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 1فرم شماره 

 4از 1صفحه 

 بسمه تعالي 

 

 

 

 

 .......................... به :

 .....................................نشاني : 

 اداره كل شيالت خوزستاناز : 
 

با مشخصات مشروحه زير شركت  عمومي يک مرحله اي ي مناقصهبدينوسيله از شما دعوت مي شود در 

 نماييد:  

 

 D5,D6و  C5 (D4,D5كانرا    طرریي  هاي  شبکه زهکشبخشي از اصالح و تکميل  :موضوع مناقصه -1

  ( مجتمع پرورش ميگوي چوئبده

 

 ادير كار:  قمشخصات و مشرح مختصري از  -۲

 عمليات خاكبرداري،خاكريزي،لج  برداري -

 تسطيح و رگالژ -

 اختالط تونان با خاک محل -

 تجهيز و برچيدن كارگاه -

 

 خوزستان، آبادان، مجتمع پرورش ميگوي چوئبده استانمحل اجراي كار:  -3

 ريا   ۲2.809.28۲.314مبلغ اوليه برآورد كار:  -4

 ماه شمسي     4مدت اجراي كار :  -2

    اداره كل شيالت خوزستان كارفرما :  -6

 مهندسين مشاور سازه پردازي ايراندستگاه نظارت :  -2

   اناداره كل شيالت خوزستدستگاه مناقصه گزار:  -9

 آب از سازمان برنامه وبودجه۵شركت هاي داراي پايه  مناقصه گران واجد شرايط: -8
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 1فرم شماره 

 4از ۲صفحه 

 صرورت ريرا   اسرت كره بايرد بره       1300.000.000 مبلغ تضمين شركت در مناقصهه :   -10   

 به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .   "الف  "مشروحه ذيل، در پاكت 

 به نفع كاریرما طبق یرم ضمانتنامه )ضميمه شماره يک( ضمانتنامه بانکي

به  .......................شعبه  كشاورزيبانک   ۵۰۰۴۰۵۵۵۲4۲۲۲  رسيد بانکي واريز وجه به حساب جاري"

 " اداره كل شيالت خوزستاننام 

 زانه اسالمياوراق  يکساله ودوساله اسناد خ -اعتبارات عمراني استاني :محل ونوع تامين اعتبار -11

 

 چکهاي شخصي و يا شركتي مورد قبو  واقع نخواهند شد.  تبصره : 

مدت اعتبار تضمينهاي یوق بايد حداقل سه ماه پس از تراري  ایتتراح پيشرنهادها بروده و برراي سره مراه              

 تنظيم شود.  ديگر نيز قابل تمديد باشد و عالوه بر آن ضمانتنامه هاي بانکي بايد طبق یرمهاي مورد قبو ،  

 

    ................. مرور   ..............ر سراعتهاي اداري از  سراعت   اسرناد مناقصره د   اسناد مناقصه : تحويل -1۲

 . تحوبل مي گردد  .................. لغايت آخر وقت اداري مور 

 

داره كرل شريالت اسرتان    شررقي ، ا  ۵اهواز ، كيانپارس ، نبش خيابان  اسناد مناقصه : تحويلنشاني محل  -13

   .خوزستان
 

   …………مراتب را تا آخر وقت اداري مرور   :اسناد مناقصه دريافتپس از  درصورت انصراف -14

 ار اطالع دهيد. زگاه مناقصه گبه دست

 

                                                                                                                                                                  ……در ساعت تهامي باشد و پاك ..……… مور  .........ساعت :  آخرين مهلت تسليم پيشنهادها  -12

گشوده خواهد شد . حضور نماينده آن شركت در جلسره ایتتراح   محل تسليم پيشنهادها  رد .………زرو

 آزاد مي باشد .  تهاپاك

 

 شرقي ، اداره كل شيالت استان خوزستان ۵اهواز ، كيانپارس ، نبش خيابان  : امور قراردادهااني نش -16
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 1فرم شماره 

 4از 3صفحه 

نامه معتبر برا مهرر و امضراي     با ارائه معریي شركتیقط به نماينده   :اسناد و مدارك مناقصهتحويل  -12

 تحويل خواهد شد.   ، مجاز

از ظرفيت ارجاع كار يا تعداد كار مجاز شما تجهاوز مهي   مورد مناقصه  در صورتي كه مبلغ كار -19

با در نظر گریت  كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد نمروده ايرد و هنروز بره     مراتب را  :نمايد 

و كتباً به دستگاه مناقصه گزار و دیترر امرور سرازندگان    سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعالم نشده 

پيمانکاران سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اطالع دهيد مشاركت شرما در اير  مناقصره موكرو  بره      

تأييد دیتر مزبور مي باشد. در هر حا  پيمانکار برنده مناقصه به هنگام عقد قرارداد بايد شرايط خرود را برا   

 تطبيق دهد . ۴۰/۵/0۲مور   4۵۰۴/۵۲۰۰/۰۲۵مفاد بخشنامه شماره 

تمام اسناد مناقصه ، از جمله اي  دعوتنامره بايرد بره مهرر و امضراي مجراز تعهرد آور         :و امضا  مهر -18

)پيشرنهاد   "ج"تسليم شود. توجه یرماينرد كره محتويرات پاكرت      "ب  "در پاكت پيشنهاد دهنده برسد و 

 اصل بوده و رقم پيشنهادي به حروف نوشته شده باشد. يالزاماً بايستي داراي امضا قيمت(

 پس از بررسي در كميسيون مناقصه كاریرما اعالم خواهد شد. :نتايج پيشنهادات واصله -۲0

)) آيي  نامه  ۵۰هرگاه اطالع حاصل شودكه پيشنهاد دهندگان با هم تباني كرده اند، طبق ماده  :تباني  -۲1

(( برا آنران    تشخيص صالحيت پيمانکاران ساختماني ، تأسيساتي و تجهيزاتي و نحوه ارجاع كرار بره آنهرا   

 ریتار خواهد شد.  

 

بره   :ههاي مقهرر   رفتار پيمانكاران در پاسخ به دعوتنامه ، مشاركت در مناقصه و رعايهت مهلهت   -۲۲

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعالم مي شود تا با پيمانکاران متخلر،، براسراس ضروابط مربوطره     

 ریتار شود. 

 

 ۵۵/۰/۰۴۰4هرر مرور     ۵۲۰۵۰/ت ۰۵۴4۲۵صروبه شرماره   براساس م :پيش پرداخت ميزان و نحوه -۲3

   .هيئت محترم وزيران مي باشد
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 1فرم شماره 

 4از 4صفحه 

سازمان مديريت و برنامه ريرزي   ۴۰/۴/۰۴۰۰مور   ۰۵۴۵۵2۰/۰۰رعايت مفاد بخشنامه  :بهاء تجزيه -۵4

 قرار گيرد . "ج  "ر پاكت بهاء توسط پيمانکاران ضروري است و مي بايستي د تجزيهكشور موضوع ارائه 

 

 

تابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي  :ساير شرايط  -۲2

 كشور مي باشد.  

 

د و لراا متقاضريان   كليه مراحل مناقصه از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( برگزار شو -۲6

ه ماكور، نسبت به طي مراحرل مناقصره از طريرق سرامانه سرتاد اقردام       مي بايست ضم  ثبت نام در سامان

 نمايند.

 

يرک   ي مناقصه گران مي بايست عالوه بر طي مراحل مناقصه از طريق سامانه ستاد، نسبت بره ارائره   -۲2

مرا  نسخه اسناد مناقصه اعم از تضمي  در مناقصه، پيشنهاد قيمت، آناليز بهاء و ...... در موعد مقرر بره كاریر 

 اقدام نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاي دستگاه مناقصه گزار       مهر و امضاي مجاز پيمانكار 

 تاريخ :             تاريخ :
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 ۲فرم شماره 

 4از 1صفحه 

 

 بسمه تعالي 
 

 شرايط مناقصه

 
 

(  D5,D6و  D4,D5) C5كانرا    طریي هاي  شبکه زهکشبخشي از اصالح و تکميل  موضوع مناقصه :

   مجتمع پرورش ميگوي چوئبده

عالوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اي  مناقصه ذكر شده است شرايط مشروحه زير نيز در اي  مناقصه مرورد   

 عمل قرار خواهد گریت . 

داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در يک پاكت سربسته الک و مهر شده كره محتروي    -۰

مي باشد، بترتيب بندهاي بعدي تنظيم و در  "ج  "و  "ب  " ، "ال، " و مهر شدهالک  پاكت جداگانه سه

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد . 

در روي پاكت یوق الاكر بايد موضوع مناقصه ، نرام و نشراني پيشرنهاد دهنرده و تراري  تسرليم پيشرنهاد        

و تراري  وصرو  ، بره دسرتگاه مناقصره گرزار       نوشته شود در مهلت مقرر با اخرا رسريد حراوي سراعت     

 تسليم گردد. 

ذيرل اسرت كره     ۵و  4و  ۴منظور از پيشنهاد مناقصره ، تمرام اسرناد و مردارک مشرروحه در بنردهاي        -۵

 قرارداده مي شوند.   "ج  "و  "ب  "،  "ال،  "پاكت  سهحسب مورد در داخل يکي از 

مناقصره گرزار در اختيرار داوطلبران مشراركت در مناقصره       اسناد و مدارک مناقصه كه از طرف دستگاه  -۴

 دستورالعملها و مقرررات، تکميرل   قرارداده شده است بايد برطبق شرايط مناقصه و دعوتنامه آن و نيز ساير

به دستگاه مناقصره     "ج  "و  "ب  " ، "ال،  "وتنظيم شده و همراه ساير مدارک درخواستي در پاكتهاي 

 گزار تسليم گردد. 

 د عبارتند از : نقرارداده شو "ال،  "مدارک و اسنادي كه بايد در پاكت  -4

 یرم شماره يک اسناد حاضر ۰بند مندرج در  تضمي  شركت در مناقصه كه بايد طبق شرح 4-۰ 

                     تهيه گردد.                  

 عبارتند از : د نقرار داده شو "ب  "اسناد و مداركي كه بايد در پاكت  -۵

 نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي اسناد مناقصه و  ۵-۰

ها )شركت در مناقصه ، انجام تعهدات، پيش پرداخت، استرداد كسور وجره  نمونه ضمانتنامه ۵-۵

 الضمان ( 
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در صورت قصد توديع تضمي  شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه برانکي، ضرمانتنامه   

 و تسليم شود. بايد طبق نمونه ارائه شده تهيه

  
 

 ۲فرم شماره 

   4از ۲صفحه   

 مشخصات یني خصوصي ۵-۴

 شرايط خصوصي مناقصه و پيمان ) حسب مورد(   ۵-4 

 یهرست مقادير و قيمت هاي واحد برآوردي كار، همراه با دستورالعملهاي نحوه     ۵-۵ 

 تفاده پرداخررت قيمررت ) ايرر  دسررتورالعملها در مررواردي كرره از یهرسررتهاي پايرره اسرر         

 مي شود، همان شرح كليات و سریصلهاي یهرست بهاي پايه مربوطه خواهد بود( .    

