ش كرت بهره ربداري از شبكه اهي آبياري كرخه و شاوور
(سهامی خاص)

اسناد استعالم بهاء

شن رزیي جاده اهي سرویس سمت راست كرخه نور رد محدوده
روستاي فرسیه و ایست گاه اهي پمپاژ زهکش  3و 4

استعالم بهاء شماره/99/8:الف
اداره قرارداداه -آرذ ماه 99

دعوتنامه شرکت در استعالم بهاء
بدین و سیله از آن شرکت دعوت می گردد قیمت پی شنهادی خود را بر ا ساس شرایط و م شخ صات م شروح زیر حداکثر تا
پایان وقت اداری تعیین شده در بند  10این دعوتنامه به امور پشتیبانی این شرکت تحویل نمایند .
-1موضوع استعالم  :شن ریزی جاده های سرویس سمت راست کرخه نور در محدوده روستای فرسیه و ای ستگاه های پمپاژ
زهکش  3و 4
 -2شرح کلی کار:
-1رگالژ مسیر جاده های سرویس توسط گریدر به عرض  4متر و طول  3کیلومتر در جاده سرویس سمت راست کرخه نور و طول 2
کیلومتر در جاده سرویس های ایستگاه های پمپاژ زهکش  3و  4وسپس آب پاشی و کوبیدن تا تراکم  85درصد بروش پروکتور
استاندارد انجام گردد.
-2تهیه مصالح مخلوط رودخانه ای از معادن رامهرمز حمل ،پخش ،تسطیح ،رگالژ و کوبیدن آن با تراکم  95درصد به روش پروکتور
استاندارد به عرض  4متر و ضخامت  15سانتی متر(.دانه بندی مصالح و معدن قرضه باید به تأیید کتبی ناظر پروژه برسد) منحنی دانه
بندی باید در محدوده استاندارد آشتو و یا سایر استاندارد های معتبر قرار گیرد.

-3کارفرما :شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
-4دستگاه نظارت :معاونت نگهداری و تعمیرات
-5مدت انجام کار 20 :روز
-6مبلغ برآورد اوليه( 1،956،789،500 :یک میلیارد و نهصدو پنجاه و شش میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و پانصد ریال)
-7محل اجراي کار :جاده سرویس سمت راست کرخه نور در محدوده روستای فرسیه در انتهای جاده پیروزی و جاده سرویس
ایستگاه های پمپاژ زهکش  3و  4در جنوب حمیدیه
-8جلسه بازدید ميدانی  :بازدید از مناطق مورد نظردر روز  ..............مورخ  ..................برگزار می گردد .ضمن ًا حضور نمایندگان
کلیه شرکت هایی که اسناد استعالم را دریافت نموده اند درجلسه مذکور با ارائه معرفی نامه الزامی است و عدم حضور در
جلسه به منزله انصراف از شرکت در استعالم بوده و پاکت پیشنهاد شرکت مذکورتحویل گرفته نمی شود.
 -9در صورتیکه هریک ازدعوت شوندگان از شرکت درا ستعالم من صرف شوند ،باید ان صراف خود را کتباً و حداکثر تا پایان
وقت اداری روز  ................مورخ  ....................به این شرکت اعالم نمایند ؛ در غیر این صورت چنانچه از ت سلیم پی شنهاد
خودداری نموده و یا پیشنهاد ناقص ارائه دهند ،از پذیرش در استعالم های آتی محروم خواهند شد.
-10تحویل پاکات ا ستعالم  :داوطلبان شرکت در ا ستعالم باید پی شنهادات خود را در پاکت در ب سته تا پایان وقت اداری
( ساعت  ).................روز  ..................مورخ  ......................به شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور – امور
پشتیبانی تحویل و رسید دریافت نمایند.
تبصره : 1به پیشنهاداتی که بعد از زمان مقرر به تحویل داده شود  ،ترتیب اثر داده نخواهدشد .پیشنهاد دهنده برای تسلیم
پیشنهاد خود ملزم است فقط از پاکاتی که شرکت در اختیار وی قرار داده است استفاده نماید.
تب صره :2درروی پاکت فوق الذکر باید مو ضوع ا ستعالم  ،نام ون شانی پی شنهاد دهنده وتاریخ ت سلیم پی شنهادنو شته شود
ودرمهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به شرکت تسلیم گردد.
 -11شرایط فوق الذکر باید به مهر و امضاء شرکت متقاضی رسیده و همراه با سایر اسناد ضمیمه پیشنهاد گردد.
آدرس سایت شرکت WWW.KASHCO.IR :
مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

