی آلومینیومی به  تهیه، ساخت و نصب ورق

 سانتیمتر 5ضخامت  
m² ٥٠٠٫٠٠ 

  

19 
میلیمتر، با تمام  0,6اي با ضخامت  ورق سفید گالوانیزه کرکره 

 نصب براي دیوارها وسایل و لوازم
m² ١٤٠٫٠٠   

20 
 0,6تهیه، ساخت و نصب آبروي لندنی با ورق سفید گالوانیزه 

 میلیمتر، با تمام وسایل و لوازم نصب و اتصال آبرو قدیمی
m ٣٠٫٠٠ 

  

21 
همراه با برش کاري و جوشکاري جهت تیر   INP 18پروفیل 

 زیر دیوار
m ٦٧٫٠٠ 

  

 ٢١٠٫٠٠ m² تري ساده با چسب سیلیکون.م میلی 4تهیه و نصب شیشه  22

  

 

 

 
   ٤٥٫٠٠ cm30 m²تخریب دیوار بلوکی به ضخامت  23
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 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 25از  1ه صفح

 مجموع (ریال) قیمت واحد (ریال) مقدار واحد شرح عملیات ردیف

   ٢١٠٫٠٠ m² میلیمتر 0,06دمونتاژ ورق سینوسی  24

  مجموع به عدد (ریال)

  مجموع به حروف (ریال)

 

 فوق بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارش افزوده بوده و مالیات مزبور به مبلغ کل اضافه می گردد. توضیح اینکه قیمت

 در ضمن

 تائید می کنم که کلیه ضمائم و اسناد و مدارك مناقصه مهر و امضاء گردیده و جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -1

 پیشنهاد مختار است. اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار در قبول یا رد -2

بدین وسیله موافقت و تائید می کنم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه  -3

 تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد اعالم قبولی به عنوان یک تعهد الزم االجرا براي پیشنهاد دهنده تلقی می گردد.

 باشد. ویا کاهش می افزایش قابل% 25 میزان به و بوده مناقصه تقریبی این در شده حجم کار اعالم که نمایم می تایید سیلهبدینو -4

 "کتبا را خود قبولی باهنر شهید مس صنایع شرکت لحظه هر مدت این طول در و بوده معتبر روز 90 مدت تا تاریخ این از حاضر پیشنهاد

 انجام و قرارداد عقد به حاضر دهنده پیشنهاد صورتیکه ودر بود خواهد آور الزام طرفین براي فوق 3 بند بقط نماید اعالم آن به نسبت

 خود نفع به را  مناقصه در شرکت سپرده دارد حق باهنر شهید مس صنایع شرکت نماید، عدول مقرر شرایط از یا و نشود آن مناقصه  موضوع

 نماید. ضبط

 
 ............................نام پیشنهاد دهنده:......

 .......................................نشانی(شامل کد پستی) :........................................................................................................
 راه:........................................... فکس:............................................... تلفن ثابت:...........................................  تلفن هم

 ..........کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:..............................................
 تعهدآور پیشنهاد دهنده:مهر و امضاء مجاز و 
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 : ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه 1پیوست شماره 
 

 معیارهاي ارزیابی کیفی مناقصه گران

 )ai(وزن معیار عنوان معیار ارزیابی ردیف
 

 توضیحات )biامتیاز اکتسابی (

1 
تجریه و سابقه اجرایی در رشته و 

 زمینه کار
 1ماره مطابق بند ش امتیاز 100حداکثر  10

 2مطابق بند شماره  امتیاز 100حداکثر  40 حسن سابقه در کارهاي قبلی و مشابه 2

 3مطابق بند شماره  امتیاز 100حداکثر  20 توان مالی 3

4 
تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار 

 و یا در دسترس
 4مطابق بند شماره  امتیاز 100حداکثر  10

 5مطابق بند شماره  امتیاز 100کثر حدا 15 توان فنی و برنامه ریزي 5

 6مطابق بند شماره  امتیاز 100حداکثر  5 بومی بودن 6

 

aibi ∑ ٭= امتیاز معیار ارزیابی 
ai ∑ 

 

                                                      
 aiوزن معیار ارزیابی : 
 bi: ناد ارائه شده و مطابق نظر مناقصه گزار مشخص می شود.امتیاز کسب شده در معیار ارزیابی که با توجه به اس 

 توضیحات :
مناقصه گر اعالم می نماید که اظهارات و اطالعات مندرج در برگ هاي استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران از هر لحاظ صحیح  -1

 می باشد.

حق یا تعهدي در خصوص شرکت در مناقصه  مناقصه گر اعالم می دارد که تکمیل و ارائه این فرم ها و مدارك مربوطه هیچگونه -2
 براي دستگاه مناقصه گزار ایجاد نخواهد کرد و مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

 مناقصه گر تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد مدارك ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهد آورد. -3
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 توضیحات

 رایی در رشته و زمینه کارتجربه و سابقه اج )1

ارزیابی سابقه کاري پیمانکار بر اساس اطالعات مربوط به تعداد، نوع و حجم فیزیکی و ریالی کارهاي انجام شده در رشته و زمینه کار 

یشتر در سوابق در پنج سال گذشته انجام می گیرد. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم مشابه یا بمرتبط 

 ارائه شده موجود باشد. براي مقادیر کمتر، امتیاز تجریه به نسبت کاهش می یابد.