 برررت تعهررد نامرره پيشررنهاد دهنررده در مررورد عرردم شررمو  قررانون منررع مداخلرره كارمنرردان   ۵-۰ 

 ( . ۴دولت در معامالت دولتي ) یرم شماره   

 (.۰دعوتنامه شركت در مناقصه ) یرم شماره  ۵-2 

 ( .  ۵يط مناقصه ) یرم شماره شرا ۵-0 

 تعهررد نامرره اجرررا و پررايرش مسررئوليتهاي ناشرري از مقررررات و اسررناد و مرردارک عمررومي   ۵-۰ 

 ( . 4مناقصه و پيمان )یرم شماره   

ونوشت مصدق اساسنامه و آگهي روزنامه رسمي در مورد دارندگان امضاي مجراز پيشرنهاد   ر ۵-۰۲

در زمان تسليم پيشنهاد اي  مناقصه و تأييديه، اداره ثبت شركتها   دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور

 . به همراه گواهي صحت امضاي مجاز و مالکيت صنعتي مبني بر موجوديت و عدم انحال  شركت

هر و امضاء و تکميل یهرست ماشي  آالت مورد نيراز برراي اسرتفاده در عمليرات اجرايري      م ۵-۰۰

 (۵پروژه ) ضميمه شماره 

    ت خوداظهاري.بر ۵-۰۵

 تصوير گواهي صالحيت ۵-۰۴

 د عبارتند از :نقرار داده شو " ج "اسناد و مداركي كه بايد در پاكت  -۰

  ۰۵۴۵۵2۰/۰۰اوراق و جرررداو  مربررروط بررره تجزيررره بهرررا، موضررروع بخشرررنامه شرررماره   ۰-۰

 .۴۰/۴/۰۴۰۰مور          

 ه باشد .تکميل شد ۵برت پيشنهاد قيمت كه بايد طبق یرم شماره   ۰-۵

 یرم تکميل شده تعهرد بيمره تمرام يرا قسرمتي از كرار كره مرورد نظرر كاریرمرا باشرد ) یررم              ۰-۴

 ( .۰شماره     
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 ۲فرم شماره                                                                                                      

 4از 3صفحه 

 

تغييرررررر ،  ذكر شده ، بدون  ۰تا  ۴بايد تمام اسناد و مدارک مناقصه را كه در بندهاي پيشنهاد دهنده  -2

 حررراف و يرررا قرررراردادن شررررط در آن ، تکميرررل ، تنظررريم و مهرررر و امضرررا نمررروده و بررره دسرررتگاه

 مناقصه گزار تسليم نمايد.   

باشرررررند،  امضا نشده  مهر و  چنانچه با تشخيص كميسيون مناقصه ، بعضي از اوراق غير تعهد آور ، سهواً

پيشرنهاد ،  اهرد كررد . در غيرر اير  صرورت ، آن      پيشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر و امضاء خو

 ناقص و مردود خواهد بود . 

پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامرل و بردون قيرد شررط بروده و هريا نروع ابهرام ، خدشره ،           -0

د . در صرورت وجرود خدشره يرا نقرص در اسرناد و مردارک        عيب، نقص و قلم خروردگي نداشرته باشر   

مناقصه ، يا ارائه پيشنهاد مشروط ، مبهم و بر خرالف شررايط مناقصره و يرا نداشرت  تضرمي  كرایي ، آن        

به پيشنهاد دهنده مسترد مري شرود . نرام اير  پيشرنهاد دهنردگان بره سرازمان          پيشتهاد مردود است و عيناً

 هاي الزم در مورد آنان به عمل آيد .  اعالم مي شود تا اقدام مديريت و برنامه ريزي كشور

هر يک از دعوت شدگان كه نسربت بره مفهروم اسرناد و مردارک مناقصره ابهرامي داشرته باشرند بايرد            -۰

اطالع داده  به دستگاه مناقصه گزار  حداكثر تا پنج روز پس از خريد اسناد و مدارک مناقصه مراتب را كتباً

 ضيح كتبي نمايد . و تقاضاي تو

نوشته نشده اسرت ،   ۵و  4چنانچه دستگاه مناقصه گزار اسناد و مداركي را مي خواهد كه در بندهاي  -۰۲

  تعيي  نمايد. "ب  "و يا  "ال،  "بايد ضم  اعالم آنها ، محل قراردادن آنها را نيز در پاكتهاي 

اد و مدارک مناقصه و نحوه تغيير و تسليم هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حاف و اضایه نمودن اسن -۰۰

 از سوي دستگاه مناقصه گزار اعالم و جزو اسناد و مدارک پيمان منظور خواهد شد .  آنها ، كتباً

مناقصه گزار حق تغيير ، اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسرليم   -۰۵

گر چني  موردي پيش آيد مراتب به دعروت شردگان ابرالي مري     پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و ا

شود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از ابالي مراتب مزبور تسرليم شرده باشرد پيشرنهاد دهنرده حرق دارد       

 تقاضاي استرداد آن را بنمايد. 

 مي باشدقانون برگزاري مناقصات ۰۵آئي  نامه اجرايي بند ج ماده ۰۰ارزيابي مناقصه گران طبق ماده -۰۴

 

 ،  از آنجا كه ممک  است تجديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغيير مقادير يا قيمتهرا باشرد   

 با اعالم    را  تواند آخري  مهلت دريایت پيشنهادها در اي  صورت دستگاه مناقصه گزار مي
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 ۲فرم شماره 

 4از 4صفحه 

  

نظر در كتبي به پيشنهاد دهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان یرصت كرایي برراي اصرالح و تجديرد    

 پيشنهاد خود را داشته باشند . 

. برراي   رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار و بره عردد و حرروف در بررت پيشرنهاد نوشرته شرود        -4۰

قيمت كرل   مالک عمل خواهد بود . و پيشنهادي كه  تعيي  برنده مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده 

 به حروف را نداشته باشد ، مردود است . 

اقدام  به ثبت نام در سامانه ستاد دولت وارسا  قيمت از طريق سامانه ماكور مي بايست مناقصه گران -۵۰

 نمايند

 

سرپردن تضرمي  اجرراي     برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفرت روز پرس از ابرالي كاریرمرا بره او ، برا       -۰۰

. در غيرر اينصرورت تضرمي      تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود ، بره انعقراد پيمران مبرادرت نمايرد     

شركت او در مناقصه ، بدون هيا تشريفات قضايي به نفرع كاریرمرا ضربط مري شرود و حرق هريا گونره         

 اعتراضي ندارد.  

حاضرر بره انعقراد پيمران نشرود ، نفرردوم بره        در صورتي كه برنده مناقصه در مهلرت پريش بينري شرده ،     

عنوان برنده مناقصه اعالم مي شود و چنانچه او نيز با توجه به مروارد يراد شرده براال ، حاضرر بره انعقراد        

 پيمان نشود ، تضمي  شركت او هم به نفع كاریرما ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد . 

ه ، تضرمي  شرركت در مناقصره نفررات بعردي ، بالیاصرله       پس از تعيري  نفررات او  و دوم مناقصر    -۰2

 مسترد خواهد شد . 

 

 

 

 

 

 

 امضاي دستگاه مناقصه گزار       مهر و امضاي مجاز پيمانكار        

 تاريخ :           تاريخ :        
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 3فرم شماره 

 1از 1صفحه 

 بسمه تعالي

 

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

 ۲۲/10/1332مورخ 

(  D5,D6و  D4,D5) C5كانرا    طریي هاي  شبکه زهکش بخشي ازاصالح و تکميل  مربوط به مناقصه :

 مجتمع پرورش ميگوي چوئبده

اي  پيشنهاد دهنده با امضاء زير اي  ورقه ، بدينوسيله تأييد مي نمايد كه مشمو  ممنوعيت مراكور   

نمري باشرد و    ۰۴۴2نون منع مداخله كارمندان دولرت در معرامالت دولتري مصروب دي مراه      در قا

چنانچه خالف اي  موضوع باثبات برسد ، كاریرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائره شرده   

 براي مناقصه یوق را مردود و تضمي  شركت در مناقصه را ضبط نمايد . 

هرگاه اي  پيشنهاد دهنده برنده مناقصه یوق تشخيص داده شود  همچني  قبو  و تأييد مي گردد كه

 و بعنوان پيمانکار ، قرارداد مربوط را امضاء نمايد و خالف اظهارات یروق در خرال  مردت پيمران    

) تا تحويل موقت ( باثبات برسد يا چنانچه ایرادي را كه مشمو  ممنوعيت ماكور در قانون یروق   

ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنهرا محرو  كنرد كاریرمرا حرق       در اي  پيمان سهيم و هستند  

خواهد داشت كه قرارداد را یس  و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانکرار را ضربط و خسرارات وارده    

در اثر یس  پيمان و تأخير اجراي كار را از اموا  او اخا نمايرد . تعيري  ميرزان خسرارت وارده برا      

 د . تشخيص كاریرما مي باش

اي  پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حي  اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در 

دستگاه دولت مشمو  قانون مزبور گردد مراتب را بالیاصرله بره اطرالع كاریرمرا برسراند ترا طبرق        

را  مقررات به پيمان خاتمه داده شرود ، برديهي اسرت چنانچره اير  پيشرنهاد دهنرده مراترب یروق         

بالیاصله باطالع نرساند نه تنها كاریرما حق دارد پيمان را یس  نموده و ضمانت نامه هراي مربروط   

را ضبط نمايد بلکه خسارات ناشي از یس  پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز بنا بره تشرخيص   

 خود از اموا  اي  پيشنهاد دهنده وصو  خواهد نمود . 

اعالم مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفي  از قانون یوق آگاهي اي  پيشنهاد دهنده  "مضایا 

 كامل دارد و در صورت تخل، مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد .  

 نام پيشنهاد هنده :                     تاريخ 

 نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد هنده : 
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 4فرم شماره 

 ۲از 1صفحه 

 بسمه تعالي 

 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي 

 مناقصه و پيمان 

 

(  D5,D6و  D4,D5) C5كانرا    طریي شبکه زهکشهاي  بخشي از اصالح و تکميل مربوط به مناقصه :

   مجتمع پرورش ميگوي چوئبده

تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اي  پيشنهاد دهنده در آخر اي  اوراق نشان بدينوسيله  -ال،  

آيي  نامه ها ، دستورالعمل ها ، دهنده اطالع كامل اي  پيشنهاد دهنده از مت  قواني  ، مصوبات ، 

 ذيل مي باشد .  "ج  "بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارک نامبرده شده در بند 

ذيل نيز جزو اسرناد   "ج  "نوسيله تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارک موضوع بند همچني  بدي -ب 

و مدارک اي  مناقصه و پيمان است و مت  و مفاد و ترتيبات مقرر شده در آنهرا در ارتبراط برا اير      

مناقصه و پيمان ، مورد قبو  اي  پيشنهاد دهنده بوده و تمامي مسرئوليت هراي الزم و نيرز اجرراي     

 ا نيز بدينوسيله توسط اي  پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود . كامل آنه

 یهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پيمان  -ج  

 و اصالحات بعدي آن .  ۰۴۵۵آئي  نامه تعيي  برنده مناقصه مصوب خرداد ماه  -۰ 

و نحوه و ميرزان   هيئت وزيران در مورد نوع ۵۵/۰/۰۴۰4هر مور   ۵۲۰۵۰/ت ۰۵۴4۲۵مصوبه  -۵

 اخاتضمي  براي مناقصه ها و عقد پيمانهاي پيمانکاري و حس  انجام كار و پيش پرداخت . 

 نامه و مقررات حفاظتي كارگاههاي ساختماني .  آئي  -۴ 

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار ماهبي يا ملي يا تاريخي .  ۰۵2ماده  -4 

كل كشور در مورد نحوه بهرره بررداري از    ۰۴۰۰نون بودجه سا  قا ۰۰نامه اجرايي تبصره  آئي  -۵ 

 معادن ش  و ماسه .  

نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان . )موایقتنامه، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان هرا   -۰ 

 (  4۴۰۰نشريه  

مرور     ۰2۴۲2۴/۰۲۰دستورالعمل تعديل آحراد بهرا پيمانهراي پيمانکراري ) بخشرنامه شرماره        -2

 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور( .  ۰۵/۰/۰۴0۵
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 4فرم شماره 

 ۲از ۲صفحه 

 

 ۰-۵0۲۲/۵4/۰22۵و شررماره  ۵۵/۰۵/۰۴۰۴مررور   ۰-۵۵۵۲/۵4/۰۰۴۲۲بخشررنامه هرراي شررماره  0

سازمان مديريت و برنامره ريرزي كشرور و     ۵۵/2/۰4مور   ۰242۴۴/۰4و شماره   ۵0/۰/۰4مور  

 ۰۵۰كنان شاغل در طرحهاي عمراني ) موضوع مصوبات جلسات ضمائم آن راجع به حق بيمه كار

 شورايعالي تأمي  اجتماعي (. ۰4۴و 

سرازمان مرديريت و برنامره     ۰۲۰،۴۵2،۰۵۲،۰۵،۵۵مشخصات یني عمومي نشريه هراي شرماره    -۰

 ريزي كشور. 