شماره تلفن تماس 33741041 :
تاریخ :

شرایط استعالم
موضوع استعالم  :شن ریزی جاده های سرویس سمت راست کرخه نور در محدوده روستای فرسیه و ایستگاه های پمپاژ
زهکش  3و 4
عالوه بر مراتبی که در دعوتنامه ذکر شده است شررایط مشرروح زیرر نیرز در ایرن اسرتعالم مرورد عمرل قررار خواهرد
گرفت.
 -1داوطلب شرکت در ا ستعالم می بای ست پی شنهاد خود را در دو پاکت جداگانه (ب و ج) که به شرح ذیل تکمیل گردیده
اند تهیه و در یک پاکت مهر و موم شده به این شرکت تسلیم نماید.
بر روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع استعالم ،نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته و در مهلت
مقرر به ین شرکت تسلیم گردد .

-1-1پاکت (ب) حاوی :
-1-1-1مجموعه اسناد و مدارک استعالم

 -2-1-1ت صویر برابر با ا صل ا سا سنامه ،آگهی تأ سیس و آگهی آخرین تغییرات (هیئت مدیره )چاپ شده در روزنامه های
رسمی کشور
-3-1-1تصویر برگه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده (معتبر)
-4-1-1فرم تکمیل شده مشخصات و سوابق کاری پیشنهاد دهنده مرتبط با موضوع استعالم
-5-1-1ارائه تصویر کارت ملی اعضای هیات مدیره ،مدیر عامل
-6-1-1تصویر کارت شناسایی ملی شرکت
 -7-1-1گواهی صالحیت پیمانکاری
کليه صفحات مربوط به مدارك خواسته شده باید بدون تغيير یا حذف قسمتی از آنها از طریق مهر و امضاء به تصدیق شرکت پيشنهاد
دهنده رسيده باشد .

نام ونام خانوادگی و سمت ام ضاء کنندگان ذیل تمامی برگهای شرایط ا ستعالم و برگ پی شنهاد قیمت باید افرادی با شند که
در آگهی آخرین تغییرات چاپ شده در روزنامه ،بعنوان دارندگان امضاء مجاز می باشند واسناد و مدارک از نظر تعداد امضاء
نباید ناقص باشند.
-1-2پاکت (ج) حاوی :
 -1-2-1برگ پیشررنهاد قیمت که درآن رقم پیشررنهادی برای کل کار به عدد و حروف بدون خط خوردگی و ک گرفتگی
نوشته شده باشد .برای تعیین برنده استعالم ارقامی که به حروف نوشته نشده مردود است.
-2کارفرما حق تغییر،اصالح و تجدید نظر در شرایط و مشخصات را قبل از انقضای مهلت زم جهت تسلیم پیشنهادها برای
خود محفوظ می دارد و در صورت پیش آمدن چنین موردی،اصالحات مورد نظر بصورت مکتوب برای کلیه شرکت کنندگان
در ا ستعالم ،ار سال خواهد شد .اگر پی شنهادی قبل از ار سال ضمیمه مزبور ت سلیم شده با شد ،پی شنهاد دهنده حق دارد
تقاضای استرداد آن را به منظور انجام تغییرات و اصالحات زم بنماید .اگراین تجدید نظر یا اصالح ،مستلزم تغییر مقادیر یا