 حسن سابقه در کارهاي قبلی و مشابه و فقدان سوء پیشینه حرفه اي  )2

 امتیاز کسب شده امتیاز شرح ردیف

  10 صالحیت پیمانکاري از سازمان مدیریت و برنامه ریزي 1

  60 از کارفرمایان قبلی و بازدید از پروژه هاي پیمانکار استعالم و ارزیابی 2

  20 رضایت نامه در زمینه کارهاي مشابه از کارفرمایان قبلی 3

وضعیت کارهاي قبلی از نظر فسخ یا خاتمه پیمان و یا نداشتن سوء سابقه  4

 منجر به محرومیت در مناقصات
5 

 

  5 *هاي شرکت مس باهنر تجربه اجرایی مورد رضایت کارفرما در پروژه 5

  100 مجموع 

با توجه به اهمیت این بند، پیمانکارانی که داراي سوابق منفی در شرکت مس باهنر هستند مورد ارزیابی   *

 قرار نخواهند گرفت.

 توان مالی  )3

می شود که مبلغ برآوردي  سال گذشته تعیین می شود. حداکثر امتیاز زمانی احراز 5ارزیابی توان مالی بر اساس اطالعات حداکثر 
 مناقصه معادل یا کمتر از یکی از مقادیر زیر باشد:

 پنجاه برابر مالیات متوسط ساالنه یا هفتاد برابر بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده. -1

 سه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به اظهارنامه هاي مالیاتی. -2

 مستند به اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا دفاتر قانونی. پنج برابر داراییهاي ثابت، -3

 تایید اعتبار از سوي بانک یا موسسات مالی و اعتباري معتبر. -4
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تبصره: باالترین عدد کسب شده از جزء هاي باال، مبناي محاسبات می باشد و در صورتی که باالترین عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي 
 ر باشد، امتیاز مالی به تناسب کاهش می یابد.مناقصه کمت

 تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار و یا در دسترس )4

امتیاز این بخش تخصیص پیدا می کند. شرکت کنندگان در مناقصه بایستی اسناد مالکیت، مشارکت یا  ،بر اساس لیست تجهیزات در اختیار

 ات مدیره را ارائه نمایند.اجاره ماشین آالت بنام شرکت یا یکی از اعضاء هی

 توان فنی و برنامه ریزي )5

بر اساس کفایت کادر فنی و عناصر کلیدي از نظر دانش و تجربه سنجیده  در این بخش توان فنی و برنامه ریزي شرکت کننده در مناقصه 

و سابقه کاري) جهت بررسی و شود. مناقصه گران بایستی لیست کادر فنی خود را به همراه مشخصات (شامل سمت، مدرك تحصیلی  می

 ارزیابی ارسال نمایند.

 بومی بودن )6

 در صورتیکه مناقصه گر بومی شهر کرمان باشد امتیاز این بخش به وي تعلق می گیرد.

 می باشد. 60حداقل امتیاز مورد نیاز جهت بازگشایی پاکات قیمت،  •
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 (شرایط انجام کار) 2پیوست شماره 
 

 مقدار واحد اتشرح عملی ردیف

1 
 7متر و آسفالت تا  2تخریب انواع بتن و خاکبرداري،پی کنی ،گودبرداري تا عمق 

 کیلومتر(محل تعیین شده توسط حراست) 1سانتیمتر، و حمل آن تا ماکزیمم 
m³ ٣٩٢٫٠٠ 

 ٢٣٫٠٠ m³ کیلومتر(محل تعیین شده توسط حراست) 1تخریب انواع بتن  و حمل آن تا ماکزیمم  2

3 
 150ته ریزي با خاك تهیه شده مناسب شن دار از خارج محل به هر فاصله، با شف

 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب 
m³ ٢١٥٫٠٠ 

4 
هاي فلزي، با هرگونه  برچیدن و نصب مجدد هرنوع اسکلت فلزي ساختمان،سایر پروفیل

 اتصال.
kg ٤٤٠٠٫٠٠ 

5 
خاکریزي و خاکریزي با  سطوح95تسطیح و رگالژ و آب پاشی و کوبیدن تا تراکم 

 مخلوط رودخانه اي
m³ ١٢٠٫٠٠ 

6 

ذوب آهن اصفهان  AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میل گرد آجدار از نوع 

سانتیمتر ، با سیم پیچی الزم.تهیه وسایل و قالب  20*20میلی متر با چشمه هاي  14به قطر 

متر 2,2بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر  بندي با استفاده از قالب فلزي ذوزنقه در دیوارهاي

 باشد.

m² ١٢٤٫٠٠ 

7 

ذوب آهن اصفهان  AIIIتهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گردآجدار از نوع 

مطابق با نقشه هاي اجراي، با سیم پیچی الزم مطابق با جدول پیوست جهت فونداسیون 

ها و شناژهاي پی.  قالب فلزي درپی بندي با استفاده از نواري همراه با تهیه وسایل و قالب

 سانتیمتر 7مگاپاسکال کاور 25همراه به آماده سازي با بتن مقاومت فشاري مشخصه 

m ١٢٤٫٠٠ 

8 
با  cm 20*20ذوب آهن اصفهان چشمه   AIIIآجدار نوع  16کف سالن با آرماتور  

 همراه با ماله پروانه m6*6سانتیمتر همراه با درز انبساط  15ضخامت 
m² ٢٣٠٫٠٠ 

9 
 عدد دو و روزه 7 نگهداري و مناسب افزودنی و دو تیپ سیمان و 350بتن با عیار 

 باشد می الزامی پروژه محل در ویبره دستگاه
m³ 

 

٥٠٫٠٠ 
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10 
 عدد دو و روزه 7 نگهداري و مناسب افزودنی و دو تیپ سیمان با  400بتن با عیار 

 باشد می الزامی پروژه محل در ویبره دستگاه
m³ ٩٠٫٠٠ 

11 

تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر نوع میل گرد، با پیچ و مهره 

ریزي.تهیه و نصب میل مهار با پیچ و  هاي الزم، قبل از بتن مربوط و کارگذاري در محل

 مهره.

kg ٤٦٣٫٦٨ 

12 
کیلو گرم سیمان در متر  150یا شکسته، با تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی 

