ش كرت بهره ربداري از شبكه اهي آبياري كرخه و شاوور
(سهامی خاص)
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استعالم بهاء شماره/99/9:الف
اداره قرارداداه -آرذماه 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  :عملیات ترمیم آبشستگی ساحل و بخشی از بستر اتاق نگهبانی سد انحرافی حمیدیه
 -2شرح کلی کار

 -1خارج نمودن الی تجمع یافته در حاشیه و بستر اتاق نگهبانی تا رسیدن به بستر مناسب
 -2سنگ کاری جهت تثبیت ساحل و پر نمودن فضای خالی زیر سازه اتاق نگهبانی
 -3تهیه مصالح و اجرای شفته آهک باا خاا

شان دار خخاا

محال و مخلاو د رودخاناه ای ) و  200کیلاوگر آهاک

شکفته با ضخامت متوساط یاک متار در محال تخریاب و آبشساتگی ،روی سانگ کااری انجاا شاده تاا تاراز
محوطه سازی
 -4رگالژ حاشیه رودخانه با شیب مناسب طبق نظر دستگاه نظارت.
 -5اجرای پیاده رو بتنی اطراف سازه در محل تخریب شده به ضخامت  20سانتیمتر
-3کارفرما :شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور
-4دستگاه نظارت :معاونت نگهداری و تعمیرات
-5مدت انجام کار 15 :روز
-6مبلغ برآورد اوليه.............................. :خ) ...................................................ریال
-7محل اجراي کار :سد انحرافی حمیدیه
-8جلسه بازدیدد ميددانی  :بازدیاد از منااطق ماورد نظاردر روز  ..............ماور .................. .برگا ار مای گاردد .ضامنا
حضور نمایندگان کلیه شرکت هایی که اسناد اساتعال را دریافات نماوده اناد درجلساه مااکور باا ارایاه معرفای ناماه
ال اماای اساات و عااد حضااور در جلسااه بااه من لااه انصااراف از شاارکت در اسااتعال بااوده و پاکاات پیشاانهاد شاارکت
ماکورتحویل گرفته نمی شود.
 -9در صورتیکه هریک ازدعوت شوندگان از شرکت درا ستعال من صرف شوند ،باید ان صراف خود را کتبا و حداکثر تا پایان
وقت اداری روز  ................مور .................... .به این شرکت اعال نمایند ؛ در غیر این صورت چنانچه از ت سلیم پی شنهاد
خودداری نموده و یا پیشنهاد ناقص ارایه دهند ،از پایرش در استعال های آتی محرو خواهند شد.
-10تحویل پاکات ا ستعال  :داوطلبان شرکت در ا ستعال باید پی شنهادات خود را در پاکت در ب سته تا پایان وقت اداری
خ ساعت  ).................روز  ..................مور ...................... .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 مل

است فقط از پاکاتی که شرکت در اختیار وی قرار داده است استفاده نماید.

تب صره :2درروی پاکت فوق الاکر باید مو ضوع ا ستعال  ،نا ون شانی پی شنهاد دهنده وتاریخ ت سلیم پی شنهادنو شته شود
ودرمهلت مقرر با اخا رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به شرکت تسلیم گردد.
 -11شرایط فوق الاکر باید به مهر و امضاء شرکت متقاضی رسیده و همراه با سایر اسناد ضمیمه پیشنهاد گردد.
آدرس سایت شرکت WWW.KASHCO.IR :

شماره تلفن تماس 33741041 :

تاریخ :

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده

شرایط استعالم

موضوع استعالم  :عملیات ترمیم آبشستگی ساحل و بخشی از بستر اتاق نگهبانی سد انحرافی حمیدیه
عالوه بر مراتبی که در دعوتنامه ذکر شده است شارایط مشاروح زیار نیا در ایان اساتعال ماورد عمال قارار خواهاد
گرفت.
 -1داوطلب شرکت در ا ستعال می بای ست پی شنهاد خود را در دو پاکت جداگانه خب و ج) که به شرح ذیل تکمیل گردیده
اند تهیه و در یک پاکت مهر و مو شده به این شرکت تسلیم نماید.
بر روی پاکت های فوق الاکر باید موضوع استعال  ،نا و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته و در مهلت
مقرر به ین شرکت تسلیم گردد .