قیمت پی شنهادی یا هر دو با شد ،در این صورت آخرین مهلت دریافت پی شنهادات با اعالم کتبی کارفرما به تعویق خواهد
افتاد به نحوی که پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال اصالحات و تجدید نظر داشته باشند.
-3پیشنهاد قیمت باید از هر حیث از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد برای مدت سه ماه معتبر باشد.
 -4برنده ا ستعالم برا ساس آئین نامه معامالت شرکت و با توجه به قیمت کل پی شنهادی (که با عدد و حروف در روی برگ
پیشنهاد قیمت درج شده) تعیین می گردد.
 -5شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور با توجه به صرفه و صالح و محدودیت منابع مالی در رد و یا
قبول هر یک از پی شنهادات مختار ا ست و پی شنهاد دهنده حق هرگونه اعتراض و ادعایی را برعلیه شرکت از خود سلب
می نماید.
 -6برنده استعالم باید طی هفت روز کاری  ،پس از ابالغ کتبی جهت ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات (معادل ده درصد مبلغ
قرارداد) و انعقاد قرارداد دردفتر کارفرما حاضررر شررده و هفت نسررخه از کلیه اسررناد پیمان را مهر و امضرراء نموده و همراه
تضمین زم برای عقد قرارداد به دفتر کارفرما تحویل نماید.
 –7چنانچه در بررسی اسناد و ارزیابی پیمانکاران ،شواهدی مبنی بر تبانی پیشنهاد دهندگان به زیان این شرکت مشاهده
گردد ،با گزارش کمیسرریون معامالت و تأیید مدیر عامل شرررکت ،اسررتعالم ابطال و ضررمن گزارش به مراجع ذیصررالح از
پیمانکاران متخلف در هیچ یک از معامالت آتی شرکت دعوت به عمل نخواهد آمد.

نشانی پیشنهاد دهنده :
آدرس پستی ………………………………………………………………………………………………………… :
تلفن  .………………………… :دورنگار  .………………………… :پست الکترونیک ………………………… :

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده
تاریخ :

سوابق پيشنهاددهنده و فرم مشخصات
این پیشنهاد دهنده با امضای جدول ذیل ،عالوه بر ارائه اطالعات مربوطه ،صحت کلیه اطالعات ارائه شده در این بخش را تأیید
می نماید.
نام شركت یا مؤسسه:
شماره ثبت:
تاریخ ثبت:
محل ثبت:
شناسه ملی:
رشته و پایه مندرج در گواهينامه صالحيت پيمانكاري:
شماره تشخيص صالحيت:
آخرین تاریخ اخذ صالحيت:
محل اخذ صالحيت:
شماره اقتصادي مندرج در گواهی ثبت نام مودیان مالياتی:

امضاهای مجاز تعهد آور به شرح جدول ذیل میباشد:
ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

نام پدر

شماره ملی

شماره
شناسنامه

نمونه امضاء

موافقتنامه

این موافقتنامه به همراه شرررایط عمومی و خصرروصرری و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک بوده و
پیمان نامیده می شود در شهر اهواز بین شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور ثبت شده به شماره3349
با شماره اقتصادی 411331681455و شناسنامه ملی  ، 10860672479به نمایندگی آقایان مسعود صادقی میانرودی و علی
نقی فرهنگ ،که در این پیمان کارفرما نام یده می شررود از یک سررو و شرررکت  .........................................به نمای ندگی
 ...........................با کد اقت صادی ، ................................کد شنا سه ملی  .............................و شماره ثبت  ...............به تاریخ
 .........................که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود ،از سوی دیگر ،طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این
پیمان درج شده است ،منعقد می گردد .زم به ذکر است این پیمان در راستای قرارداد شماره  99-01-21-005با موضوعیت
"خدمات بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات از شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه جنوبی ،کرخه سنتی ،مدرن شاوور ،شاوور
تلفیقی وکوثر " فی مابین این شرکت و سازمان آب و برق خوز ستان می با شد( .ابالغی طی نامه شماره 99/1100/243046
مورخ (99/4/2
ماده  – 1موضوع پيمان  :شن ریزی جاده های سرویس سمت راست کرخه نور در محدوده روستای فرسیه و ایستگاه های
پمپاژ زهکش  3و 4
شرح کلی کار :

 -1رگالژ مسیر جاده های سررویس توسرط گریردر بره عررض  4مترر و طرول  3کیلرومتر در جراده سررویس سرمت
راست کرخه نرور و طرول  2کیلرومتر در جراده سررویس هرای ایسرتگاه هرای پمپراژ زهکرش  3و  4وسرپس آب
پاشی و کوبیدن تا تراکم  85درصد بروش پروکتور استاندارد انجام گردد.
 -2تهیه مصالح مخلوط رودخانره ای از معرادن رامهرمرز حمرل ،پخرش ،تسرطیح ،رگرالژ و کوبیردن آن برا ترراکم 95
درصرد بره روش پروکترور اسرتاندارد برره عررض  4مترر و ضرخامت  15سررانتی متر(.دانره بنردی مصرالح و معرردن
قرضه باید به تأیید کتبی ناظر پروژه برسرد) منحنری دانره بنردی بایرد در محردوده اسرتاندارد آشرتو و یرا سرایر
استاندارد های معتبر قرار گیرد.
ماده  – 2اسناد و مدارك :