سرازمان مرديريت و برنامره ريرزي      ۰2/۰۰/۰4مرور    ۰-۵۵۲۲/۵4/۰۵۰۰۰۰بخشنامه شرماره   -۰۲

 در مورد نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدني مصریي در طرحهاي عمراني .  كشور 

سازمان مديريت و برنامره ريرزي كشرور و یررم      ۵4/4/۵۰مور   ۵-۰۰۲۵/۵4بخشنامه شماره  -۰۰

 قرارداد كاریرمايان و كارگران جهت كار معي  در كارگاههاي ساختماني، تأسيساتي ، راهسازي.  

مررور   ۰-۰۴۲۲/۵4/۵۰00و شررماره  ۵/۰/۰۵مررور   ۰-۵۲۰۲/۵4/۰۰۲0۵شررماره  بخشررنامه -۰۵

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد نحوه محاسبه ميزان تأخيرات مجاز حاصرل   0/4/۰۵

 از تأخير در پرداخت صورت وضعيت ها . 

كشرور   سازمان مرديريت و برنامره ريرزي    ۵2/۵/۵۰مور   ۰-۰۰۰۲/۵4/۴۴۴۵بخشنامه شماره  -۰۴

 راجع به منظور نمودن كليه ضرايب پيمان در مصالح پيمانکار.  

در مورد نحوه تحويل موقرت تردريجي    ۵۴/۵/۵۰مور   ۰-۵/۰24۲-۰۲۲/۵4بخشنامه شماره  -۰4

 كار.

سازمان مديريت و برنامه ريرزي كشرور    ۵0/۰۵/۵۵مور   ۰2۵2۰/دف/ 4۵۲2بخشنامه شماره  -۰۵

 شرايط عمومي پيمان   ۵۰ماده  "ب  " كارهاي موضوع بند در مورد بيمه 

 ساير مقررات جاري كه بهر نحو در ارتباط با اي  مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد.   -۰۰

 كليه بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در مورد اي  پيمان نایا مي باشد. -۰2

  

 و مهر پيشنهاد هنده : نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهد آور        

 تاري :        

 

 امضاء كارفرما ) در پيمان (                                     امضاء مناقصه گزار ) در مناقصه (      
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 2فرم شماره 

 1از 1صفحه 

 برگ پيشنهاد قيمت 

ورد مطالرب  گان زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پايرش تعهدات و مسئوليت در مر ه /امضاكنندامضاء كنند

و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، شرايط مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصرات ینري   

نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي، یهرست مقادير و قيمت هراي بررآورد   مشخصات یني خصوصي، عمومي، 

تعهد نامه عردم شرمو  قرانون    كار، تعهد نامه اجرا و قبو  مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پيمان، 

اصهالح و تكميهل    "منع مداخله كارمندان در معامالت دولتي و بطور كلي تمامي مردارک و اسرناد مناقصره    

و  " ( مجتمع پرورش ميگوي چوئبده D5,D6و  D4,D5) C5كانال  طرفينهاي  شبكه زهكش بخشي از

و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مرورد   پس از بازيد كامل از محل كار و با اطالع كامل از جميع شرايط

 نمايم كه: مناقصه پيشنهاد مي 

 عمليرررات موضررروع مناقصررره یررروق را براسررراس شررررايط و مشخصرررات منررردرج در اسرررناد و مررردارک     -۰ 

 :مناقصه و پيمان ) موایقتنامه ( ، به مبلغ 

 ريا  .................................................................)به عدد(   

 ........................................................................................................... ريا )به حروف(    

 انجام دهم.  

             مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايمچنانچه اي  پيشنهاد مورد قبو  قرار گيرد و به عنوان برنده  -۵ 

 اسرررناد و مررردارک پيمررران را براسررراس مراترررب منررردرج در اسرررناد و مررردارک مناقصررره امضرررا     -الررر، 

 نمرروده و همررراه تضررمي  انجررام تعهرردات حررداكثر ظرررف مرردت هفررت روز از ترراري  ابررالي بعنرروان       

 )باستثناي روزهاي تعطيل ( تسليم نمايم .  برنده مناقصه    

 آالت و تجهيرررزات الزم را در محرررل كرررار مسرررتقر ظررررف مررردت مقررررر در پيمررران ، ماشررري   -ب   

 سرراخته و شررروع بکررار نمررايم و كليرره كارهرراي موضرروع پيمرران را در مرردت منرردرج در اسررناد و          

 مدارک مناقصه  باتمام برسانم .   

 تأييررد مرري نمررايم كرره كليرره ضررمائم اسررناد و مرردارک مناقصرره جررزء الينفررک ايرر  پيشررنهاد محسرروب       -۴ 

 مي شود .   

 ندارد.   ع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگااري كار به هر يک از پيشنهادها  اطال -4 

اجراي تعهرد  ضاء و مبادله پيمان و تسليم ضم  تحت عنوان تضمي  شركت در مناقصه و به منظور تعهد به ام -۵

 داشته ام .تقديم  "ال،  "دعوتنامه را به نفع كاریرما در پاكت  ۰، تضمي  موضوع بند 

 اقدام نمايند به ثبت نام در سامانه ستاد دولت وارسا  قيمت از طريق سامانه ماكور مي بايست مناقصه گران -۰

 

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد هنده :        

 تاري :        
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 6فرم شماره 

 1از 1صفحه 

 نمونه فرم بيمه نامه كارها 

 

(  D5,D6و  D4,D5) C5كانرا    طریي هاي  شبکه زهکش بخشي ازاصالح و تکميل  :اقصه موضوع من

 مجتمع پرورش ميگوي چوئبده

اي  پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اي  ورقه بدينوسيله تأييرد مري نمايرد كره چنانچره بعنروان برنرده         

قصره مزبرور را بطوريکره در    مناقصه یوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد عمليات موضوع قررارداد منا 

شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط بره   ۵۰شرايط مناقصه و ماده 

 اجراي عمليات نزديکي از شركتهاي بيمه مورد قبو  كاریرما بشرح جدو  زير بيمه نمايد . 

 

 نه بيمه هزي مبلغ كل مورد بيمه  حوادث موضوع بيمه  عمليات موضوع بيمه 

كليه حوادث از قبيرل سريل،     كل عمليات موضوع پيمان.

 زلزله، سرقت و .....

  

 

 

 

 

 

 

تأييد مي نمايد كه جدو  یوق الاكر با اطالع كامل از نر  بيمه و یرانشيز و غيرره تکميرل و    ضمناً 

 تسليم شده است .  "ب  "در پاكت 

علرت  ه چه بر  و چناننامه مربوط تنظيم و تسليم گردد  همچني  تأييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه

تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي  امر ميسر نشود تا حداكثر سه مراه پرس از مبادلره قررارداد مکلر، بره       

شرايط عمومي پيمان  ۵۵تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تأخير آنگاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 

چه در اي  خال  حوادث سويي پيش آمد كه به عمليات  ام خواهد نمود و البته چناندر اي  مورد اقد رأساً

 باشد.انجام شده آسيب وارد نمايد اي  پيشنهاد دهنده مسئو  خسارات وارده مي

 

 تاريخ :                                         نام پيشنهاد دهنده :         

 

 :امضاء پيشنهاد دهنده  نام و نام خانوادگي و سمت و مهر و
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 1           موافقتنامه 

 
 

اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيماان  
كاه در   "  ................................به نمايندگي " اداره كل شيالت خوزستانبين   ……………ناميده مي شود ، در تاريخ

 پيمانكاا  كاه در ايان پيماان      ..............................................................شود ، از يك ساو و رما ناميده ميكارف اين پيمان 
گردد شود ، از سوي ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد ميناميده مي

. 
 

 . موضوع1ماده 
 :، عبارت است ازموضوع پيمان  

 شامل : اجراییعمليات الف(  

 خاکبردا ی،خاکریزی،لجن بردا ی  -

 تسطيح و  گالژ -

 اختالط تونان با خاک محل -

 ب( تجهيز و برچيدن کا گاه 

   

 . اسناد ومدا ک 2ماده 
 اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است :

 الف ( موافقتنامه. 
 ب( شرايط عمومي. 
 ج( شرايط خصوصي. 
 د( برنامه زماني كلي. 
 ها( فهرست بها و مقادير كار.  

 و( مشخصات فني ) مشخصات فني عمومي ، مشخصات فني خصوصي ( ، دستورالعملها و استاندارهاي فني.
 ها.ز( نقشه 

 شاود ياا باين طارفين     اسناد تكميلي كه حين اجاراي كاار و باه من اور اجاراي پيماان ، باه پيمانكاار اباال  ماي          
آيد . اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مادارك پيماان   گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان به شمار ميدله ميپيمان مبا

 تهيه شود . اين اسناد ، ممكن است به صورت مشخصات فني ، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد .
 
 
 



 

 
 2                                                             موافقتنامه         

 
 

 در صااورت وجااود دوگااانگي بااين اسااناد و ماادارك پيمااان، موافقتنامااه پيمااان باار ديگاار اسااناد و ماادارك      
 گااانگي مربااو  بااه مشخصااات فنااي باشااد، اولوياات بااه ترتياا  بااا مشخصااات فنااي  پيمااان اولوياات دارد. هاار گاااه دو

گانگي مربو  به بهاي كار باشاد ، فهرسات بهاا بار     هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوخصوصي ، نقشه
 ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد .

                     

 . مبلغ  3ماده 

 

  یال     ……………………………………………………………( : مبلغ پيمان  ) به حروف 

 كند.ريال است . مبلغ پيمان ،  با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي ………………………() به عدد  
 …………………ضري  پيمان ، برابر است با 

 
 . تا یخ تنفيذ ، مدت ، تا یخ شروع کا  4ماده 

 اين پيمان از تاريخ مبادله آن  ) ابال  از سوي كارفرما ( نافذ است . الف (
 شرايط عمومي پيمان است . 03ن مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده است . اي شمسي ماه 4مدت پيمان   ب (
 شود.تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تن يم مي ج(

 روز نسبت به تجهيز كارگاه به  13 عيين شده براي شروع كار ، در مدتپيمانكار متعهد است از تاريخ ت
 وع عمليات موضوع پيمان ، اقدام نمايد .من ور شر

 
 . دو ه تضمين 5ماده 

 شرايط  03عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده كليه حسن انجام 
شرايط  42و طي آن به ترتي  ماده از سوي پيمانكار تضمين مي گردد شمسي ماه  6عمومي تعيين مي شود، براي مدت 

 شود .ي عمل ميعموم
 

 . نظا ت بر اجرای کا   6ماده 
مهندسين  شرکت ن ارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده 

واگذار شده است كه با توجه به مواد  6تهران بزرگراه كردستان خيابان بيستم پالك به نشاني مشاو  سازه پردازی ایران 
 شود .رايط عمومي انجام ميش 00و  02



 

 0                                  موافقتنامه
 

 
 . نشانی دو طرف7ماده 

 شرقي ، اداره كل شيالت استان خوزستان 5اهواز ، كيانپارس ، نبش خيابان  : نشاني كارفرماا  
 

 
 ............................................................................................................: نشاني پيماانكار 

 
 
 
 
 

 نماینده پيمانكا                 کا فرما ه نمایند     
 
  نام و نام خانوادگی:                  نام و نام خانوادگی :   

امضاء                        امضاء                                         
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 1                                                      شرايط خصوصي 

اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعييين تكييي    

برخي از موارد در آنها ، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نميي توانيد ميواد شيرايط     

نقض كند. از اين رو، هر گونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختي  اين شرايط خصوصي، به عمومي پيمان را 

تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است . شماره و حيرو   

ان بكار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حرو  مربيوط بيه آن در شيرايط عميومي پيمي     

 است .
اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسيناد و ميدارپ پيميان نباشيد ، شيرايط      

     1822/188-248/44عمومي ابالغ شده از سوي سازمان ميديريت و برناميه رييكي ك يور بيه شيماره         

 حاكم است. پيمان بر اين 1332/ 3/ 3مورخ 

نفر / ماه  -راي اجراي موضوع پيمان ، تعداد پيمانكار متعهد است كه بالف(  – 13ماده 

 كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير ، به كار گمارد .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

روز  پيانكده آخرين مهيت پيمانكار ، براي ارائه برنامه زماني تفصييي اجراي كار ب(  – 12ماده 

 از تاريخ مبادله پيمان است.