-1-1پاکت خب) حاوی :
-1-1-1مجموعه اسناد و مدار

استعال

 -2-1-1ت صویر برابر با ا صل ا سا سنامه ،آگهی تأ سیس و آگهی آخرین تغییرات خهیئت مدیره )چاپ شده در روزنامه های
رسمی کشور
-3-1-1تصویر برگه گواهی ثبت نا در نظا مالیات بر ارزش اف وده خمعتبر)
-4-1-1فر تکمیل شده مشخصات و سوابق کاری پیشنهاد دهنده مرتبط با موضوع استعال
-5-1-1ارایه 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 .

نا ونا خانوادگی و سمت ام ضاء کنندگان ذیل تمامی برگهای شرایط ا ستعال 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 مدار

از نظر تعداد امضاء

نباید ناقص باشند.
-1-2پاکت خج) حاوی :
 -1-2-1برگ پیشاانهاد قیمت که درآن رقم پیشاانهادی برای کل کار به عدد و حروف بدون خط خوردگی و ال

گرفتگی

نوشته شده باشد .برای تعیین برنده استعال ارقامی که به حروف نوشته نشده مردود است.
 -2کارفرما حق تغییر،اصالح و تجدید نظر در شرایط و مشخصات را قبل از انقضای مهلت الز جهت تسلیم پیشنهادها برای
خود محفوظ می دارد و در صااورت پیآ آمدن چنین موردی،اصااالحات مورد نظر بصااورت مکتوب برای کلیه شاارکت
کنندگان در استعال  ،ارسال خواهد شد .اگر پیشنهادی قبل از ارسال ضمیمه م بور تسلیم شده باشد ،پیشنهاد دهنده
ح ق دارد تقا ضای ا سترداد آن را به منظور انجا تغییرات و ا صالحات الز بنماید .اگراین تجدید نظر یا ا صالح ،م ستل
تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی یا هر دو باشد ،در این صورت آخرین مهلت دریافت پیشنهادات با اعال 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 ستعال برا ساس آیین نامه معامالت شرکت و با توجه به قیمت کل پی شنهادی خکه 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 استعال باید طی هفت روز کاری  ،پس از ابالغ کتبی جهت ارایه ضمانت نامه انجا تعهدات خمعادل ده درصد مبلغ
قرارداد) و انعقاد قرارداد دردفتر کارفرما حاضاار شااده و هفت نسااخه از کلیه اسااناد پیمان را مهر و امضاااء نموده و همراه
تضمین الز 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 گ ارش کمیساایون معامالت و تأیید مدیر عامل شاارکت ،اسااتعال ابلال و ضاامن گ ارش به مراجع ذیصااالح 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 پی شنهاد دهنده با ام ضای جدول ذیل ،عالوه بر ارایه اطالعات مربوطه ،صحت کلیه اطالعات ارایه شده در این بخآ 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

موافقتنامه

شماره ملی

شماره
شناسنامه

نمونه امضاء

این موافقتنامه به همراه شاارایط عمومی و خصااوصاای و دیگر مدار

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 که در
این پیمان کارفرما نامیده می شااود از یک سااو و شاارکت  .........................................به نمایندگی  ...........................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 شرایلی که در ا سناد و مدار

این پیمان درج شده ا ست،

منعقد می گردد .الز به ذکر است این پیمان در راستای قرارداد شماره  94-18-01-002با موضوعیت "عملیات بهره برداری،
تعمیرات و نگهداری از شبکه های آبیاری کرخه جنوبی ،کرخه نور ،شاوور مدرن ،شاوور نیمه مدرن ،تلفیقی کوثر ،آبادان و
خرم شهر" فی مابین این شرکت و سازمان آب و برق خوز ستان می با شد .خابالغی طی نامه شماره  2401/1360/001مور.
(94/3/25
ماده  – 1موضوع پيمان :

عملیات ترمیم آبشستگی ساحل و بخشی از بستر اتاق نگهبانی سد انحرافی حمیدیه
شرح کلی کار

 -1خارج نمودن الی تجمع یافته در حاشیه و بستر اتاق نگهبانی تا رسیدن به بستر مناسب
 -2سنگ کاری جهت تثبیت ساحل و پر نمودن فضای خالی زیر سازه اتاق نگهبانی
 -3تهیه مصالح و اجرای شفته آهک باا خاا