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :
 -2- 1موافقتنامه
 -2 -2شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 -2 -3پیوست های پیمان شامل :
(پیوست  )1فهرست مقادیر و آحاد بهاء
تبصررره  :اسررناد و مدارک تکمیلی که در حین اجرای موضرروع پیمان به پیمانکار ابالغ می شررود و یا بین طرفین مبادله
می گردد نیز جز اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید.

ماده  -3تاریخ تنفيذ و مدت پيمان و تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابالغ قرارداد از سوی کارفرما ) نافذ ا ست شروع و خاتمه مدت پیمان مطابق بند «ب»
همین ماده خواهد بود.
ب) مدت پیمان  20روز و از تاریخ ابالغ قراداد یا صررورت جلسرره تحویل کارگاه خواهد بود .تغییر این مدت  ،تابع تغییرات و
ضوابط مندرج در پیمان است.
ج) پیمانکار متعهد ا ست از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ،در مدت  10روز ن سبت به تأمین و ا ستقرار ما شین آ ت و
مصالح مورد نیاز موضوع پیمان و راه اندازی کارگاه به منظور شروع خدمات موضوع پیمان اقدام نماید.
تبصررره :چنانچه تشررریفات مبادله پیمان به طول بیانجامد ،ابالغیه شررروع به کار یا صررورت جلسرره تحویل کارگاه از طرف
کارفرما مالک قرار خواهد گرفت.
ماده  –4مبلغ پيمان

مبلغ قرارداد به ازای انجام عملیات موضرروع پیمان به حروف ..................................................................................................
 ...................ریال و به عدد  ............................................................................می باشد.
ضریب پیمان برابر است با :
ماده  -5مابه التفاوت وتعدیل
مبلغ پیمان مقطوع بوده و مشمول مابه التفاوت ،اضافه بها ،صعوبت انجام کار و محیط و تعدیل نمی باشد.
ماده  -6تعهدات طرفين پيمان
 -6-1پیمانکار متعهد ا ست عملیات مو ضوع پیمان را طبق ا سناد و مدارک پیمان ،در ازای دریافت حقالزحمه انجام دهد و
اعالم میکند که دارای توان و تشکیالت زم برای انجام این پیمان میباشد.
 -2-6کارفرما متعهد است وظایفی را که در اسناد و مدارک پیمان برای او معین شده است انجام دهد و نیز متعهد است که
در ازای انجام عملیات موضوع پیمان ،حق الزحمه ی مربوطه را طبق اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار پرداخت کند.
تب صره  :در صورت تاخیر در پرداخت صورت و ضعیت های پیمانکار ،طرفین در ضمن همین قرارداد م صالحه و توافق کردند
که در صورت مطالبه پیمانکارطی اظهارنامه ر سمی دادگ ستری از کارفرما از تاریخ و صول اظهارنامه به کارفرما بطور روزانه
مبلغ ده هزار ریال تعیین و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
ماده  -7نظارت
نظارت در اجرای مفاد این پیمان از طرف کارفرما بر عهده معاونت تعمیرات و نگهداری شرررکت بهره برداری از شرربکه های
آبیاری کرخه و شاوور به نشانی :اهواز – گلستان – انتهای بلوار فروردین – خیابان نصرت – روبروی مسجد چهارده معصوم
(ع) که در این پیمان دستگاه نظارت نامیده می شود واگذار گردیده است.