 جكئيات روش تهيه برنامه زماني تفصييي و بهنگام كردن آن، به شرح زير است . 
 پيمان و ساير مواد مربوطه مراجعه شود . خصوصيصات فني مشخ 11-1بند به  

 
 

 گكارش پي رفت كار پيمانكار بايد داراي جكئيات زير باشد .هـ (  – 12ماده 

 پيمان و ساير مواد مربوطه مراجعه شود . فني خصوصي مشخصات 18-1بند به مفاد 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8                                                      شرايط خصوصي 
 

راه ، آب ،  از قبيل ساختمان ، كارفرما امكانات و تسهيالت تجهيك كارگاه ، الف ( – 88ماده 

  .دهدبرق ، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي

 كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال تسهيالت مذكور ندارد .

 

آالت را كارفرما ، به شرح زير ، مصالح ، تجهيكات و ماشين ز ( – 88و ب  – 88ماده 

 كند .تأمين  مي

 كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال امكانات مذكور ندارد .   

 

  پيمانكار بايد م خصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آالت رعايت كند . هـ ( – 88ماده 

ماشين آالت مورد نياز جدول فرم  4صي و ضميمه شماره مشخصات فني خصو 2 -1بند به 

 مراجعه شود .  عمليات پيمان

 

 

پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما ، مهندس م ياور و آزماي يگاه ،    ح ( – 88ماده 

 زير ، دفتر كارگاهي ، مسكن كارگاهي وغذا ، به تفكيك و به شرح و م خصات زير ، تيأمين شمار افراد به 

 كند :

 . پيمان مراجعه شود مشخصات فني خصوصي 38-1بند به مفاد 

 

قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا ( ج  – 81ماده 

  حوادثي كه بايد م مول بيمه گردد ، به شرح زير است :

 . مراجعه شوداسناد مناقصه  6به مفاد مندرج در شرايط عمومي پيمان و فرم شماره 
 
 

چگونگي پرداخت هكينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به  و( - 81ماده 

 شرح زير است : 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 



 

 3                 ط خصوصيشراي
 

ها و م خصات فني كه بدون دريافت هكينه در اختيار هاي نق ه( شمار نسخهالف  – 88ماده 

 به شرح زير است : پيمانكار قرار مي گيرد ،

 پيمان مراجعه شود . خصوصيمشخصات فني  13-1بند به مفاد 

 

راه اندازي ، تعمير ، نگهداري و ها و م خصات دستورالعميهاي ( شمار نسخهح  – 88ماده 

  راهبري و نق ه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند ، به شرح زير است :

 .   پيمان مراجعه شود خصوصيمشخصات فني  13-1بند به مفاد 

 

   :، موارد زير را رعايت كنداست كه در انتخاب پيمانكاران جكءپيمانكار موظ   ب( – 84ماده 

  . به مفاد مندرج در شرايط عمومي پيمان مراجعه شود
   

  زمين مورد نياز براي تجهيك كارگاه را به شرح زير ، تأمين مي كند . كارفرما الف ( – 82ماده 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

  تعديل نرخ پيمان ، به شرح زير است : هـ ( – 89ماده 

 برآورد  79به كليه رديفهاي موضوع اين پيمان كه براساس فهرست بهاي آبياري وزهكشي سال

 شده اند، تعديل تعلق مي گيرد.
 

 

  هكينه انجام آزماي هاي زير ، به عهده پيمانكار است : ج( – 38ماده 

 م خصات فني خصوصي مراجعه شود  17-1و  16-1به مفاد بندهاي             
 

ــاده   . دريافييت وجييوه سييضرده تسييمين حسيين انجييام كييار پيمييان ،  بيي  مصييوبه          34م

 هيأت وزيران ، است .  88/9/94هي  مورخ  48649 /ت183488شماره 

ــاده   روش پرداخييت و نحييوه واريييك پييي  پرداخييت پيمييان ،  بيي  مصييوبه     ،  . ميييكان 36م

  هيأت وزيران است . 88/9/94مورخ هـ   48649/ ت 183488شماره 



 

 

4         شرايط خصوصي  

            

ميكان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار ، براي متخصصان خارجي ، به  الف( – 32ماده 

 شرح زير است :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

كارفرما ارز مورد نياز براي تأمين مصالح و تجهييكات زيير را از خيارش ك يور      ب ( – 32ماده 

  تأمين مي كند .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

 

كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آالت و ابكار خاصي كه در زير نام  هـ ( – 32ماده 

 برده شده است را  ب  شرايط زير ، تأمين مي كند . 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

پيمانكار موظ  اسيت كيه پيي  از تكمييل كيل كيار ، قسيمتهاي زيير را در          ب ( – 39ماده 

 . ي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است ، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهدزمانهاي
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 
 



 

 4                                       شرايط خصوصي   
 

ماشين آالت اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار  ( د – 43ماده 

 به شرح زير است . به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد ،

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

هكينه باالسري پيمانكاردر دوره تعيي  ، به ميكان وترتيب تعيين شده در زير،  ب ( – 49ماده 

  پرداخت  مي شود.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
 

 

در صورت اتمام پي  از موعد كار، كارفرما هكينه تسريع كار را به نحو تعييين شيده    الف ( – 48ماده 

 به پيمانكار پرداخت مي كند.   در زير،
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ناشي از كيار پيمانكيار ( ، بيه مييكان و     خسارت تأخير غير مجاز پيمان ) ( 6 –ب  – 48ماده 

 .ترتيب زير ، از پيمانكار وصول مي شود 

  .به مفاد شرايط عمومي پيمان مراجعه شود
 

 

 

 

 نماينده پيمانكار                         ارفرما ك هنمايند    

 
  نام و نام خانوادگي:                                   نام و نام خانوادگي : 

 امضاء      امضاء                                                             
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 مشخصات فني عمومي

 

 

مشخصات فني عمومي اين پيمان بر اساس نشريات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح جدول زير 
 خواهد بود : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 موضوع شماره نشريه

 آيين نامه بتن ايران )آبا( 021

 مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني 55

 دستورالعمل ساخت واجراي بتن در كارگاه 723

 مشخصات فني نقشه برداري 55

 نشريه راه 010
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1-1 

 : اصول و شرايط كلي كار اول فصل

 اصول وشرايط كلي كار : فصل اول
   كليات

، هيچيك  ا  منكجرتات آن قكا      رات پيمان و شرايط عمومي آن بودهمنظور تحكيم مقربه اين مشخصات فني 

موتب سكاير مكجار    به و پيماقكار را ا  تعهجي كه  قمي باشج مفاد پيمان و شرايط آن كه تزء اسناد  راردادي است ، 

بيني شجه ديگر دارد ، )عالوه بر آقچكه در ايكن مشخصكات فنكي      مليات و رعايت قكات پيش رارداد در حسن اقجام ع

 كرارداد را   موضكو  شجه است( ، معاف قخواهج ساخت . در هر صورت پيماقكار توته دارد ككه كليكه عمليكات     اشاره

  ، در حج توصيفي كه ا  كار درته ي  مي شود ، اقجام دهج . منضم به پيمانمطابق مشخصات 

هاي اترائي و آحادبها در مجمو  ، كيفيت فني مكورد  مشخصات پيش بيني شجه در اين دفترچه بعالوه كليه ققشه

هكاي منضكم بكه    هاي منضم به پيمان قيست و در ققشكه هاي اترائي منحصر به ققشهسا د . ققشه رارداد را مشخص مي

منضم به پيمان تهت آشنائي با كارهاي مختلف موضكو    هايپيمان قيز امكان تغييرات تزئي و كلي وتود دارد . ققشه

 اينككه   حتمكا  الكاا   و پيمان و شناخت عواملي كه در ارائه پيشنهاد  يمت پيماقككار مكو ر اسكت ، تهيكه و تنظكيم شكجه      

 گردقكج وتكود   هاي تزئيات و تفصيلي متناسب با  ماقبنجي اتراي ككار ، توسكط دسكتگاه قظكارت تهيكه و ارائكه      ققشه

هاي منضم به پيمان اطالعكات ككافي تهكت تنظكيم و پيشكنهاد      . پيماقكار پايرفته است كه مجموعه ققشه تشادخواهج

  .مسمو  قخواهج بودادعايي  يمت را در اختيار  رار داده و هيچگوقه 

و يكا بطكور خالصكه    بوده در اين دفترچه مشخصات فني  فا ج  موضو  پيمان عمليات  در صورتيكه  سمتهايي ا 

تنظكيم و  مشخصكات فنكي م م را   در چارچوب يكي ا  استاقجاردهاي معتبر  تواقجمهنجس مشاور مي باشج،گرديجه  بيان

 به پيماقكار ابالغ قمايج. 

هر گاه كلمه، تعريف يا عبارت يا تمله اي در اسناد و مشخصات فني و يا توضيحات و تزئياتي در ققشه ها بكه  

د مختلف ا  آن استنباط مختلكف قماينكج، كسكب قظكر مهنكجس مشكاور و كارفرمكا        قظر  ابل تفسير يا توتيه آيج و افرا

و تفسير و توتيه مهنجس مشاور و كارفرما مال  عمل خواهج بود و چناقچه اسناد مربكوط بكه سكا مان     ضروري است

 مجيريت و برقامه ريزي باشج تفسير و توتيه و قظر اين سا مان مال  عمل خواهج بود.  

 

  ييرافياموقعيت جغ 1-1

كيلكومتري آبكادان  كرار     06اقتهاي رودخاقه بهمنشير در قزديكي خلكي  فكارس و   كيلومتري  51حجودمنطقه طرح 

ككه سكر مين مسكط  و ككم      قكوار سكاحلي اسكتان خو سكتان    قزديكي اين منطقه در تغرافيايي،  ا  لحاظ مو عيتدارد. 

 ارتفاعي است وا ع شجه كه شيب عمومي آن بسيار كم مي باشج.

 

 

 ويژگيهاي اقليمي  1-2
و داراي تابستاقهاي طومقي وبسيار گرم و  مستاقهاي معتكج  مكي    گرم و مرطوبمنطقه طرح داراي آب و هواي 

درته ساقتيگراد ، ميزان  4و  15حجاكثر و حجا ل دماي اين منطقه به ترتيب ، براساس اطالعات موتود باشج. 
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باشكج.  متر در سا  مكي ميلي 514بارقجگي منطقه مياقگين رصج و د 44به طور متوسط رطوبت قسبي سالياقه آن 

ا  آقجا كه بارقجگي احتما  تو ف ماشين آمت را افزايش مي دهج ، م م است پيماقكار پيش بيني هاي م م را درقظكر  

 گرفته ودر  يمت خود منظور قمايج .