شان دار خخاا

محال و مخلاو د رودخاناه ای ) و  200کیلاوگر آهاک

شکفته با ضخامت متوساط یاک متار در محال تخریاب و آبشساتگی ،روی سانگ کااری انجاا شاده تاا تاراز
محوطه سازی
 -4رگالژ حاشیه رودخانه با شیب مناسب طبق نظر دستگاه نظارت.
 -5اجرای پیاده رو بتنی اطراف سازه در محل تخریب شده به ضخامت  20سانتیمتر
ماده  – 2اسناد و مدارك :

این پیمان شامل اسناد و مدار

زیر است :

 -2- 1موافقتنامه
 -2 -2شرایط عمومی و خصوصی پیمان
 -2 -3پیوست های پیمان شامل :
خپیوست  )1فهرست مقادیر و آحاد بهاء
خپیوست )2نقشه ها و موقعیت مکانی
تبصااره  :اسااناد و مدار

تکمیلی که در حین اجرای موضااوع پیمان به پیمانکار ابالغ می شااود و یا بین طرفین مبادله

می گردد نی ج اسناد و مدار

پیمان به شمار می آید.

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

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن خابالغ قرارداد از سوی کارفرما ) نافا ا ست شروع و خاتمه مدت پیمان ملابق بند «ب»
همین ماده خواهد بود.
ب) مدت پیمان 15روز و از تاریخ ابالغ قراداد یا صااورت جلسااه 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 آالت و
مصالح مورد نیاز موضوع پیمان و راه اندازی کارگاه به منظور شروع خدمات موضوع پیمان اقدا نماید.
تبصااره :چنانچه تشااریفات مبادله پیمان به طول بیانجامد ،ابالغیه شااروع به کار یا صااورت جلسااه تحویل کارگاه از طرف
کارفرما مال

قرار خواهد گرفت.

ماده  –4مبلغ پيمان

مبلغ قرارداد به ازای انجا عملیات موضااوع پیمان به حروف ..................................................................................................
 ...................ریال و به عدد  ............................................................................می باشد.
ضریب پیمان برابر است با :
ماده  -5مابه التفاوت وتعدیل
مبلغ پیمان مقلوع بوده و مشمول مابه التفاوت مصالح  ،اضافه بها ،صعوبت انجا 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 مدار

پیمان ،در ازای دریافت حقال حمه انجا دهد و

اعال میکند که دارای توان و تشکیالت الز برای انجا این پیمان میباشد.
 -6-2کارفرما متعهد است وظایفی را که در اسناد و مدار

پیمان برای او معین شده است انجا دهد و نی متعهد است که

در ازای انجا عملیات موضوع پیمان ،حق ال حمه ی مربوطه را طبق اسناد و مدار

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 ملالبه پیمانکارطی اظهارنامه ر سمی دادگ ستری از کارفرما از تاریخ و صول اظهارنامه به کارفرما بلور روزانه
مبلغ ده ه ار ریال تعیین و به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
ماده  -7نظارت
نظارت در اجرای مفاد این پیمان از طرف کارفرما بر عهده معاونت فنی و مهندسی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری
کرخه و شاوور به نشانی :اهواز – گلستان – انتهای بلوار فروردین – خیابان نصرت – روبروی مسجد چهارده معصو خع) که
در این پیمان دستگاه نظارت نامیده می شود واگاار گردیده است.

ماده  -8نشانی دو طرف پيمان
ن شانی کارفرما :اهواز – گل ستان – انتهای بلوار فروردین – خیابان ن صرت – روبروی م سجد چهارده مع صو خع) -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 خ )10روز قبل از تاریخ تغییر ،ن شانی جدید خود را به طرف دیگر
اعال کند .تا وقتی که ن شانی جدید به طرف دیگر اعال 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

نا و نا خانوادگی پیمانکار

نا و نا خانوادگی کارفرما

امضاء و مهر

امضاء و مهر

شرایط عمومی پيمان
کلیه مفاد شرایط عمومی پیمان منظم به بخشنامه شماره  102/1088-54/842مور1378/3/3 .خنشریه شماره  )4311حاکم
به روابط کارفرما و پیمانکار می باشد.