ماده  -8نشانی دو طرف پيمان
ن شانی کارفرما :اهواز – گل ستان – انتهای بلوار فروردین – خیابان ن صرت – روبروی م سجد چهارده مع صوم (ع) -صندوق
پستی  61438-13956-156 :و کد پستی 61369-38753 :
نشانی پیمانکار......................................................................................................................................................................... :
.............................................................................................................................................................................. ..............................
هر گاه یکی از طرفین پیمان ن شانی خود را تغییر دهد باید ( )10روز قبل از تاریخ تغییر ،ن شانی جدید خود را به طرف دیگر
اعالم کند .تا وقتی که ن شانی جدید به طرف دیگر اعالم ن شده ا ست ،مکاتبات به ن شانی قبلی ار سال خواهد شد و دریافت
شده تلقی میشود.
ماده  -9تعداد نسخههاي پيمان
این پیمان در  7نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف پیمان رسیده که یک نسخه از آن به شرکت ابالغ می شود و همهی
نسخههای آن اعتبار یکسان دارد.

پیمانکار

کارفرما

نام و نام خانوادگی پیمانکار

نام و نام خانوادگی کارفرما

امضاء و مهر

امضاء و مهر

شرایط عمومی پيمان
کلیه مفاد شرایط عمومی پیمان منظم به بخشنامه شماره  102/1088-54/842مورخ (1378/3/3نشریه شماره  )4311حاکم
به روابط کارفرما و پیمانکار می باشد.

پیمانکار

کارفرما

نام و نام خانوادگی پیمانکار

نام و نام خانوادگی کارفرما

امضاء و مهر

امضاء و مهر

شرایط خصوصی پيمان
این شرایط خ صو صی ،درتو ضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان ا ست که تعیین تکلیف برخی ازموارد درآنها ،به
شرایط خصوصی پیمان موکول شده است وهیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند.
 -1مدت پيمان

مدت پیمان از تاریخ تحویل کارگاه ،حداکثر به مدت  20روز خواهد بود و پیمانکار مکلف اسررت زمانبندی مذکور را رعایت
نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهد شد.
 -2تعهدات پيمانکار :

-1-2پیمانکار می بایسررت پیش از آغاز عملیات اجرایی ضررمن ارائه برنامه زمانبندی عملیات ،هماهنگی زم را با دسررتگاه
نظارت و ادارات بهره برداری به عمل آورد.
 -2-2پیمانکار موظف ا ست ظرف حداکثر یک هفته پس از انجام کار صورتمجلس کار انجام شده را تهیه و به رویت و تایید
دستگاه نظارت برساند  .بدیهی است صورتمجالس مذکور مبنای تایید کارکرد پیمانکار در بررسی صورت وضعیت ها می باشد.
 -3-2پیمانکار موظف ا ست ب صورت هفتگی گزارش پی شرفت کار جهت هر یک از د ستور کارهای اخذ شده از کارفرما را که
شامل پیشرفت برنامه زمانبندی و تصاویر مراحل مختلف انجام عملیات می باشد را تنظیم و ارائه نماید.
 -4-2پیمانکار موظف ا ست قبل از ارائه قیمت طرح مورد نظر را رویت نموده و از محل اجرا طرح به طور دقیق بازدید نماید و
کلیه شرایط و اطالعات زم در این خصوص را به دست آورد .بدیهی است در صورت بروز هرگونه مشکل ،کلیه مسئولیت های
ناشی از آن متوجه پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 -5-2عملیات تسطیح می بایست به گونه ای انجام گردد که حداکثر یکنواختی ممکن سطح مسیر حاصل شود.
 -6-2پیمانکار مکلف به کنترل ضخامت یه اجرا شده بوده ،بابت اضافه ضخامت اجرا شده بر  15سانتی متر پرداخت اضافه
ای به پیمانکار صورت نخواهد گرفت و در صورت کاهش ضخامت یه ،کسر یه در محاسبه احجام کسر خواهد شد.
 -7-2پیمانکار مکلف به کنترل ضخامت یه اجرا شده بوده ،بابت اضافه ضخامت اجرا شده بر  15سانتی متر پرداخت اضافه
ای به پیمانکار صورت نخواهد گرفت و در صورت کاهش ضخامت یه،کسر یه در محاسبه احجام کسر خواهد شد.
 -8-2کلیه مراحل انجام کار باید با هماهنگی دستگاه نظارت و تأیید کتبی آزمایشگاه مکانیک خاک صورت پذیرد.
 -9-2هزینه آزمایشات مکانیک خاک و هزینه های Retestو  Recompactدر صورت تشخیص ناظر پروژه به عهده پیمانکار
می باشد.
 -10-2در خصرروص میزان رطوبت مورد نیاز و تعداد دفعات عبور غلطک و سررایر موارد فنی دیگر باید هماهنگی های زم با
ناظر پروژه صورت پذیرد و هرگونه اقدام پیمانکار بدون دستور کتبی ناظر پروژه فاقد ارزش صورتمجلس خواهد بود.
- -11-2تأمین کل یه ماشررین آ ت مورد ن یاز (گریدر،کمپرسرری ،لودر ،غلطک،آبپاش و  )...هزینه جابجایی آ ن ها و همچنین
تهیه مصالح مصرفی جهت انجام عملیات به عهده پیمانکار می باشد.
-12-2پیمانکار موظف است سوخت مورد نیاز ماشین آ ت را راساً تهیه نماید و کارفرما مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 -13-2مسئولیت هرگونه حادثه  ،چه در ساعات کاری و چه در ساعات غیرکاری به عهده پیمانکار می باشد.
 -14-2پیمانکار موظف است کار را نسبت به اشخاص ثالث بیمه مسئولیت مدنی کند.