 مکعب بتن جهت بتن مگر
m³ ٤٨٫٠٠ 

13 

عدد قاب با تیر ورق  همراه با هواگیري با گروت و تیر کرین ها (مطابق  3تهیه و نصب

)، air lessبا نقشه هاي اجرایی)تهیه مصالح و اجراي رنگ الکیدي به طریق بدون هوا (

 میکرون. 25هر قشر به ضخامت خشک روي کارهاي فلزي در سه قشر، 

 ٦٫٠٠ عدد

14 

هاي  با وصله Zتهیه و نصب پرلین روي سطوح شیبدار اسکلت فلزي یا خرپا از پروفیل 

ها به یکدیگر و پیچ و مهره الزم، قطعات اتصالی به اسکلت فلزي یا خرپا.     طولی پرلین

)، روي کارهاي فلزي air lessتهیه مصالح و اجراي رنگ الکیدي به طریق بدون هوا (

 میکرون. 25در سه قشر، هر قشر به ضخامت خشک 

kg ٥٦٨٧٫١٠ 

 ١٤٠٫٠٠ m² )180505عایق کاري رطوبتی (ایزوگام شرق کد 15

16 
ساخت پنجره و درب، با جاسازي و دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشکاري. 

 ر مربع)مت 57همراه با رنگ آمیزي و ساخت مانند سازه موجود (مقدار 
kg ٤١٩٣٫٩٠ 

 ٢٫٠٠ عدد و صفحه گذاري  4*8جابه جایی درب برقی همراه با قاب با قوطی 17

 ٥٠٠٫٠٠ m² سانتیمتر 5ضخامت  هاي ساندویچی آلومینیومی به  تهیه، ساخت و نصب ورق 18

19 
میلیمتر، با تمام وسایل و لوازم نصب  0,6اي با ضخامت  ورق سفید گالوانیزه کرکره 

 براي دیوارها
m² ١٤٠٫٠٠ 

20 
میلیمتر، با تمام وسایل و  0,6تهیه، ساخت و نصب آبروي لندنی با ورق سفید گالوانیزه 

 لوازم نصب و اتصال آبرو قدیمی
m 

 

٣٠٫٠٠ 
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 ٦٧٫٠٠ m همراه با برش کاري و جوشکاري جهت تیر زیر دیوار  INP 18روفیل پ 21

 ٢١٠٫٠٠ m² متري ساده با چسب سیلیکون. میلی 4تهیه و نصب شیشه  22

 ٤٥٫٠٠ cm30 m²تخریب دیوار بلوکی به ضخامت  23

 ٢١٠٫٠٠ m² میلیمتر 0,06دمونتاژ ورق سینوسی  24

 
 
 
 

 034-31227156، با شماره تلفن دریافت نقشه هاي سازهمناقصه گران می توانند جهت 

 .تماس حاصل نمایند
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 قرارداد پیمانکاري)نمونه (

 طرفین قرارداد:ـ  1ماده 
و به نمایندگی و  10103585404و به شناسه ملی  48968ی عام) به شماره ثبت این قرارداد فیمابین شرکت صنایع مس شهید باهنر(سهام

و   شود از یکطرفکه از این پس خریدار نامیده میجاده کرمان باغین  12کرمان کیلومتر به نشانی:  ..................  امضاء آقایان:
 ..................................  و کد اقتصادي  ..... به شماره ثبت ..........................، شناسه ملی ...............................................................

 ....................................................................  و به نشانی:  ..................................  به نمایندگی آقاي
فروشنده نامیده  ..................................  که از این پس .......................................................................................... و کد پستی ............

 باشند.گردد که طرفین ملزم به رعایت مفاد آن میشود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد میمی
 

 موضوع قرارداد: -2ده ما
 و نقشه هاي موجود وستیمندرج در پ طیمطابق با شراافزایش طول سالن کارخانه باسبار موضوع قرارداد عبارت است از 

 : اسناد و مدارك قرارداد:3ماده 
 باشد:اسناد و مدارك قرارداد به شرح ذیل می -3 -1
 قرارداد حاضر. -
 پیوست(هاي) قرارداد حاضر. -

 ا و مشخصات فنی که از طرف کارفرما به پیمانکار ابالغ می گردد.نقشه ه -

 دستور کارهاي حین اجرا از سوي کارفرما.  -

 عمومی و اختصاصی ابالغی از سوي کارفرما. HSEضوابط  -

 د شد:به شرح ذیل عمل خواه -3-1ماده موضوع در صورت وجود یا حدوث هر گونه تعارض و اختالف میان اسناد و مدارك  -3 -2
 در صورت وجود یا حدوث هر گونه تعارض و اختالف میان قرارداد و سایر اسناد و مدارك، قرارداد اولویت دارد. -3 -2 -1
در صورت وجود یا حدوث هر گونه تعارض و اختالف میان سایر اسناد و مدارك قرارداد سند و مدرك داراي تاریخ مؤخر  -3 -2 -2

 اولویت دارد.