 خالصه گرديجه است.   5-5به شرح تجو   ترا هاي تزرومجي منطقه

   ترا هاي تزرومج : 5-5 تجو

 ترا )متر( وضعيت

H.H.W 44/3 

M.H.H.W 78/5 

M.S.L 81/5 

M.L.L.W 18/6 

C.D. 6/6± 

 

 

 وضعيت ژئوتكنيكي   1-3

 خصوصيات خا  محجوده طرح را قشان مي دهج. 5-5تجو  

 

 :خصوصيات كلي خا  محجوده طرح5-5تجو 

 طبقه بنجي قو  مصال 

 پارامترهاي مقاومت برشي

Cuu (kgf/cm2) 

 

Ccu (kgf/cm2) 

 
фuu° фcu° 

 رس سيلت دار

 
CL 53/6 65/6 6/6 56 

 

 به كارگاهراههاي دسترسي  1-4

چوئبجه امكاقپاير است . پيماقكار هزينه مربوط بكه احكجا     -اصلي آبادان دسترسي به محل طرح ا  طريق تاده  

 اين بابت هيچگوقه ادعائي قجارد. ا  شنهادي منظور قموده ومورد قيا  براي اقجام پروژه را در  يمت پي كليه راههاي
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 منابع قرضه   1-5

 مي باشج : به شرح  ير سيمانو  لوله،  شن وماسه تهت تهيه مصال  مو عيت اقوا  منابع  رضه

 شوشترماسه ا  شن و  -

 مسجج سليمانسيمان ا   -

 توقان ا  رامشير -

 آب ا  اروقجكنار -

ج نك ه با فاصله حمل كمتر و مطابق با مشخصات فني طرح در اولويت اسكتفاده  كرار خواه  بجيهي است منابع  رض

مورد قيكا  ككه توسكط دسكتگاه     گرفت.  بل ا  شرو  عمليات اترائي، پيماقكار موظف است قسبت به اقجام آ مايشات 

پك  ا  اخكا    تاييكج مكورد  ا جام قمايج. منابع  رضه پيشنهادي خود روي مصال  منابع  رضه  قظارت تعيين خواهج شج، 

 ج شج . نهاتوسط دستگاه قظارت به پيماقكار ابالغ خو، قتاي  آ مايشات

شناسكايي و بكه   عالوه بر منابع  رضه فوق الاكر پيماقكار موظف است در صورت قيا  معجن يا معادن ديگكري را  

ستگاه قظكارت، در صكورت تاييكج آن    دستگاه قظارت پيشنهاد قمايج و بعج ا  قموقه گيري واقجام آ مايشات مورد قظر د

كارفرمكا بكا فاصكله     با مشخصات فني مكورد قيكا   وموافقكت   دستگاه مبني بر تطابق خصوصيات منابع  رضه پيشنهادي 

حمل، قسبت به برداشت ا  اين معادن ا جام قمايج . شناسايي منبع  رضه تجيج و اقجام مراحل آ مايشهاي كنتر  كيفكي  

 به  ماقبنجي پروژه وارد قمايج .  قبايج كوچكترين خجشه اي

چناقچه پ  ا  موافقت دستگاه قظارت مبني بر بهره برداري ا  معادن ماكور، در طكو  عمليكات كيفيكت مصكال      

فكوق تكزو   تغيير قمايج، پيماقكار موظف است قسبت به تغيير تبهه برداشكت يكا تغييكر معكجن ا كجام قمايكج. تغييكرات        

 يچگوقه حقي را براي وي ايجاد قمي قمايج .مسئوليتهاي پيماقكار بوده و ه

هزينه آ مايشهايي كه براي شناسايي منابع  رضه مناسب در ابتجاي پروژه ويا در طو  عمليات اترايي اقجكام مكي   

شوقج همچنين هزينه كليه آ مايشهاي كنترلي كه براي تاييج يا عجم پايرش مصال  در طو  پروژه اقجام مي شكوقج، بكر   

 مي باشج .    عهجه كارفرما

عليكرمم ايكن   مكي باشكج .    امكاقپكاير دسترسي به محل منابع  رضه قيز ا  طريق تاده هاي آسفالته و بعضاً خاكي 

براي اتراي عمليات در  الكب برقامكه   پ  ا  ابالغ كارفرما پيماقكار بايج در صورت قيا  به راههاي دسترسي ، موضو  

درقظكر  با هزينه خود منطقه را منابع  رضه ا  معابر اصلي عبور و مرور در  ماقبنجي پروژه ، احجا  راههاي دسترسي به

   .بگيرد

بجيهي است پرداخت فاصله حمل براساس قزديكترين معجن ا  هرقو  مصال  كه به تاييج دستگاه قظكارت رسكيجه   

بكجون اخكا مجكو  ا     چناقچه پيماقكار ا  معجن تاييج شجه دورتري مصكال  مكورد قيكا  را    باشج، اقجام خواهج گرفت . 

 دستگاه قظارت تامين قمايج ، هيچگوقه پرداخت اضافه اي بابت افزايش فاصله حمل بعمل قخواهجآمج .
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 نقاط نشانه و تحويل زمين   1-6

ها پروژه و ميخكوبي  ابت  بل ا  شرو  كارها ققاط قشاقه بايج( شرايط عمومي پيمان ، پيماقكار54طبق مفاد ماده )

هنگكام تحويكل   ه . اين ققاط قشاقه و ميخها بك بگيردا  دستگاه قظارت تحويل  ،شجه است مشخص ارفرما را كه توسط ك

 و ر وم كارها را پياده و تثبيت قمايج . پروژهسا د كه محور  مين به پيماقكار ارائه خواهج شج و پيماقكار را  ادر مي

ور قماينجه دستگاه قظارت با ديكج قمكوده و اصكالح    پيماقكار  بل ا  شرو  كارها ، ققاط قشاقه و ميخها را در حض

تعكجاد و   . هرگوقه اشتباه احتمالي را كه در اين با ديج مشكاهجه شكجه ، ا  دسكتگاه قظكارت درخواسكت خواهكج قمكود       

مو عيت ققاط قشاقه و اطالعات وابسته بجاقهاحجا ل به قحوي است كه پياده قمودن محورها و مو عيتهاي اتزاء طرح را 

گردد اي به پيماقكار تحويل ميپاير قمايج. پ  ا  كنتر  و اقجام اصالحات مورد قيا ، ققاط قشاقه طي صورتجلسهامكاق

مسئو  قگهجاري و حفاظت اين ققاط قشاقه و ميخها بوده و بايستي خطوط و ر وم مورد قيا   "ا  آن پ  پيماقكار راسا.

اده و تثبيت قمايج . هر قكو  عمليكات تكميلكي شكامل اضكافه      پيو به هزينه خود  "تهت اتراي صحي  كارها را شخصا

هزينه  بايج بوده وبر پايه ققاط قشاقة ارائه شجه ، تزء وظايف پيماقكار به آقها كردن ققاط قشاقه تجيج و مختصات دهي 

ه بك   مكين   يل. چناقچه تعجادي ا  ققاط قشاقه ، تا  مان تحومورد قيا  در ضريب پيشنهادي پيماقكار ملحوظ شجه باشج 

دميلي ا  بين رفته باشج و وتود آقها ضرورت كامكل داشكته باشكج ، توسكط دسكتگاه قظكارت و بكا همككاري كارفرمكا          

 با سا ي شجه و تحويل پيماقكار خواهج گرديج .

 

 ها ، ميخكوبي مسير عمليات و بـرداشت پروفيلهــاي طولـي و عرضـي ياده كردن نقشهپ 1-7

ها و تثبيت صحي  خطكوط و ر كوم كارهكاي اقجكام شكجه بكوده و بايكج        كردن صحي  ققشه پيماقكار مسئو  پياده

 را بجون توته به مقجار پيشرفت كار و به هزينه خود اصالح قمايج.  احتماليهرگوقه اشتباه 

اي يج دستگاه قظارت ، در ققاطي قزدي  به عمليات ولي دور ا  تريان آبهاي سطحي يا مسيرهيبا تأ پيماقكار بايج

مختصات و ر وم اين ققاط ساخته و  به هزينه خود ققاط قشاقه كمكي، آمت يا محل دپوي مصال  عبور و مرور ماشين

 را به تاييج دستگاه قظارت برساقج.

بكه اطكال  دسكتگاه    كتبكا  موضكو  را  ، برداري ساعت  بل ا  اقجام هرگوقه عمليات ققشه 47پيماقكار بايج حجا ل 

مو ع كنتر  قمايج رأس موعكج مقكرر   به برداري را ي آقكه دستگاه قظارت بتواقج كليه عمليات ققشهقظارت رساقجه و برا

 برداري م م را در اختيار دستگاه قظارت  رار دهج . وسايل ققشه

هكاي اترائكي بكوده و در    طبق اطالعات منجرج در ققشه، اطالعات م م تهت پياده كردن عمليات موضو  طرح 

توسط دستگاه قظارت ابالغ خواهج شج. براين اساس و  بكل  ، ها ضروري باشج عات ما اد بر مفاد ققشهمواردي كه اطال

ا  اقجام هرگوقه عمليات اترائي ، پيماقكار بايج محور كارها را پياده و ميخككوبي قمكوده و در سكط   مكين مشكخص      

ها اصالحاتي بعمكل آيكج ، پيماقككار قيكز     قمايج . چناقچه ضمن عمل ا  طرف دستگاه قظارت در مسير و مو عيت سا ه

قماينجه پيماقكار و ، هاي اقجام شجهبايستي ميخكوبي خود را بر آن اساس اصالح و يا تججيج قمايج . براساس ميخكوبي

دستگاه قظارت ا جام به برداشت پروفيل طولي و مقاطع عرضي قموده و چناقچه اختالفات مير  ابكل  بكولي قسكبت بكه     

 ها خواهج شج . ق ذيل ا جام به تججيج قظر در ققشهيطره حظه شود ، بها مالققشه
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الف(  پيماقكار موظف است قسبت بكه ميخككوبي مسكيرها ، پيكاده ككردن محكجوده كارهكا ا كجام قمكوده و در ايكن            

يكر  هيجروگرافي تهت مقاطع  )هاي توپوگرافي ، پروفيلهاي طولي و مقاطع عرضي ها ا جام به تهيه ققشهمحجوده

پروفيلها و مقاطع   ،هاققشه ا  پرينتترسيم قموده و دو قسخه  در گرافهاي كامپيوتريترا  آب ( قموده و قتاي  را 

برداري تسليم دسكتگاه قظكارت   ها و محاسبه ققشهمهر وامضاء همراه با دفترچه  رائت پ  ا الاكر را عرضي فوق

 قمايج . 

 م قموده و در صورت لزوم خط پروژه را تغيير و ي  قسخه تصحي  شكجه  دستگاه قظارت ا جام به كنترلهاي م  ب( 

و كارفرمكا را در تريكان   قمكوده  تهت اعما  اصالحات و اترا به پيماقكار ابكالغ  ا  قمودار يا ققشه هاي فوق را 

 دهج . كارها  رار مي

هكا  ي را روي اصكل ققشكه  ضمن شرو  عمليات ، اصالحات احتمال قسخه تصحي  شجهپ(  پيماقكار پ  ا  دريافت 

اعما  و چهار قسخه ا  آقها را تهيه و پ  ا  مهر و امضاء تهت ا كجامات بعكجي و تو يكع بكه دسكتگاه قظكارت       

 ها مبناي محاسبه احجام عمليات خاكي  رار خواهج گرفت . قمايج . اين ققشهارسا  مي

هكاي  ي ، برداشت و تهيه و ارائه قسخ ققشكه هزينه كليه عمليات ميخكوبي ، تثبيت ققاط قشاقه و ققاط قشاقه كمك

پروفيلهاي طولي و عرضي و هيجروگرافي كليه تججيجقظرهاي بعجي به عهكجه پيماقككار بكوده و پرداخكت      ،توپوگرافي

 اي ا  اين بابت صورت قخواهج گرفت.تجاگاقه

 

   تجهيز و آماده نمودن كارگاه  1-8

اي دسترسي، سكاختماقها، كمكا اترائكي و سكاير ابنيكه وابسكته، و       ، راههمسير پروژهكليه  سمتهاي كارگاه اعم ا  

دهنج بايستي مكورد  طور كلي موضو  عمليات مورد  رارداد را تشكيل ميه ها و ساير كارهائي كه بهمچنين محل  رضه

 تحكت قظكر دسكتگاه   وو موافقت مقامات محلكي   هماهنگيقج . پيماقكار موظف است با وبررسي د يق پيماقكار وا ع ش

  .برطرف قمايجبه هزينه خود قظارت مواقع موتود را اعم ا  مو تي يا دائمي 

آمت و تجهيزاتي را  كه براي اقجام تفصيلي اتراي كار فهرست كلي ا  ماشين  ماقي پيماقكار بايج همراه با برقامه

ليسكت شكامل تعكجاد، قكو  و     كار در قظر گرفته است  تهيه و براي كسب موافقت به دستگاه قظارت تسليم قمايج . اين 

معكاد   حكجا ل   ،آمت مختلكف بكوده و ا  حيكع تعكجاد و قككككو      مشخصات، ظرفيت، مج  و شكماره موتكور ماشكين   

بيني شجه و يا بوسكيله خكود پيماقككار ضكميمه     پيش آمت و تجهيزاتي خواهج بود كه توسط دستگاه قظارت  بالًماشين

 پيشنهاد گرديجه است . 