پیمانکار

کارفرما

نا و نا خانوادگی پیمانکار

نا و نا 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  15روز خواهد بود و پیمانکار مکلف اساات زمانبندی ماکور را رعایت
نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهد شد .
 -2تعهدات پيمانکار :

 -1-2پیمانکار می بایساات پیآ از آغاز عملیات اجرایی ضاامن ارایه برنامه زمانبندی عملیات  ،هماهنگی الز را با دسااتگاه
نظارت و ادارات بهره برداری به عمل آورد.
 -2-2پیمانکار موظف ا ست ظرف حداکثر یک هفته پس از انجا کار صورتمجلس کار انجا

شده را تهیه و به رویت و تایید

دستگاه نظارت برساند  .بدیهی است صورتمجالس ماکور مبنای تایید کارکرد پیمانکار در بررسی صورت وضعیت ها می باشد.
 -3-2پیمانکار موظف ا ست ب صورت هفتگی گ ارش پی شرفت کار جهت هر یک از د ستور کارهای اخا شده از کارفرما را که
شامل پیشرفت برنامه زمانبندی و تصاویر مراحل مختلف انجا عملیات می باشد را تنظیم و ارایه نماید.
 -4-2پیمانکار موظف است قبل از ارایه قیمت طرح مورد نظر را رویت نموده و از محل اجرای سازه به طور دقیق بازدید نماید
و کلیه شرایط و اطالعات الز در این خ صوص را به د ست آورد .بدیهی ا ست در صورت بروز هرگونه م شکل ،کلیه م سئولیت
های ناشی از آن متوجه پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 -5-2بلور کلی مسئولیت اجرای دقیق و صحیح کار با پیمانکار می باشد .در صورت بروز مشکل پیمانکار موظف است نسبت
به رفع آن اقدا نماید و بابت اصالح کار هیچگونه مبلغی قابل پرداخت نمی باشد.
 -6-2کلیه عملیات شامل پی کنی خ عملیات خاکی ) و بتن ری ی ها بایستی ملابق مشخصات فنی موسسه استاندارد ایران و
آیین نامه  ACIباشد.
 -7-2سیمان مصرفی از نوع تیپ دو بوده و می توان در صورت ل و از مواد اف ودنی نی دربتن استفاده کرد.
 -8-2آهک مصرفی می بایست قبل از مصرف کامال" شکفته گردد.
 -9-2م صالح م صرفی در پروژه از نظر کیفیت نوع و اندازه و م صالح  ،در صد شک ستگی  ،در صد جاب آب و مقاومت  ،سایآ
مصالح و سایر موارد بایستی بر اساس نشره  101و یا منلبق بر آیین نامه بتن ایران باشد.
 -10-2تهیه  ،تدار

و ه ینه کلیه م صالح  ،و سایل و اب ار کار ،ما شین آالت و غیره جهت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می

باشد .بدیهی است کارفرما هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 -11-2پیمانکار متعهد ا ست هرگونه آلودگی و تخریب که براثر انجا عملیات مو ضوع پیمان بوجود آمده با شد در پایان هر
روز کاری برطرف نماید به صااورتیکه محل انجا کارها عاری از هرگونه مصااالح اضااافی و یا عملیاتی گردیده و به حالت اولیه
درآید.
تب صره :در صورت خودداری پیمانکار از اجرای بند فوق کارفرما ن سبت به نظافت محل اقدا می نماید و ه ینه مربوطه را به
اضافه پان ده درصد جریمه به حساب بدهی وی منظور مینماید و در صورت تکرار تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 -12-2پیمانکار موظف است کار را نسبت به اشخاص ثالث بیمه مسئولیت مدنی کند.
 -2-13تأمین کلیه ما شین آالت مورد نیاز خکمپر سی ،لودر ،بیل مکانیکی و )...و همچنین تهیه م صالح م صرفی جهت انجا
عملیات به عهده پیمانکار می باشد.
 -2-14تعیین معدن و نی کیفیت کلیه م صالح پیآ از م صرف می بای ست با هماهنگی د ستگاه نظارت صورت گرفته به تأیید
کتبی دستگاه نظارت برسد.
 -15-2عملیات عمل آوری شاافته می بایساات به گونه ای انجا گردد که حالت خمیری و حداکثر یکنواختی ممکن حاصاال
شود.
 -16-2کلیه عملیات بتنی می بایست با استفاده از بتن آماده با عیار  250کیلوگر سیمان در مترمکعب و مبتنی بر مشخصات
فنی مندرج در نقشه های اجرایی طرح انجا گیرد.
 -17-2بمنظور نظارت م ستمر بر اجرای عملیات ،پیمانکار مکلف ا ست خودرو منا سب جهت ح ضور نمایندگان د ستگاه نظارت
در پروژه را تامین نماید.
 -18-2پیمانکار متعهد به تامین اقال و اب ار مورد نیاز دفتر کار دستگاه نظارت در دوران پروژه می باشد.
 -3جدول مبناي مسافت حمل مصالح:
ردیف