  ي پرداخت:ارداد و نحوهمبلغ قر -4ماده 
 باشد.می مبلغ قرارداد ............. ریال معادل ( .................... ریال )-1-4
پس از عقد قرارداد از مبلغ قرارداد بعنوان پیش پرداخت در قبال ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید  %)25( درصد  بیست و پنج -2-4

 .د شددر وجه پیمانکار پرداخت خواه
 مبلغ قرارداد به صورت ذیل در وجه پیمانکار قابل پرداخت می باشد. -3-4
کار انجام  زانیهر ماه در قبال م انیها در پا تیصورت وضع% ( نود و پنج درصد) مبلغ قرارداد به صورت تدریجی در قالب 95  -1-3-4

و کسور پرداخت  شیو با کسر درصد پ اتیعمل دییتا يلسه هاوفق صورتجقرارداد و 1براساس فهرست بهاي مندرج در پیوست شماره شده 
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 .می شودپرداخت  مانکاریبه پروز پس از تایید ناظر کارفرما  20حداکثر ظرف مدت  تیاز هر صورت وضعقانونی و قراردادي 
 قانون مالیاتهاي مستقیم باشد. 169صورتحساب پیمانکار باید مطابق ماده 

 ينقشه ها هیکل لیتحو نیهمچن تائید کارفرما و تحویل موقت و صورتجلسه پس از صدور غ قرارداد% (پنج درصد)  مبل 5  -2-3-4
پیمانکار که توسط کارفرما تائید شده است و پس  وضعیتکارفرما و در مقابل صورت  دییمطابق فرمت مورد تا )As Builtساخت ( چون

روز در وجه پیمانکار پرداخت  20حداکثر ظرف مدت  دنکار به کارفرما دارکسور قراردادي و قانونی یا هر دیون دیگري که پیماکسر از 
 گردد. می

هاي مستقیم و غیر مستقیم و سود مبلغ فوق مقطوع بوده و مشمول هیچگونه تعدیل و افزایشی نخواهد شد و پیمانکار کلیه هزینه -1تبصره 
 خود را در مبلغ فوق منظور نموده است.

% مبلغ قرارداد، نسبت به افزایش یا کاهش عملیات موضوع قرارداد اقدام و پیمانکار متعهد به 25واند تا سقف تکارفرما می -2تبصره 
 باشد.اجراي عملیات مزبور می

به صورت تقریبی می باشد و صورت وضعیت قطعی براساس کار انجام شده  1: احجام موجود در فهرست بهاي مندرج در پیوست 3تبصره
 گردد.  تایید می
ثبت نام پیمانکار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و ارائه بعد از : پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کارفرما می باشد که 4تبصره 

 صورتحساب به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 سور قراردادي و قانونی:ک -5ماده 
پیش پرداخت به پیمانکار کسر می گردد به طوري که پس از از صورت حساب هاي پیمانکار به میزان درصد پرداخت شده  -1-5

بایستی کل پیش پرداخت مستهلک شده باشد  و همچنین به درخواست پیمانکار، کارفرما نسبت  پرداخت آخرین صورت وضعیت پیمانکار
 نماید. م میبه ارسال نامه تقلیل ضمانت نامه پیش پرداخت به بانک در مقابل پیش پرداخت هاي مستهلک شده  اقدا

-ي تضمین حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداري می% به عنوان سپرده10از هر صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار معادل  -5 -2

 ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی و ي تحویل قطعی وامضاي صورتجلسه ،گردد که پس از انقضاي دوره تضمین، تأیید ناظر کارفرما
نباشد به پیمانکار پرداخت  (از جمله عدم انجام تعهدات مرتبط با نیروي انسانی بکار گرفته شده)  جهت ضبط و وصول آن چنانچه موجبی

 خواهد شد.
قانون تأمین اجتماعی کسر و نزد  38% به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 5از هر صورت وضعیت پیمانکار،  -5 -3

ا ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین گردد. سپرده مزبور و همچنین آخرین صورت وضعیت پیمانکار در پایان کار بکارفرما نگهداري می
 اجتماعی مسترد خواهد گردید. 

 باشد. در صورت مشمول شدن هر گونه عوارض طبق قوانین جاري مملکتی، مبلغ مربوطه به عهده پیمانکار می -5 -4

 مدت قرارداد: -6ماده 
باشد که پیمانکار مکلف است همراه با اتمام قرارداد نسبت به تکمیل مدت این قرارداد از تاریخ ../../.. تا ../../.... به مدت .. ماه می -6  -1

 و تحویل موضوع قرارداد اقدام نماید.
 گردد.ي حقوق و تعهدات ناشی از آن بر طرفین نافذ میي قرارداد حاضر، کلیهاز تاریخ امضاء و مبادله -6  -2
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 تأییدات و تعهدات پیمانکار: -7ماده 
را مطالعه نموده و از مفاد آن و همچنین از شرایط محل اجراء و  3دارد که تمامی اسناد و مدارك موضوع ماده می پیمانکار اذعان -7 -1

تواند به عذر عدم باشد و با اشراف تمام مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده است و در آینده نمیکارهاي موضوع قرارداد کامالً آگاه می
 اطالع متعذر شود.

یمانکار مکلف است در اجراي موضوع قرارداد استانداردهاي معمول و متعارف را رعایت نماید. پیمانکار همچنین مکلف است پ -7 -2
 شود عمل نماید.هایی که توسط ناظر کارفرما به وي اعالم میها و راهنمائیدر طول اجراي قرارداد به دستورالعمل

ایعات و هرگونه نخاله هاي ساختمانی ، ابزار، ماشین آالت و تجهیزات اجراي کار تهیه و حمل کلیه مواد مصرفی، مصالح، ض -7 -3
-باشد. در صورت دپوي مصالح بیش از مقدار مورد نیاز، مسئولیت آن متوجه پیمانکار میي پیمانکار میموضوع قرارداد بر عهده و هزینه

 باشد.
ي کار پیمانکار بر ي متعلق به کارفرما در محدودهتأسیسات احداث شدهي قبلی و مسئولیت حفظ و نگهداري کارهاي اجراء شده -7 -4

 باشد. ي پیمانکار میعهده
روز نسبت به بر چیدن  10ي تحویل موقت، پیمانکار موظف است ظرف مدت پس از تأیید ناظر کارفرما و امضاء صورتجلسه -7 -5