 طبككق برقامككه  ماقبنككجي مصككوب ، وسككايل و   و سككت تهككت اتككراي درسككت و د يككق پككروژه    پيماقكككار متعهككج ا 

ماشين آمت م م را تامين قموده وبه كار گيرد. ماشين آمت بايج در تمام مجت اتراي كار در وضعيت مناسب و آمكاده  

ذيربط، مجكا  بكه خكارج      بل ا   مان تشكيل كميسيون تحويل مو ت و تنظيم صورتمجل  تا  به كار باشنج . پيماقكار

 ي  ا  ماشين آمت خود ا  كارگاه بجون تاييج كتبي دستگاه قظارت  قمي باشج . هيچكردن 

شركت پيماقكار درمنا صه و امضاي  رارداد به منزله تقبل وتعهج در به ككارگيري كليكه ماشكين آمت م م تهكت     

ادعاي بعجي در خصكو  عكجم تكامين وبكه ككارگيري      اترا وتكميل طرح در موعج مقرر مي باشج . هيچ عار، بهاقه و 
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صورت اقجام عمليكات مطكابق بكا مكجت      ا  تاقب پيماقكار موردپايرش  رار قخواهج گرفت . درهرماشين آمت م م 

 رارداد با توته به برقامه  ماقبنجي مصوب ، ا  تعهجات اصلي پيماقككار مكي باشكج. تكامين و تهيكه هرگوقكه        منجرج در

فهرست ماشين آمت تهيه شجه در ابتجاي شرو  عمليات توسكط  بيش ا   حتيين آمت ، ابزار كار و . . . امكاقات ، ماش

پيماقكار، رافع مسئوليت وي قبوده و چناقچه در حين اتراي عمليات براي رعايت  ماقبنجي مصوب، ضرورت تغيير در 

دد ، پيماقككار مكلكف بكه تكامين آقهكا بكوده       قو  ماشين آمت ويا افزايش تعجاد آقها توسط دستگاه قظارت مشخص گر

 وا اين بابت هيچگوقه اضافه پرداختي صورت قخواهج گرفت .

دستگاه قظارت مجا  است به مح  امضاي  رارداد ، دستور آماده كردن كارگاه را به پيماقككار بجهكج وپيماقككار    

 موظف است بالفاصله قسبت به آماده كردن كارگاه ا جام قمايج .

آب آشكاميجقي وهرگوقكه مكواد مصكرفي و طعكات يكجكي بكوده        تلفكن ،  متعهج به تامين سوخت ، برق ،  پيماقكار

در وهرگوقه خسارت به كار در صورت  صور در تهيه موارد مزبكور ، مكي بايسكت ا  سكوي پيماقككار تبكران گكردد .        

ولكي   عمكل خواهكج آورد  هكاي م م را ب  صورت ضرورت كارفرما در تهت كسب مجو هاي م م با پيماقكار همكاري

هيچگوقه مسئوليتي در  با  تهيه تجهيزات ، ماشين آمت ،  طعات يجكي و مواد مصكرفي ا   بيكل سكوخت ، رومكن و     

برداري ا  قيروي بكرق در دوران اتكراي   هزينه اقتقا  و هر قو  هزينة مرتبط با آن كه به قحوي تهت بهره .ميره قجارد 

هزينكه تجهيكز و   بكه عهكجپ پيماقككار اسكت .      برداري قيا ي بجان قباشج ، مستقيماًبهرهطرح مورد قيا  بوده و در دوران 

كليه هزينه هاي مورد قيكا  بكراي اقجكام آن بكا     برچيجن كارگاه به صورت مقطو  ديجه شجه  لاا ضروري است پيماقكار 

 كيفيت و كميت مطلوب را در  يمت پيشنهادي خود ملحوظ قمايج .

 

 پرسنل پيمانكار 1-9
 پيماقكار موظف است ا  پرسنل مجرب تهت اتراي كل عمليات پروژه استفاده قمايكج و مشخصكات ، تخصكص   

پيش بيني تعجاد قيروي كارآ موده مورد قيا  ا  تعهجات پيماقككار   برساقج.دستگاه قظارت هاو مسئوليت آقها را به اطال  

به خا  قيا  باشج ، پيماقكار مكلف بكه تكامين آقهكا    به افراد مجرب و با تجر باشج وچناقچه در مراحل مختلف كارمي 

پيمكان بكراي    مكجت  در اين مورد ودرطكو   كارفرما و دستگاه قظارت خواهج بود . بجيهي است تاكرات و ققطه قظرات

قمكي باشكج . پيماقككار موظكف      اترائي بجون تاييج كارفرما مجا  پيماقكار م م امترا مي باشج . هرگوقه تغيير در كادر

ا كجام قمايكج .   و كاركنكان دفتكر فنكي    رو  پ  ا  ابالغ  رارداد قسبت به معرفي رئكي  كارگكاه    56ت حجاكثر ظرف اس

صالحيت رئي  كارگاه با ارائه تحصيالت و سوابق وي بايج به تصويب دستگاه قظارت برسج. رئي  كارگاه يا تاقشين 

، و يكا دسكتگاه قظكارت   درصورت درخواست كتبي كارفرما  او بايج در ايام و ساعات كار در كارگاه حضور داشته باشنج.

 پيماقكار موظف به تعوي  هري  ا  پرسنل خود بوده و اين امر هيچگوقه حقي براي وي ايجاد قمي قمايج.

 

 روش هاي اجرايي 1-11
سكليم و  خكود را كتبكاً بكه دسكتگاه قظكارت ت      كارگاهيهاي و ققشه ، روش كار ا اتراي عمليات  بل بايجپيماقكار   

هاي پيماقككار قخواهكج   اترايي ا  مسئوليت بجيهي است اعالم روش  . روش ارائه شجه كسب قمايج با ا موافقت وي ر

پيماقكار بايج مبكاقي و دميكل اقتخكاب    .  باشجپيماقكار مسئو  اقجام صحي  و به مو ع كار مي در هر صورت  كاست و

خشك  ككردن   كليه هزينه هكاي مربكوط بكه     تگاه قظارت ارائه قمايج .روش پيشنهادي خود را براي اتخاذ تصميم به دس
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اضافه اي براي  مبلغهيچگوقه  لاا جه باشجبايج منظور شدر صورت قيا  در ضريب پيشنهادي پيماقكار  محجوده عمليات

 پرداخت قخواهج شج . قظير عمليات در  ير ترا  آب هاي اترايي  صعوبتساير اين منظور و 

 

 زماني تفصيلي و نمودارهاي پيشرفت كار  برنامه  1-11

 رو  ا  تاريخ ابالغ  كرارداد  51پيماقكار موظف است برقامه  ماقبنجي تفصيلي عمليات اترايي كار را ظرف مجت 

تهيه و در پن  قسخه تكثير و  براي تصكويب بكه دسكتگاه قظكارت تحويكل       بر اساس يكي ا  قرم افزارهاي كنتر  پروژه

بايستي ي  برقامه عملي و معقو  بوده و در آن تاريخ شرو  و اتمام  سكمتهاي عمكجه ككار مشكخص     قمايج. اين برقامه 

ككه در هكر  مكان درصكج      باشجهاي مناسب  صورت قمودارهاي پيشرفت و با مقياسه ب جشجه باشج. اين برقامه كار باي

م م بجاقج ظرف مجتي كه دستگاه قظكارت   اقجام كار مورد برقامه را قشان دهج . پيماقكار بايج هر گاه كه دستگاه قظارت

 تحويل دهج. وي در چهار قسخه به  تعيين مي كنج، مقجار وا عي پيشرفت كار را رسم كرده و

ت كاركرد اپيماقكار بايج به اقجا ه كافي امكاقات، قيروي كار و ماشين آمت مورد قيا  پروژه را فراهم قمايج و ساع

توسعه دهج كه مطمئن شود كار طبق برقامه تصويب شجه ، تمام خواهج شج. اگكر بنكا بكه    را با توته به  اقون كار آققجر 

ا  برقامه پيشرفت كار عقب ماقجگي داشته باشكج، پيماقككار موظكف خواهكج بكود تكا        عملياتتشخيص دستگاه قظارت 

دارد. در هكر حكا     معمو  پرداخت اضافه هزينه اي به ويتمهيجات م م را در تهت تبران عقب افتادگي بجون هيچ 

 كار خواهج برد . ه كه براي اقجام عمليات در قظر گرفته و باست  پيماقكار مسئو  كليه روشها و طريقه هائي

يا تلب موافقت  بلي مهنجس قاظر مقيم و يا دستگاه قظارت قسبت به و تسليم برقامه هاي كار به دستگاه قظارت 

هكاي مكورد قظكر بكه هكر      يا ارسا  اطالعات مربوط به اقجام كار و برقامهروش هائي كه مورد قظر پيماقكار مي باشج و 

اد بعهكجه گرفتكه اسكت    صورت و به هر ترتيبي كه باشج رافع مسئوليت پيماقكار قسبت به تعهجاتي كه طبق مفكاد  كرارد  

  .قخواهج بود

قها دستگاه قظارت مجا  پيماقكار موظف است برقامه  ماقي مصوب را د يقاً رعايت قمايج و در صورت عجو  ا  آ

مي باشج كه پرداخت هزينه آن  سمت ا  عمليات را كه خارج ا  برقامه هاي ماكور اقجام و در صورت وضعيت هكاي  

ج، بكه تكأخير اقكجا د. در صكورتي ككه بكه       نك پيماقكار منظور شجه است ، تا  ماقي كه ساير كارها پيشكرفت م م را قنماي 

ور پيماقكار، امكان اتراي كار قباشج پيماقكار مكي تواقكج تكا حكجود معقكو  و      خارج ا   ص وتشخيص دستگاه قظارت 

ساير فعاليت هاي پروژه را با قظر دستگاه قظارت و كسب موافقت كارفرما در چهارچوب برقامه  مكان بنكجي    ، متناسبي

را به پيماقكار ابكالغ قمايكج.    دستگاه قظارت اختيار دارد تا بنا به ضرورت تغييراتي در  مان بنجي اتراي كارادامه دهج. 

 در اينصورت پيماقكار موظف به اقجام مورد ابالغ شجه با هماهنگي دستگاه قظارت خواهج بود.  