نوع مصالح

محل تهیه

مسافت حملخکیلومتر)

1

آهک

هفتکل

150

عالونه

10

3

سیمان

رامهرم

100

4

شن و ماسه

شوشتر

100

5

مخلود رودخانه ای خکوپال)

رامهرم

150

2

خا

رس

*توضیح :مسافت حمل در هنگا اجرای عملیات محاسبه خواهد شد.
 -4خسارت وجریمه تاخير در اجراي کار

 -4-1پیمانکار می بایست در طول مدت مشخص شده نسبت به انجا عملیات اجرایی و خاتمه کار اقدا نماید .بدیهی است
در صورت تأخیر غیر مجاز به ازای هر روز تأخیر مبلغ  3/000/000ریال از ملالبات وی ک سر و به نفع کارفرما ضبط خواهد
شد.
 -4-2پیمانکار مسئول صحت انجا کلیه خدمات مورد قرارداد است و رفع اشتباهات و جبران زیانهای ناشی از قصور یا
اشتباه در انجا عملیات به عهده پیمانکار بوده و حق هیچگونه ادعای حق ال حمه اضافی را برای اقدامات اصالحی ندارد.
 -4-3پیمانکار م سئولیت کامل ح سن رفتار اخالقی و فنی پر سنل تحت سرپر ستی خود را دارا می با شد .بدیهی ا ست در
صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از سهل انگاری در این خصوص جبران خسارت وارده بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 4-4در صورت ورود خ سارت به تا سی سات سایر ادارات و شرکتها  ،کارفرما مجاز به ک سر می ان خ سارت وارده برابر اعال
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.
 -5پيش پرداخت

پیآ پرداخت به پیمانکار تعلق نمی گیرد .
 -6تغيير مقادیر کار

 -6-1کارفرما می تواند مقدار احجا کار موضااوع پیمان را در طول مدت قرارداد تا  25درصااد مبلغ کل قرارداد کاهآ یا
اف ایآ دهد بدون اینکه در بهای واحد و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار مل

به قبول آن می باشد.

 -6-2پیمانکار می بایساات در صااورت ل و  ،کارهای پیآ بینی نشااده مرتبط با پیمان را بر اساااس قیمت های مندرج در
فهارس بهاء سازمان مدیریت و برنامه ری ی سال  99و با هماهنگی و دستور دستگاه نظارت انجا 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 پیآ بینی
نشده است قیمت انجا کار بر مبنای قیمت روز برآورد و به پیمانکار پرداخت می گردد.
-6-3اف ایآ مقادیر باید در چارچوب موضااوع پیمان به پیمانکار ابالغ شااود .جمع مبلغ مربود به تغییر در مقادیر و مبلغ
کارهای جدید نباید از  25درصد مبلغ اولیه پیمان بیشترشود.
 -6-4طول واحجا م شخص شده درفهارس و پیو ست های پیمان به صورت تقریبی بوده و طول واقعی و احجا کار انجا
شده مال

پرداخت درصورت وضعیت های موقت وقلعی می باشد.

 -7تحویل کار و دوره تضمين

دوره تضمین  12ماه شمسی می باشد.
 -8سپرده حسن انجام کار

ده درصد از هر صورتحساب پیمانکار بعنوان سپرده حسن انجا کار کسر و ن د کارفرما نگهداری خواهد شد .در اتما عملیات
مو ضوع پیمان ،با درخوا ست پیمانکار و تنظیم صورتجل سه پایان کار و ارایه مفا صا ح ساب مأخوذه از سازمانهای تامین
اجتماعی و دارایی و با تایید دستگاه نظارت کارفرما سپرده حسن انجا کار آزاد و به پیمانکار مسترد خواهد شد.
 -9واگذاري 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 واگاار
کند .در صااورت موافقت کارفرما با واگااری قساامتی از کار به اشااخاص ثالث ،که شاارایط و نحوهی آن درتوافق های بعدی
مشخص میشود ،از مسئولیت و تعهدات پیمانکار ،بههیچ عنوان کاسته نمیشود.
 -10ماليات ،حق بيمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