واد زاید، ماشین آالت و ابزار از کارخانه کارفرما و تسطیح و تمیز کردن کارگاه اعم از جمع آوري تجهیزات و تأسیسات و خارج کردن م
 برداري آماده باشد.آن اقدام نماید به نحوي که پس از آن موضوع قرارداد جهت بهره

-د میپیمانکار موظف به تأمین نیروي انسانی مورد نیاز، مجرب و متخصص مورد تایید کارفرما جهت اجراي کار موضوع قراردا -7 -6

باشد. در این باره پیمانکار مکلف است لیست کلیه پرسنلی که الزم است جهت انجام کار موضوع قرارداد در محل اجراي قرارداد حضور 
باشد تأمین محل سکونت ها اقدام گردد. الزم به ذکر میداشته باشند تهیه و به کارفرما اعالم نماید، تا نسبت به صدور مجوز ورود آن

 باشد.ي پیمانکار میو هزینه آشامیدنی و غذاي روزانه کارکنان نیز بر عهده مناسب، آب
-باشد، و تبعات و مسئولیتهاي درمانی و اجتماعی براي خود و کارکنان میپیمانکار موظف به اجراي مقررات قانون کار و بیمه -7 -7

 باشد.ي پیمانکار میهاي مربوطه تماماً به عهده
باشد و پیمانکار مکلف است نسبت به گیرد پرسنل وي میقرارداد به کار می 2پیمانکار جهت انجام موضوع ماده  نیروهایی که -7 -8

پرداخت حقوق و مزایاي ایشان اقدام نماید. همچنین پیمانکار مکلف است کارگاه و کارگران آن را در مقابل حوادث، بیمه مسئولیت مدنی 
ایمنی و حفاظتی را رعایت نماید. بدیهی است مسئولیت هر گونه حادثه، اتفاق و خالفی بعهده پیمانکار مورد تایید کارفرما نموده و مسائل 

 باشد.باشد. پیمانکار مکلف به ارائه رونوشت مصدق قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی مذکور به کارفرما میمی
خت حق بیمه و تنظیم لیست پرسنل قرارداد به تأمین تامین اجتماعی نسبت به پردا 38پیمانکار مکلف است ضمن رعایت ماده  -7 -9

اجتماعی محدوده عملکرد خود اقدام نماید. پرداخت آخرین صورت وضعیت قطعی به پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان تامین 
 اجتماعی می باشد.

گانه باید داراي پروانه اقامت و اجازه کار باشند. در کارکنان ایرانی پیمانکار باید داراي شناسنامه و کارت ملی و کارکنان بی -7 -10
صورت تخلف پیمانکار از این مقرره، کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ و تضامین (انجام تعهدات و حسن انجام کار) را به نفع خود ضبط و 

 وصول نماید.
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بوده و هرگونه خسارتی را که در اثر فعل یا ترك فعل او  پیمانکار در مدت اجراي قرارداد مسؤل کلیه اقدامات خود و کارکنانش -7 -11
نماید. بدیهی است در و کارکنانش متوجه درآمد، ساختمان، اموال، وسایل و تجهیزات کارفرما و یا اشخاص ثالث گردد جبران می

 خصوص ورود خسارت به کارفرما در موارد ذکر شده، نظر کارفرما تعیین کننده و قطعی است.
) را با هزینه خود تهیه و در هنگام تحویل موقت موضوع قرارداد As Builtساخت ( انکار متعهد است تمامی نقشه هاي چونپیم-12-7

 ارائه نماید.
 پیمانکار مکلف است در صورت تغییر مکان، آدرس جدید محل اقامت را کتباً به اطالع کارفرما برساند. -7 -13
 باشد. ا هزینه خودجهت اجراي موضوع قرارداد با نظر کارفرما میپیمانکار مکلف به تجهیز کارگاه ب-14-7
 پیمانکار موظف به ارائه گواهی صالحیت پیمانکاري و ایمنی می باشد.-15-7
روزانه، هفتگی و ماهیانه، و گزارش هاي موردي به دستور  هاي پیمانکار متعهد است طبق فرمت مورد تایید کارفرما، گزارش -16-7

 و به کارفرما ارائه نماید.کارفرما تهیه 
پیمانکار متعهد است قبل از هر گونه عملیات اجرایی پرمیت مربوطه را در فرمت مورد تایید کارفرما تهیه و به تایید ناظر کارفرما  -17-7

 برسان، پیمانکار بعد از تایید پرمیت مجاز به انجام کار مربوطه می باشد.
فلزي، خرید آهن آالت، خرید بتن و ... که در بیرون ازمحل اجراي قرارداد انجام می شود کلیه اقداماتی مانند ساخت اسکت -18-7

بایستی با هماهنگی و مجوز ناظر کارفرما صورت پذیرد و کارفرما هر زمان که صالح بداند می تواند  از محل کارگاه هاي ساخت اسکت 
 ي الزم جهت بازدید را انجام دهد.فلزي و .. بازدید نماید و پیمانکار بایستی کلیه هماهنگی ها

 یکار معرف يدر محل اجرابه عنوان سرپرست کارگاه  یدائممورد تایید کارفرما به صورت  ندهینفر نما کیمکلف است  مانکاریپ -19-7
بایستی شده  یمعرف ندهینما .دیابالغ نما يمذکور مراجعه و مراتب الزم را به و هندیتا کارفرما بتواند در هرزمان که صالح بداند به نما دینما

 يو اجرا ییپاسخگو تیبوده و مسئول اریتام االخت مانکاریاز طرف پمتخصص و داراي مدرك دانشگاهی و تجربه کافی باشد همچنین ایشان 
 را بر عهده دارد. مانکاریتعهدات توسط کارگران پ يریگیو پ بوطهتعهدات مر