 

 كارهاي  برنامه و گزارش  1-12

صورت كتبكي، بكه دسكتگاه    ه ساعت  بل و ب 47پيماقكار بايج قسبت به ارائه برقامه كار رو اقه كارگاه، حجا ل الف( 

ها يا حضور در هنگكام   م ا جام قمايج، تا مهنجس قاظر مقيم بتواقج ترتيبات م م تهت اقجام با رسيقظارت مقي

 اتراي كار و يا اقجام آ مايش هاي كارگاهي را فراهم آورد. 
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هكا بايكج حكاوي اطالعكات ككاملي       قمود.اين گزارشرو اقه ا جام خواهج هاي  قسبت به تهيه گزارش پيماقكارب( 

 هكا  شجه در  سمتهاي مختلف، در طو  رو  مورد گزارش باشكج. همچنكين در ايكن گكزارش    قجام ا ميزان كار ا

 وضع توي، تعجاد، قو  و وضعيت ماشين آمت و قيز آمار قيروي اقساقي و احياقكاً هكر اطالعكات ديگكري ككه     

هكر رو  بكه    در پايكان  بايجرو اقه  هاي ضروري باشج بايج درج گردد. گزارش قوشتن آن ا  قظر دستگاه قظارت

 رسج.  ب تائيج دفتر قظارت مقيمدستگاه قظارت مقيم ارائه گردد و به 

در پايان هر ماه گكزارش ككاملي ا  عملككرد ككار شكامل پيشكرفت ريكالي و        به صورت هفتگي و ج ( پيماقكار بايج 

مت و تعكجاد  ماشكين آ  ، قو  و وضعيت ، تعجادماه مورد قظر پايان ماه مربوطه و به صورت تجمعي تا  فيزيكي

مقايسه ميزان پيشرفت هر فعاليت قسبت بكه برقامكه   ، ، مقادير مصال  مصرفي ، پايكار و وارده به كارگاه  پرسنل

به عك  ا  مراحل مختلف اترا  0تهيه و با حجا ل را وميره  ماقبنجي مصوب ، مواقع و مشكالت پيشرفت كار

 تسليم دستگاه قظارت بنمايج. مربوطه CD همراه 

پيماقكار متعهج است در تمامي طو  مجت اتراي پروژه، ا  مراحل مختلف عمليات اترايي و ا  هر بخشي ككه  د ( 

توسط دستگاه قظارت تعيين مي شود، گزارش تكوتيهي ، فكيلم و عكك  بكه تعكجاد ككافي ، بنحويككه بيكاقگر         

سخه تهيه و با ذكر موضكو  و  ا جامات فني بعمل آمجه، روش اترا و سواق  و اتفا ات احتمالي باشج را در دو ق

تاريخ به دستگاه قظارت تسليم قمايج. بجيهي است ا  اين بابكت پرداخكت تجاگاقكه اي بعمكل قخواهكج آمكج و       

 پيماقكار بايج هزينه هاي قاشي ا  اين بخش ا  خجمات را در  يمت پيشنهادي خود منظور قمايج. 

 نقشه ها و دستورالعمل ها   1-13

 تحويلي كارفرما : نقشه ها و اسناد الف(

ولكي   داده خواهج شكج .  رار پيماقكار در اختيار  به صورت رايگاني  قسخه ا   رارداد و ققشه هاي منضم به آن 

 گردد. براي قسخه هاي اضافي هزينه مربوطه دريافت مي

 مالكيت نقشه ها :  ب(

ا  آقها بكج ت قگهكجاري شكود و پك  ا       تمام ققشه ها و اسناد مربوط به كار ، در مالكيت كارفرما بوده و بايستي

 اتمام كار به كارفرما تحويل داده شود . 

 كارگاهي :  هاي نقشه پ(

در صورتيكه تهت روشن شجن  سمتي ا  كار، ققشه كارگاهي م م باشج، تهيه آن بعهجه پيماقكار بوده و پيماقكار 

 رارداد يا بكه هكر    منضم بهققشه هاي  ناي فوق الاكر را حسب مورد بر مب متعهج است چهار قسخه ا  ققشه هاي

اصكالحات   اعمكا   پيماقكار ملزم به .و به دستگاه قظارت تحويل قمايج تهيهقمايج  اعالمترتيبي كه دستگاه قظارت 

داشكته   ككافي مي باشج. اين ققشه ها بايج كامل بوده و اطالعات و تزئيكات   ها دستگاه قظارت در ققشه مورد قظر

ارگاهي ارائه شجه توسط پيماقكار تا  ماقيكه به تأييج كتبي دستگاه قظارت قرسيجه باشنج اعتبكار  باشج. ققشه هاي ك

اترائي قجارقج و چناقچه پيماقكار  بل ا  كسب تأييج كتبي دسكتگاه قظكارت مبكادرت بكه اتكراي آقهكا قمايكج، در        

بكوده وا  ايكن   بخش اترا شكجه ذيكربط   يا اصالح صورتيكه اين ققشه ها مورد تأييج  رار قگيرد، ملزم به تخريب 

ققشه هاي ماكور پ  ا  تائيج دستگاه قظارت و تصويب كارفرما  .مي باشجبابت هيچ ادعا و اعتراضي  ابل  بو  ق
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به پيماقكار ابالغ خواهج شج. در اينصورت اين ققشه ها پ  ا  مهر و امضاء ضميمه  رارداد شجه و تزء اسكناد و  

. ي  قسخه ا  ققشه هاي تصويب شجه بكراي كارفرمكا، دو قسكخه قكزد دسكتگاه      ددمجار  پيمان محسوب مي گر

 قظارت و ي  قسخه به پيماقكار با گرداقجه مي شود.

دارد،  كامكل  كارهكا مسكئوليت   صكحي   ابعاد، تزئيات و اصومً اقجكام  هماقطوركه پيماقكار براي اقجا ه گااري ها،

اشتباهاتي كه ممكن است وتود داشته باشج سلب مسئوليت قمكي  ا  پيماقكار براي  ،تصويب ققشه هاي كارگاهي

هر حا  پيماقكار موظف است  بل ا  اترا مراتب را كتباً اعالم و كسب تكليف قمايج. هزينه ققشكه هكاي   ه ب .كنج

هاي تججيج قظر شجه ) كارگاهي( و هزينه تكثير تمام قسخه هائي ككه ا  ققشكه   تهيه شجه بوسيله پيماقكار و ققشه

بعهجه پيماقكار بوده و هزينه مربوطه در ضريب پيشنهادي بايكج منظكور   ا، توسط پيماقكار تهيه و عرضه مي شود ه

  شجه باشج .

به تكاريخ رو  بكا  كجرت    ماهواره اي داده ققشه عك  عالوه بر موارد فوق پيماقكار بايج قسبت به تهيه سه قسخه 

به مسكاحت تقريبكي   ستگاه قظارت ا  محجوده عمليات اترايي با مقياس مورد تاييج دساقتيمتر  16تفكي  حجا ل 

ه به هزينه خود ا جام قمايج و دو قسخه ا  آقها را در اختيار كارفرما و مشاور گاارده و ي  قسكخ كيلومتر مربع  36

 را براي استفاده در دفتر كارگاه قصب قمايج . 

 ت( تغيير در نقشه هاي اجرايي :  

 يككات بنككا بككه مقتضككيات طككرح در هنگككام اتككراء ، پيماقكككار تغييراتككي را در     چناقچككه در طككو  اتككراي عمل 

ققشه هاي اترائي م م و مفيج تشخيص دهج، مي تواقج ققشه هاي تفصيلي، محاسبات و برآوردهكاي مربوطكه را   

حكجا ل   جبايك  هاتسليم قمايج. اينگوقه پيشنها به دستگاه قظارتاين تغييرات براي بررسي ادله تهيه و همراه علل و 

ه تسليم شود تا فرصت كافي براي مطالعه و اظهكار  خرو   بل ا  تاريخ شرو  عمليات مورد قظر، در چهار قس 51

قظر در باره آن موتود باشج . براي آقكه ققشه هاي فوق الاكر و برآورد منضم به آن ا  هر تهت طبق اصو  فني 

ئي هاي م م را  بالً ا  دستگاه قظارت كسب قمايكج. در هكر   كليه اطالعات و راهنما جتهيه شجه باشج، پيماقكار باي

تغييرات پيشنهادي قخواهكج  اعما  پيماقكار مجا  به  ،توسط دستگاه قظارت مزبورصورت  بل ا  تأييج ققشه هاي 

 بود.  

 نقشه ها و دستورالعمل هاي اضافي :  ج(

ككار ممككن اسكت پكيش آيكج، ققشكه هكا و        چناقچه دستگاه قظارت م م بجاقج با توته به شرايط خاصي ككه در   

دستورالعمل هاي ديگري براي كارمورد  رارداد پ  ا  تاييج قماينجه كارفرما ، به پيماقكار ابالغ خواهج ككرد. ايكن   

ققشه ها و دستورالعمل ها ضميمه  رارداد شجه و تزء اسناد و مجار  پيمان به حساب خواهكج آمكج و پيماقككار    

ايج . پيماقكار  بو  مي كنج كه طرح مورد منا صه را كامالً بررسي و مطالعه كرده و قيز ا  بايج مطابق آقها عمل قم

شرايط محل اتراي پروژه آگاهي كامل دارد و بنابراين قمي تواقج بعنوان وتكود اشكتباه و يكا ا   لكم افتكادگي يكا       

ج.  همچنين تصويب ققشه هكاي  ا  خود رفع مسئوليت قماي ،احتمالي در بعضي ا  اسناد و مجار  منا صه  تنا 

 اترائي و يا اوراق محاسبات ا  طرف كارفرما رافع مسئوليت پيماقكار قخواهج بود.
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 چ( آخرين نقشه هاي اجرايي :  

در تمام مجت اتراي پروژه، پيماقكار بايج يكسري كامل ا آخرين ققشكه هكاي اتكراء شكجه را ككه حكاوي كليكه         

اين ققشه ها بايج در هر  مان بكه منظكور بررسكي     .ه و در دسترس داشته باشجتغييرات احتمالي مي باشج در كارگا

اينصورت مسئوليت هرگوقه تكاخير و خسكارت ا  ايكن     در دسترس كارفرما و دستگاه قظارت  رار گيرقج، در مير

 عهجه پيماقكار خواهج بود. ه قاحيه ب

 

 : (As Built)نقشه هاي عين ساخت  ح(

تهيه و به دسكتگاه قظكارت   قسخه  4در  As Builtمهر  ممهور به را اتراشجه ه كارهاياست ققش پيماقكار متعهج 

 اين ققشه هكا بايكج   .تهت ارائه به كميسيون تحويل مو ت مورد استفاده  رار گيرقجپ  ا  تاييج ، تسليم قمايج تا 

ظارت تسليم شوقج، عجم به دستگاه قمربوطه  CDتوسط پيماقكار به همراه  همراه با تقاضاي تحويل مو ت  بل يا

 ارائه اين ققشه ها، تقاضاي تحويل مو ت را منتفي مي قمايج.

پيماقكار متعهج است حجاكثر ظرف دو ماه ا  تاريخ تحويل مو ت )و يا هر مجتي كه كميسيون تحويل تعيين مكي  

مو كت  كرار گرفتكه    ) كه مورد تأييج كميسيون تحويل  قمايج(، دو سري آلبوم كامل ققشه هاي كارهاي اقجام شجه

مشخص شجه باشج باقضمام دو سكري كامكل ديسككت     Final As Builtباشنج( را كه روي تلج آقها با عالمت 

 كامپيوتري آقها تهيه و به دستگاه قظارت تحويل قمايج. 

 

   مجالسدستور كارها و صورت  1-14

ه صكريحاً  يكج گرديكجه ، بعهكجه     صورت مجل  كارهاي اقجام شجه موضو  اين  رارداد، بجز در مواردي كك  تهيه

بنكا بكه   و تنظكيم و صكجور دسكتور كارهكاي كارگكاهي      وكارفرمكا بكوده   دسكتگاه قظكارت   پيماقكار وبررسي آقها برعهجه 

 . درخواست كتبي پيماقكار، توسط دستگاه قظارت تهيه و به تائيج كارفرما يا قماينجه او خواهج رسيج

صورت مجلك  ككار    بررسيواهج در مورد عمليات اقجام شجه ا جام به هنگاميكه دستگاه قظارت يا قماينجه او بخ

در محل حضور يابج و اطالعكات م م   قررموعج م ربنمايج ا  پيماقكار يا قماينجه صالحيت دار او خواهج خواست كه د

 .   عمل آورده را تسليم قموده و همكاري هاي م م را ب

حضور قيابج صورت مجل  اتراي ككار ككه توسكط دسكتگاه قظكارت       هرگاه پيماقكار يا قماينجه او در موعج مقرر

 تنظيم و بوسيله قماينجه كارفرما تاييج شود معتبر خواهج بود . 