 -12-2بمنظور نظارت مستمر بر اجرای عملیات ،پیمانکار مکلف است خودرو مناسب هنگام حضور نمایندگان دستگاه نظارت
در پروژه را تأمین نماید.
 -16-2تعیین معدن و نیز کیفیت کلیه م صالح پیش از م صرف می بای ست با هماهنگی د ستگاه نظارت صورت گرفته به تأیید
کتبی دستگاه نظارت برسد.
 -17-2پیمانکار پس از اتمام کارها باید تمام سطوح آسیب دیده را ترمیم نماید.
 -3خسارت وجریمه تاخير در اجراي کار

 -3-1پیمانکار می بایست در طول مدت مشخص شده نسبت به انجام عملیات اجرایی و خاتمه کار اقدام نماید .بدیهی است
در صورت تأخیر غیر مجاز به ازای هر روز تأخیر مبلغ  3/000/000ریال از مطالبات وی ک سر و به نفع کارفرما ضبط خواهد
شد.
 -3-2پیمانکار مسئول صحت انجام کلیه خدمات مورد قرارداد است و رفع اشتباهات و جبران زیانهای ناشی از قصور یا
اشتباه در انجام عملیات به عهده پیمانکار بوده و حق هیچگونه ادعای حق الزحمه اضافی را برای اقدامات اصالحی ندارد.
 -3-3پیمانکار مسئولیت کامل حسن رفتار اخالقی و فنی پرسنل تحت سرپرستی خود را دارا می باشد .بدیهی است در
صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از سهل انگاری در این خصوص جبران خسارت وارده بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 3-4در صورت ورود خ سارت به تا سی سات سایر ادارات و شرکتها  ،کارفرما مجاز به ک سر میزان خ سارت وارده برابر اعالم
سازمان مربوطه از محل صورت و ضعیت پیمانکار وپرداخت آن به شرکت یا اداره مربوطه بوده وهیچگونه اعترا ضی دراین
خصوص از طرف پیمانکار مسموع نخواهد بود.
 -4پيش پرداخت

پیش پرداخت به پیمانکار تعلق نمی گیرد .
 -5تغيير مقادیر کار

 -5-1کارفرما می تواند مقدار احجام کار موضرروع پیمان را در طول مدت قرارداد تا  25درصررد مبلغ کل قرارداد کاهش یا
افزایش دهد بدون اینکه در بهای واحد و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد.
 -5-2پیمانکار می بایسررت در صررورت لزوم ،کارهای پیش بینی نشررده مرتبط با پیمان را بر اسرراس قیمت های مندرج در
فهارس بهاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی سال  99و با هماهنگی و دستور دستگاه نظارت انجام دهد .بدیهی است اگر در
چارچوب مو ضوع پیمان کارهایی به پیمانکار ابالغ شود که قیمت آن در فهارس بهاء و مقادیر من ضم به پیمان پیش بینی
نشده است قیمت انجام کار بر مبنای قیمت روز برآورد و به پیمانکار پرداخت می گردد.
-5-3افزایش مقادیر باید در چارچوب موضرروع پیمان به پیمانکار ابالغ شررود .جمع مبلغ مربوط به تغییر در مقادیر و مبلغ
کارهای جدید نباید از  25درصد مبلغ اولیه پیمان بیشترشود.
 -5-4طول واحجام م شخص شده درفهارس و پیو ست های پیمان به صورت تقریبی بوده و طول واقعی و احجام کار انجام
شده مالک پرداخت درصورت وضعیت های موقت وقطعی می باشد.
 -6تحویل کار و دوره تضمين

دوره تضمین  12ماه شمسی می باشد.