 -10-1پرداخت هر گونه مالیات ،عوارض ،حق بیمه تامین اجتماعی و سااایر حقوق دولتی مربود به پیمانکار و کارکنان
پیمانکار که در تاریخ ام ضای این پیمان برقرار ا ست یا در آینده برقرار می شود یا می ان آن در آینده تغییر یابد به عهده
پیمانکار است.

 -10-2در صورتی که مالیات ،عوارض ،حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی که هنگا ام ضای پیمان وجود دارد
تغییر کند حق ال حمهی پیمانکار نی توسط کارفرما به تناسب ،پرداخت خواهد شد.
 -10-3پرداخت مالیات بر ارزش اف وده بر عهده کارفرما می باشد.
 -11ابالغ ها

هر گونه اطالعیه ،د ستورکار ،اعال نظر ،ابالغ پایان پیمان و موارد م شابه باید با پیمان انلباق دا شته و تنها به صورت کتبی
معتبر می باشد .رسید دبیرخانه هر دو طرف پیمان و یا رسید تحویل پستی ،مال

تسلیم گ ارش ها ،مدار

و مکاتبات است.

 -12حل 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 مدار

پیمان مربود با شد و چنانچه طرفین نتوانند مو ضوع اختالف را از طریق مااکره م ستقیم حل و

ف صل نمایند ،مو ضوع به جهت حل به مراجع صالحه ارجاع خواهد شد و پیمانکار مل

ا ست که تا حل اختالف تعهداتی را که

به موجب پیمان به عهده دارد انجا دهد .در غیر این صورت کارفرما به تشخیص خود در مورد پیمانکار عمل خواهد نمود.

پیمانکار

کارفرما

نا و نا خانوادگی پیمانکار

نا و نا خانوادگی کارفرما

امضاء و مهر

امضاء و مهر

آناليز بها و فهرست مقادیر عمليات ترميم آبشستگی ساحل و بخشی از بستر اتاق نگهبانی سد انحرافی حميدیه

برگ پيشنهاد قيمت

امضاااء کننااده زیاار پااس از بررساای و آگاااهی کاماال و پااایرش تعهااد اجااراء و مساائولیت در مااورد ملالااب
ومناادرجات دعوتنامااه شاارکت در اسااتعال  ،شاارایط اسااتعال  ،شاارایط عمااومی وخصوصاای اسااتعال و پیمااان،
مشخصات کار  ،نقشه ها ،و بلور کلای تماامی مادار

و اساناد اساتعال " عملیاات تارمیم آبشساتگی سااحل

و بخشی از بستر اتاق نگهبانی سد انحرافی حمیدیاه "و پاس از بازدیاد کامال از محال کاار و باا اطاالع کامال
از جمیع شرایط و عوامال موجاود از لحااظ انجاا کارهاای ماورد اساتعال پیشانهاد مای نماایم کاه  :عملیاات
موضااوع اسااتعال فااوق را باار اساااس شرای ااط و مشاخص ااات من اادرج در اسن اااد و م اادار

و اسااتعال و

پیاماان باه مبالاغ
به عدد

ریااال

به حروف

انجا دهم .چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده استعال انتخاب شو  ،تعهد می نمایم که :
الف  :اسناد و مدار

پیماان را بار اسااس مراتاب منادرج در اساناد و مادار

اساتعال امضااء نماایم و هماراه

تضمین انجا تعهدات حداکثر ظرف مادت  7روز از تااریخ اباالغ بعناوان برناده اساتعال خباه اساتثنای روزهاای
تعلیل) تسلیم نمایم .
ب  :ظرف مدت مقرر در پیمان کلیاه کارهاای موضاوع پیماان را در مادت منادرج در اساناد و مادار
انجا دهم.
تأیید می نمایم که کلیه ضمایم اسناد و مدار

استعال ج ء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود .

اطالع کامل دار که کارفرما ال امی برای واگااری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد .

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

تاریخ :

اساتعال

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