با هماهنگی ناظر  ریمقاد رتغییکند .  رییتغ مانیمنضم به پ ریمقادپیوست درج شده در  ریکار ، ممکن است مقاد يدر ضمن اجرا -20-7
کارها  ریمقاد رییتغ بتصوی از و پسکارفرما برسد  ناظر بیبه تصو دیمذکور با راتسپس تغیی شود میمحاسبه کارفرما به وسیله پیمانکار 

نرخ واحد مندرج کار، موظف به انجام کار با  ریمقاد رییابالغ تغ افتیبا در مانکاریو پابالغ شود  مانکاریآن کارها به پ دیتوسط کارفرما ، با
 می باشد. در فهرست بهاي قرارداد

تغییر یافته با  شرح کارکند .  رییتغاست  مانیمنضم به پ ریمقادپیوست در  شرح کاريکار ، ممکن است  يدر ضمن اجرا -21-7
ریزي کشور) و با  (ابالغ شده از سازمان مدیریت و برنامهبهاي واحد پایه رشته ابنیه سال جاري  هماهنگی ناظر کارفرما و براساس فهرست

) محاسبه  کشور يزیر و برنامهاعمال ضریب پیمان (نسبت قیمت هاي مندرج در قرارداد به قیمت هاي پایه فهرست بهاي سازمان مدیریت 
آن کارها به  دیکارها توسط کارفرما ، با شرح رییتغ بتصوی از و پسبرسد کارفرما  ناظر بیبه تصو دیمذکور با راتشده و سپس تغیی

 باشد. شرایط ذکر شده می، موظف به انجام کار با شرح کار رییابالغ تغ افتیبا در مانکارو پیابالغ شود  مانکاریپ

 رعایت ایمنی: -8ماده 
سایت محل  HSEهاي ایمنی فنی عمومی و ضوابط رالعملي ضوابط و دستوباشد خود و کارکنانش کلیهپیمانکار متعهد می -8- 1

 اجراي موضوع قرارداد را رعایت و اجراء نمایند.
 باشد.ي پیمانکار میمسئولیت عدم اجراي ضوابط ایمنی فنی توسط کارکنان پیمانکار، مستقیماً به عهده -8 -2
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شتی از قبیل لباس و کفش ایمنی، عینک و کمربند ایمنی براي پیمانکار موظف به تأمین تمامی لوازم و تجهیزات ایمنی و بهدا -8 -3
 باشد. کارکنان و کارگران خویش در راستاي اجراي عملیات موضوع قرارداد می

 تعهدات کارفرما : -9ماده 
 4ضوع ماده کارفرما موظف است پس از اخذ تائیدیه ناظر قرارداد و کسر کسور قانونی و قراردادي نسبت به پرداخت مبلغ مو -9 -1 

 قرارداد در وجه پیمانکار بر اساس مفاد ماده مذکور مذکور اقدام نماید.
ي اطالعات مورد نیاز براي اجراي موضوع قرارداد را در صورت درخواست پیمانکار و در حد کارفرما موظف است کلیه -9 -2

 مقدورات در اختیار ایشان قرار دهد.

 نظارت: -10ماده 
نماید. بدیهی است نظارت ناظر مذکور خود را بعنوان ناظر قرارداد حاضر معرفی و تعیین می و طرحهاي توسعه اي تکارفرما واحد تاسیسا

باشد و به هر صورت پیمانکار مکلف است کار موضوع قرارداد را بر طبق گیرد نمیبه منزله تائید اقداماتی که از طرف پیمانکار انجام می
 ر اجراء و تحویل نماید.مشخصات و و شرایط قرارداد حاض

 تضمین انجام تعهدات: -11ماده 
پیمانکار بدینوسیله اجراي مطلوب کلیه شرایط و تعهدات مندرج در قرارداد و رعایت کلیه مشخصات و استانداردهاي معمول و متعارف 

 درصد مبلغ قرارداد 10مه بانکی معتبر معادل نماید. بدین منظور پیمانکار همزمان با امضاي قرارداد یک فقره ضمانت نارا تعهد و تضمین می
نماید. چنانچه پیمانکار هر یک از را بعنوان تضمین انجام تعهدات در وجه کارفرما صادر و تسلیم میمعادل ( .... ریال)  به ارزش .....ریال

و خسارات خود ناشی از قرارداد حاضر یا  نامه فوق، کلیه مطالبات تواند ضمن ضبط ضمانتمفاد قرارداد حاضر را نقض نماید، کارفرما می
تضمین مذکور پس از پایان مدت قرارداد و تأیید ناظر کارفرما و امضاء در ارتباط با آن را از محل مطالبات پیمانکار وصول نماید. 

ر مسترد و همچنین مفاصا حساب تامین اجتماعی و چنانچه موجبی جهت ضبط و وصول آن نباشد به پیمانکا موقتي تحویل صورتجلسه
 خواهد شد.

 جریمه تأخیر: -12ماده 
عمل ننماید و موجب تأخیر در تحویل شود، به ازاء هر  -6 -1) در زمـان مقرر شده در ماده 2چنانچه پیمانکار به تعهداتش (موضوع ماده 

گیرد که مکلف است تأخیر به وي تعلـق میدرصد ، بعنوان جریمه  15روز تأخیر قصور پیمانکار معادل نیم درصد مبلـغ قـرارداد و تا سقف 
تواند جـرائم متعلقه را از مطالبات و تضامین پیمانکار کسر نمــاید. بدیهی است آن را در وجه کارفرما پرداخت نمـاید. بعـالوه کارفرما می

تواند هر زمانی که صالح کار، کارفرما میتعلق خسارت به پیمانکار مانع از مطالبه اصل تعهدات نخواهد بود. در صـورت تأخیـر قصور پیمـان
 بداند قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات وارده را از محل تضامین کسر نماید.