 -7سپرده حسن انجام کار

ده درصد از هر صورتحساب پیمانکار بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما نگهداری خواهد شد .در اتمام عملیات
مو ضوع پیمان ،با درخوا ست پیمانکار و تنظیم صورتجل سه پایان کار و ارائه مفا صا ح ساب مأخوذه از سازمانهای تامین
اجتماعی و دارائی و با تائید دستگاه نظارت کارفرما سپرده حسن انجام کار آزاد و به پیمانکار مسترد خواهد شد.
 -8واگذاري به غير

پیمانکار حق ندارد بدون ک سب مجوز از کارفرما ،مو ضوع این پیمان را به شخص یا ا شخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار
کند .در صررورت موافقت کارفرما با واگذاری قسررمتی از کار به اشررخاص ثالث ،که شرررایط و نحوهی آن درتوافق های بعدی
مشخص میشود ،از مسئولیت و تعهدات پیمانکار ،بههیچ عنوان کاسته نمیشود.
 -9ماليات ،حق بيمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

 -9-1پرداخت هر گونه مالیات ،عوارض ،حق بیمه تامین اجتماعی و سررایر حقوق دولتی مربوط به پیمانکار و کارکنان
پیمانکار که در تاریخ ام ضای این پیمان برقرار ا ست یا در آینده برقرار می شود یا میزان آن در آینده تغییر یابد به عهده
پیمانکار است.
 -9-2در صورتی که مالیات ،عوارض ،حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی که هنگام ام ضای پیمان وجود دارد
تغییر کند حق الزحمهی پیمانکار نیز توسط کارفرما به تناسب ،پرداخت خواهد شد.
 -9-3پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده کارفرما می باشد.
 -10ابالغ ها

هر گونه اطالعیه ،د ستورکار ،اعالم نظر ،ابالغ پایان پیمان و موارد م شابه باید با پیمان انطباق دا شته و تنها به صورت کتبی
معتبر می باشد .رسید دبیرخانه هر دو طرف پیمان و یا رسید تحویل پستی ،مالک تسلیم گزارش ها ،مدارک و مکاتبات است.
 -11حل اختالف :

در صورتی که اختالفاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از اینکه به اجرای خدمات موضوع پیمان و یا تفسیر و تعبیر هر
یک از مواد و ا سناد و مدارک پیمان مربوط با شد و چنانچه طرفین نتوانند مو ضوع اختالف را از طریق مذاکره م ستقیم حل و
ف صل نمایند ،مو ضوع به جهت حل به مراجع صالحه ارجاع خواهد شد و پیمانکار ملزم ا ست که تا حل اختالف تعهداتی را که
به موجب پیمان به عهده دارد انجام دهد .در غیر این صورت کارفرما به تشخیص خود در مورد پیمانکار عمل خواهد نمود.

پیمانکار

کارفرما

نام و نام خانوادگی پیمانکار

نام و نام خانوادگی کارفرما

امضاء و مهر

امضاء و مهر

آناليز و آحاد بهاي شن ریزي جاده هاي سرویس ایستگاه هاي پمپاژ زهکش  3و  4و سمت راست کرخه نور در محدوده
روستاي فرسيه
ردیف

واحد

شرح آیتم

بهای واحد
(ریال)

مقدار

هزینه (ریال)

تهیه مصالح رودخانه ای تونان برای روسازی راههای
1

انحرافی بارگیری و حمل تا فاصله  500متر و باراندازی و

مترمکعب

79،031

3،000

237،093،000

پخش آن روی راه
اضافه بها ،برای سرند کردن مصالح رودخانه ای(تونان
2

)برای اصالح دانه بندی به منظور مصرف در جاده های

مترمکعب

35،382

3،000

106،146،000

سرویس کانالها،زهکش ها،وبین مزارع
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده
3

در راه های آسفالتی ،در صورتی که فاصله حمل بیش از

مترمکعب

 500متر تا  10کیلومتر باشد ،برای هر کیلومتر اضافه بر 500

-کیلومتر

4،559

28،500

129،931،500

متر اول ،کسر کیلومتر ،به تناسب محاسبه می شود.
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده
4

در راه های آسفالتی ،در صورتی که فاصله حمل بیش از

مترمکعب

10کیلومتر تا  30کیلومتر باشد ،برای هر کیلومتر اضافه بر

-کیلومتر

3،854

60،000

231،240،000

 10کیلومتر ،کسر کیلومتر به تناسب محاسبه میشود.
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده
5

در راه های آسفالتی ،در صورتی که فاصله حمل بیش از  30مترمکعب
کیلومتر تا  50کیلومتر باشد ،برای هر کیلومتر اضافه بر 30

-کیلومتر

3،514

60،000

210،840،000

کیلومتر ،کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده
6

در راههای آسفالتی در صورتیکه فاصله حمل بیش از

مترمکعب

50کیلومتر باشد برای هر کیلومتر اضافه بر  50کیلومتر اول

-کیلومتر

2،286

390،000

891،540،000

( کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود ) .
آبپاشی وکوبیدن بسترخاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند
7

آن با تراکم  85درصد به روش پروکتوراستاندارد تا عمق

مترمربع

1،173

20،000

23،460،000

15سانتیمتری .
پخش  ،آب پاشی  ،تسطیح  ،پروفیله کردن و رگالژ و
8

کوبیدن قشرهای خاکریزی و تونان با  95درصد کوبیدگی
به روش پروکتور استاندارد وقتی که ضخامت قشرهای

مترمکعب

32،828

3،000

98،484،000

خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر  15سانتی متر باشد.
9
10

متر مربع

تسطیح بستر خاکریزها با گریدر
پخش مصالح حاصل از خاکبرداری که در محل های تعیین
شده دپو شده باشند با هر ضخامت

متر
مکعب

جمع کل (ریال)

748

20،000

14،960،000

4،365

3،000

13،095،000
1،956،789،500

برگ پيشنهاد قيمت

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء و مسئولیت در مورد مطالب ومندرجات دعوتنامه شرکت
در ا ستعالم ،شرایط ا ستعالم ،شرایط عمومی وخ صو صی ا ستعالم و پیمان ،م شخ صات کار  ،نق شه ها ،و بطور کلی تمامی
مدارک و اسناد استعالم " شن ریزی جاده های سرویس سمت راست کرخه نور در محدوده روستای فرسیه و ای ستگاه های
پمپاژ زهکش  3و "4و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرررایط و عوامل موجود از لحاظ انجام
کارهای مورد استعالم پیشنهاد می نمایم که  :عملیات موضوع استعالم فوق را بر اساس شرای رط و مش رخص رات من ردرج در
اسنراد و مردارک و استعالم و پیرمران بره مبرلرغ
به عدد
به حروف

ریررال

انجام دهم .چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده استعالم انتخاب شوم ،تعهد می نمایم که :
الف  :اسناد و مدارک پیمران را برر اسراس مراترب منردرج در اسرناد و مردارک اسرتعالم امضراء نمرایم و همرراه
تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مردت  7روز از تراریخ ابرالغ بعنروان برنرده اسرتعالم (بره اسرتثنای روزهرای
تعطیل) تسلیم نمایم .
ب  :ظرف مدت مقرر در پیمان کلیره کارهرای موضروع پیمران را در مردت منردرج در اسرناد و مردارک اسرتعالم
انجام دهم.
تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک استعالم جزء ینفک این پیشنهاد محسوب می شود .
اطالع کامل دارم که کارفرما الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد .

نام و نام خانوادگی  ،امضای مجاز و مهر پیشنهاد دهنده:

تاریخ :

سوابق کاري مرتبط با موضوع استعالم:

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

موضوع پروژه

مبلغ پيمان (ریال)

تاریخ شروع
پيمان

تاریخ اتمام
پيمان

كارفرما