 خاتمه و فسخ قرارداد: -13ماده 
پیمانکار ایجاد  روزه و بدون اینکه حق یا ادعایی براي 15که قصوري متوجه پیمانکار باشد با اعالم قبلی تواند بدون آنکارفرما می -1-13

گردد، به قرارداد حاضر خاتمه دهد. در این صورت، کارکرد پیمانکار تا تاریخ خاتمه قرارداد بررسی و محاسبه و مطابق شرایط قرارداد 

 گردد.تسویه حساب می

 اد را فسخ نماید.تواند بدون نیاز به هرگونه تشریفات اداري یا قضایی با دادن اخطار قراردکارفرما در موارد زیر می -2-13
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 چنانچه پیمانکار در انجام موضوع قرارداد یا هر بخش از آن بیش از مدت تعیین شده براي آن بخش تأخیر نماید. -13 -2 -1
چنانچه پیمانکار بدون موافقت کتبی کارفرما کار موضوع قرارداد را کالً و یا بدون هماهنگی و کسب رضایت از کارفرما  -13 -2 -2

 یر واگذار کند.جزئاً به غ
 چنانچه به تشخیص کارفرما، پیمانکار از نظر مالی یا فنی توانائی اجراي کار موضوع قرارداد را نداشته باشد. -13 -2 -3
 چنانچه پیمانکار مفاد قرارداد حاضر و شرایط پیوست آن را رعایت نکند و یا در انجام تعهدات مندرج در قرارداد کوتاهی کند.-4-2-13

 باشد.فوق نظر کارفرما بوده که قطعی می 4و3و  2و 1مالك احراز بند  -13 -2 -5
تواند عالوه بر فسخ قرارداد، ضمانت نامه حسن اجراي تعدات را ضبط و در صورت وقوع هر یک از موارد فوق کارفرما می -13 -2 -6

 داند از پیمانکار وصول نماید.ت میکلیه خسارات وارده را از محل مطالبات پیمانکار کسر یا به سایر طروقی که مصلح

 قانون حاکم و حل و فصل اختالف: -14ماده 
-هاي جمهوري اسالمی ایران مرتبط با قرارداد حاضر میها و بخشنامهنامهقانون حاکم بر این قرارداد، کلیه قوانین، مقررات، آیین  -14 -1

 باشد.
اشی از تفسیر یا اجراي قرارداد حاضر یا در ارتباط با آن باشد، با ارسال در صورت حدوث هرگونه اختالف میان طرفین که ن -14 -2

اطالعیه کتبی از سوي طرف مدعی به همراه ذکر موضوع اختالف به طرف دیگر، طرفین بدواً سعی خواهند نمود اختالف را از طریق 
ه طی یک ماه از ارسال اطالعیه کتبی مذکور، هر مذاکره حل و فصل نمایند. در صورت عدم دستیابی به توافق در خصوص اختالف مطروح

 یک از طرفین موضوع اختالف را از طریق مراجع قضایی پیگیري نماید. پیمانکار مجاز به متوقف نمودن کار به دلیل بروز اختالف نیست.
 1088/102-842/54نامه  خشبر طبق شرایط عمومی پیمان موضوع ب امدهین انیم به يذکر قرارداد نیا در که يموارد هیکل در -3-14

 معاونت برنامه ریزي و نظارت راه بردي رئیس جمهور که جز الینفک این قرارداد می باشد عمل خواهد شد. 3/3/1378مورخ 

 کار:  يمحل اجرا - 15ماده 
باهنر  دیمس شه عیصنا مجتمع شرکت -نیجاده کرمان باغ12 لومتریک -کار موضوع قرارداد کارخانه کارفرما واقع در کرمان يمحل اجرا 

 است. افتهیکامل  یآن آگاه تیو وضع تیاز موقع مانکاریاست که پ

 :مانیپ موقت حویل:ت16ماده 
بایستی زیر  راحلگیرد، در این خصوص م که قابل بهره بردراي باشد تحویل موقت صورت می پروژهکه تمام یا قسمتی از  از زمانی -1-16

 : اجرا شود
پیمانکار کمیت و کیفیت طرح اجرا شده را با دقت بررسی و  و کارفرما گانتحویل موقت، گروهی شامل نمایند در-مرحله اول-1-1-16

 نماید. موارد نقص احتمالی را صورت جلسه و مدت زمان رفع نقص را مشخص می
 گردد. صورتی که نقصی مشاهده نگردید صورتجلسه تحویل موقت تنظیم می در -مرحله دوم-2-1-16
کارگاه خارج  زآالت را که مربوط به پیمانکار است و نیز مصالح مصرف نشده توسط پیمانکار ا و ماشین تجهیزات-مرحله سوم-3-1-16
 شود. می
که موردنیاز پیمانکار  و سایر تأسیسات که به عنوان تجهیز کارگاه احداث کرده است در صورتی ها ساختمان -مرحله چهارم-4-1-16

 نماید. را از کارگاه خارج می نباشد تخریب و مصالح آن
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به شرطی که با گواهی  درخواست نمایدرا  11ضمانتنامه انجام تعهدات موضوع ماده آزادي حق دارد  پیمانکار-مرحله پنجم-5-1-16
پرداخت را  )بیمه و مالیات (حقوق دولتی   و وضعیت دریافتی پیمانکار معلوم گردد که اضافه دریافتی ندارد توجه به صورت کارفرما با

 .باشد کرده
 کارهاي بعد از تحویل موقت:  -2-16
 رفع نقص کامل از کار و تهیه صورتجلسه تحویل موقت بدون نقص مرحله اول: -1-2-16
 وضعیت قطعی تهیه صورت مرحله دوم:-2-2-16
 در صورت عدم بدهی پیمانکار آزادسازي ضمانتنامه انجام تعهدات  مرحله سوم: -3-2-16

 ت وضعیت قطعی:صور -17ماده 
صورت وضعیت قطعی می هاي پرداختی به پیمانکار جنبه موقت دارد و لذا مالك قطعی مفاصا حساب با پیمانکار  وضعیت کلیه صورت

 وضعیت قطعی نکات زیر قابل توجه است:  خصوص صورت باشد، در
وضعیت   رهاي انجام شده براساس ریزمتره صورتگیري مقادیر کا نسبت به اندازه ناظر کارفرماپیمانکار موظف است همراه با -1-17

 قطعی را تنظیم نماید.
رأساً  ناظر کارفرماگیري مراجعه ننماید  جهت اندازه ناظر کارفرمادر صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده پس از اخطار -2-17

فرستد این  جهت امضا براي پیمانکار می وضعیت تهیه شده را نماید.صورت وضعیت قطعی می گیري و تهیه صورت اقدام به اندازه
که  گردد.در صورتی وضعیت به حساب بدهی پیمانکار منظور می که هزینه تنظیم و تهیه صورت وضعیت جنبه قطعی دارد. ضمن این صورت

 نماید. قرارداد اقدام می 14مطابق ماده پیمانکار معترض باشد 
، عالوه بر کارهاي خاتمه و مصالح پاي کار براي ادامه کار مورد نیاز کارفرما باشد13-1بند  مفاد براساس که قرارداد در صورتی-3-17

 گردد. انجام شده، مبلغ خرید مصالح پاي کار محاسبه و در صورت وضعیت قطعی لحاظ می
گردد.  ام میوضعیت قطعی و مشخص شدن مطالبات و یا بدهی پیمانکار، نسبت به آزاد کردن ضمانتنامه اقد با توجه به صورت-4-17

، استفاده نظارتکارشناسان خارج از دستگاه  کارفرما می تواند ازوضعیت قطعی نیاز باشد  ضمنا در صورتی که براي رسیدگی به صورت
 نماید.

 تحویل قطعی و دوره تضمین: -18ماده 
آن با شود و پس از  نگهداري منظور میبه عنوان دوره تضمین یا ماه  6مدت  پروژه،س از تحویل موقت، براي اطمینان از اجراي صحیح پ

  .گردد مبادرت به تحویل قطعی میدر نظر گرفتن موارد ذیل 
رفع نقص به پیمانکار موظف   دقتی پیمانکار باشد، در این دوره اگر اشکال و یا عیبی مشاهده شود که خسارت مذکور ناشی از بی-1-18

به  ي% باالسر15انجام شده را با  هاي نهیصورت کارفرما رأساً اقدام و هز نیا ریغ در باشد.  میروز پس از اعالم کارفرما  15ظرف مدت 
. در حقیقت در طول دوره تضمین معایبی از طرف دنمای یاز محل سپرده حسن انجام کار وصول م ایمنظور و  مانکاریپ يحساب بدهکار

هاي نظیر شکستن شیشه یا تخریب به علت  شد و لذا خسارتپیمانکار قابل رفع است که معایب مذکور از طرف دیگران عارض نشده با
 حوادثی نظیر زلزله و سیل متوجه پیمانکار نخواهد بود.

در محل کار حاضر و در  ، شامل نمایندگان کارفرما و نمایندگان پیمانکارکمیسیون تحویل قطعی ،پس از پایان دوره تضمین-2-18
 گردد. نظیم میصورت عدم مشاهده عیب صورتجلسه تحویل قطعی ت
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یابد و رابطه پیمانکار  در مقابل ارایه صورتجلسه تحویل قطعی سپرده حسن انجام کار به پیمانکار مسترد و مرحله پایانی خاتمه می-3-18
 گردد.  قطع می کارفرماکالً با 

 نیتضم ي به دوره شود، یه ماختصاص داد بیو معا صیبه رفع نقا مانکاریقرارداد توسط پ نیکه در دوره تضم یمدت زمان -تبصره 
 .گردد یقرارداد اضافه م

 نسخ قرارداد: -19ماده 
اعتبار  دارايو  داشتهنسخ حکم واحد  تمامیکه تبصره و در چهار نسخه متحد الشکل و متحد المتن  5بند،  69ماده،  19این قرارداد در 

 ن امضاء و مبادله گردید.در محل اقامت کارفرما تهیه، تنظیم و فیمابین طرفی ،دنباشمییکسان 
 
 
 

 :مانکاریپ         :کارفرما                       
 شرکت:......................................................                             باهنر دیمس شه عیصنا شرکت    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.csp.ir/


 

  76175-386صندوق پستی :  جاده کرمان ، باغین   12مجتمع : کرمان ، کیلومتر   
 034-31 227900فاکس :     034 -31227999تلفن :   

mail :info@csp.ir  -E                      www.csp.ir   
 

 
 

 قرائت شد مورد تائید است

امضاءمهر و   

 25از  1ه صفح

 
 

 هبرگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنام  
 

 موضوع: درخواست عودت سپرده             
 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 از: ..................................................................

 با سالم

به حساب با شماره شبا  98-04شماره  مناقصهعودت سپرده شرکت در  دستور الزم جهتلطفا 

 صادر فرمائید.را  ......... نزد بانک ............................... بنام ....................................... ................................................................

 

 موضوع: درخواست ابطال ضمانتنامه بانکی
 شرکت صنایع مس شهید باهنر واحد بازرگانیبه: 

 ............................................................از: ......

 با سالم

 را صادر فرمائید. 98-04شماره  ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه  دستور اقدام الزم جهتلطفا 

 

 

 :..................................درخواست کنندهنام 

 .......................................................................................................................نشانی(شامل کد پستی) :........................

 ......................... ...........تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... فکس:...........

 .................حقوقی: کد اقتصادي:........................................................  شناسه ملی:....................................... شخص

 ملی:............................................................ حقیقی: کد اقتصادي:......................................................... کد شخص

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:
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