آقها پك  ا    يتشرايط عمومي پيمان، كارهائي كه وضع 54با توته به مطالب منجرج در  سمت آخر بنج ب ماده 

طكور كلكي   ه قحو متعارف سهل و ميسر قباشج و به   د يق و كامل آقها بتغيير يافته و يا قامرئي شجه و امكان كنتر ،امتما

يا ساير اسناد  رارداد به لزوم تهيه صورت مجلك  گكواهي    مشخصاتاين  بقپيمان كه ط ضو هر كاري ا  عمليات مو

 توسط پيماقكار و دستگاه قظارت صورت مجل  گردد.  پ  ا  اقجام كار كار براي آن اشاره شجه، بايج 
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 تغييرات، افزايش و نقصان مقادير كارها   1-15

شرايط عمومي پيمان و در چهارچوب مقررات پيش بيني شجه بوسيله ايكن   36و  54مواد  راستاي اتراي مفاددر 

مواد، تصري  مي گردد كه دستگاه قظارت اختيار دارد با رعايت مواد ماكور و بشرح  ير در صورتيكه م م بجاقكج پك    

 ما تغييراتي در تمام يا  سمتي ا  عمليات بجهج و پيماقكار موظف به اتراي آن مي باشج . ا  موافقت كارفر

 افزايش يا كسر  سمتي ا  عمليات موضو  پيمان  (الف

 صجور دستور اتراي هرگوقه عمليات اضافي كه براي تكميل كارها م م تشخيص داده شود (ب

  منجرج درققشه هاابعاد  وپرژه مسير  ، ترا ها، مختصات ،تغيير ققشه  پ(

هيچ ي  ا  تغييرات فوق قمي تواقج سبب بطالن پيمان گردد و پيماقكار قمي تواقج بجون دستور كتبكي كارفرمكا و   

دستگاه قظارت ا جام به هيچگوقه تغييري بنمايج. هر گوقه پيشنهاد تغييري ا  تاقب پيماقكار بايستي بصورت مكتوب ا  

 تنها با تصويب دستگاه قظارت و كارفرما مال  عمل  رار گيرد. دستگاه قظارت صورت گرفته و

 

 ها برداري مصالح و آزمايشنمونه 1-16

، شرح م م واسناد پيمانمنضم به  رارداد را د يقاً رعايت قمايج . در مشخصات فني  پيماقكار بايج مشخصات فني

 كات  ير ا  طرف پيماقكار الزامي است . در باره قو  و مشخصات مصال  داده شجه است . در هر حا  رعايت ق

بايسكت كيفيكت و كميكت مكواد     الف(  كيفيت كليه مصال  مورد مصرف  رارداد بايج طبق مشخصات فني بوده و مكي 

 متشكله آن  بل ا  مصرف با آ مايشهاي م م مورد تأييج دستگاه قظارت  رار گيرد.   

يكرا ممككن اسكت      رافع مسكئوليت پيماقككار قيسكت   در بجو كارو تأييج دستگاه قظارت ب(  آ مايش كيفيت مصال   

معيني ا  مصال  بوده و سپ  كيفيت مصال  تغيير قمايج، لاا اقجكام  ميزان قموقه آ مايش شجه و تأييج شجه معرف 

باشج . بهرحا  پيماقكار مسئو  حسن اقجكام  ميضروري دستگاه قظارت  ا قظرب آ مايشهاي مكرر در مورد مصال 

 كاهج . هاي آ مايش شجه ا  طرف دستگاه قظارت ا  مسئوليت پيماقكار قميه و تأئيج قموقهكار بود

 پيماقككارموظف  شكوقج، پ(   بل ا  ا جام به سفارش خريج هر قو  مصال  و تجهيزاتي كه به كار رفته يكا قصكب مكي   

ا بكه دسكتگاه قظكارت    ها و كارخاقجات فروشنجه مصال  و سا قجه تجهيزات  مزبكور ر  اسامي شركت ليست است

 بل ا  خريج ضكروري   ،مصال  دستگاه قظارت در موردتاييج اخا ارائه و تأييج وي را كسب قمايج . بجيهي است 

هايي ككه   بايست همراه با قتاي  آ مايشرحا  پيشنهاد خريج هر قو  مصال  يا لوا م يا تجهيزات ميه باشج. بهمي

 بر عهجه كارفرما مي باشج .ها  . هزينه اقجام اين آ مايش داقج ارائه گردددستگاه قظارت ضروري مي

كه مشخصكات   طوري برداري و آ مايش مصال  بايج مطابق مشخصات و استاقجاردهككاي مربوطه و يا آنت (  قموقه

تواقكج در هكر مرحلكه ا  ككار برخكي      داقج، صورت گيرد. دستگاه قظارت مكي فني عمومي يا خصوصي مناسب مي

 عيين كيفيت مصال  را تكرار يا آ مايشهاي تجيجي را به مورد اتراء گاارد . هزينه تكرار آ مايشهاي ت آ مايش

 بر عهجه كارفرما خواهج بود .هاي تكميلي قيز  ها، يا اقجام آ مايش
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 كنترل كيفيت 1-17

طريق  يكر اقجكام   ه ب هاي پايه طراحيمشخصات فني طرح و داقسته اكيفيت كار و تطبيق آن بكنتر  طور كلي ه ب

 گيرد:  مي

 هاي مورد قيا  توسط دستگاه قظارت وارائه دستورالعمل آ مايشريزي الف(  برقامه

 منتخب و تائيج شجه كارفرما  توسط آ مايشگاه  مطابق دستورالعملهاي ابالمي، كنتر  كيفيهاي  ب( اقجام آ مايش

قجكام يافتكه بكا مشخصكات فنكي م م،      اتطكابق كار  هاي رديف )ب( و اعالم تطابق يا عجم پ( تفسير قتاي  آ مايش

  . توسط دستگاه قظارت

در صورت عجم تحقق مشخصات فني مورد قيا ، دستورالعمل تايگزيني و يا تريمه توسط دستگاه قظكارت و  ت( 

 . با هماهنگي كارفرما ابالغ خواهج شج

فيكت مصكال  و كارهكا ، ا  طريكق اقجكام      قسبت بكه تكأمين كي   راساًموظف است  قيزپيماقكار عالوه بر موارد ماكور

 . قموده و قتاي  را به دستگاه قظارت تسليم قمايجا جام  ،  بل ا  استفادهبه هزينه خودهاي م م  آ مايش

آ مايشگاه محلكي   آ مايشگاه منتخب كارفرما يا  طريق ( آ مايشگاه كنتر  كيفيت : كليه آ مايشات كنتر  كيفي ا  

توسكط كارفرمكا پرداخكت     هكا  اقجام مي شود. هزينه اين آ مايش رگاه تاسي  مي گرددكه توسط كارفرما در كا

 شجه وقتاي  اعالم شجه ا سوي آن مال   ضاوت براي پايرش يا رد عمليات اترائي خواهج بود.  

 

   نواقص كار  1-18

قگهكجاري ا  كليكه   شرايط عمكومي پيمكان، پيماقككار موظكف بكه اتكرا، اتمكام و         55در تاكيج بر اتراي مفاد ماده 

تاسيسات، تجهيزات و سا ه ها و موضوعات مورد پيمان تكا پايكان دوره  كرارداد مكي باشكج . در صكورتيكه طكي دوره        

 رارداد بعلت  صور پيماقكار در امر اتراء و قگهجاري موضوعات پيمان، خسارتي به آقها وارد شود، پيماقككار موظكف   

 55قتضي و  ابل  بو  به رفع قوا ص بپردا د. درمير اينصورت مفاد مكاده  است طبق دستورات دستگاه قظارت به قحو م

 شرايط عمومي پيمان ا  طرف كارفرما به اترا گاارده خواهج شج.

 

 عمليات نقشه برداري   1-19

پيماقكار متعهج است در تمام مجت اتراي عمليات بصورت مستمر و دائم  ير قظر دستگاه قظارت، ي  تيم ققشه 

ب با تجهيزات كامل تهت برداشت و پياده قمودن كليه محورهاي اترائي و تعيين و كنتر  ترا ها و  وايكا و  بردار مجر

هكاي مكوردي در    و كنتكر   As Builtققشكه هكاي   هاي مختلف اترائي و همچنين تهيكه  هاي بخش بنجيابعاد و و شيب 

بابت  . عمليات به تصويب دستگاه قظارت برسج بايج  بل ا  شرو  صالحيت پرسنل تيم ققشه بردار .اختيار داشته باشج

 تحت هيچ شرايطي به پيماقكار تعلق قخواهج گرفت.  ي خجمات موضو  اين رديف هيچگوقه مبلغ اضاف
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 اكتساب اراضي مورد نياز قرارداد   1-12

يا خريجاري اراضي مورد قيا  براي اتراي عمليات موضو  اين  رارداد توسط كارفرما تعيين و حسب مورد اتاره 

 گيرد . و در اختيار پيماقكار  رار مي

صرف عجواقي را قجاشته و چناقچه عالوه بر اراضي ماكور، اراضي اضافي مورد قيا  پيماقكار باشج، پيماقكار حق ت

محل را تلب قمايج. به هر حا   بل ا  هر ا كجام پيماقككار بايكج كارفرمكا را در      رضايت مالكين و كشاور ان بايستمي

 ريان امر  رار دهج .ت

 

 حفاظت عمومي و هماهنگي با تأسيسات موجود 1-21

موضو  اين  رارداد ، بايج ا  تاقب پيماقكار مورد توته  محجودهاراضي، مستحج ات و تأسيسات موتود در كنار 

دخكل و  پيماقكار قبايكج خكارج ا  حكريم كارگكاه در اراضكي اشكخا  ككوچكترين         .بوده و خساراتي بجاقها وارد قشود

 تصرفي قمايج . مسئوليت تبران هرگوقه خسارتي كه بجين ترتيب وارد شود با پيماقكار خواهج بود . 

به راهها ، خطوط لوله ، خطوط اقتقا  قيرو يا تأسيسات مشابه ديگكري برخكورد    اترايي كه عمليات  مكاقهاييدر 

هكاي   ن تأسيسات هماهنگ سكا د . كارفرمكا همككاري   كار خود را با مقامات مربوطه و صاحبان اي جكنج پيماقكار بايمي

بايكج  هاي مربوطه به عمل خواهج آورد. هزينه چنين عمليكاتي ككه    م م را در  مينه اخا مجو هاي مورد قيا  ا  سا مان

هاي دستگاه قظارت اقجام شود براساس مقادير عمليكات اترايكي و فهرسكت آحادبهكاء     ها يا دستورالمعلبراساس ققشه

 در اسناد پيمان محاسبه و پرداخت خواهج شج . منجرج 

 

 حفظ محيط زيست 1-22

پيماقكار موظف است تمامي سعي خود را براي حفظ محيط  يست وتلوگيري ا  آلودگي آن بكه ككار بنكجد . در    

بكه  صورت برو  هرگوقه آلودگي ، پيماقكار موظف به رفع آن به هزينه خود مي باشج . در اين راستا پيماقككار موظكف   

 هماهنگي با مسئولين ذيربط منطقه طرح براي رعايت دستورالعملهاي مورد قظر ايشان مي باشج .

 

 مراقبت هاي الزم جهت مقابله با خسارات احتمالي    1-23

 كه در شكرايط بكج    خسارات احتمالي هاي اترايي را به كار بنجد كه  وروشپيماقكار موظف است ا جامات م م 

ه . بنابراين تأييج روش اتراي عمليات ، توسط دستگاه قظكارت  بك  به حجا ل برساقج شود را توي ممكن است حاد  

  قمي كاهج . مسئوليت پيماقكار  ا هيچ وته 

تصميم گيري در مورد متو ف قمودن عمليات در شرايط بج توي بعهجه پيماقكار بكوده امكا مكجت تو كف مجكا       

 . گرديجخواهج مشخص در كميسيون بررسي تأخيرات احتمالي  ،ارت قاشي ا  شرايط بج توي پ  ا  تأييج دستگاه قظ
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 پاكسازي و تحويل محلهاي تحت تصرف 1-24

چناقچه براي اتراي طرح حاضر، عالوه بر محوطكه كارگكاه ، محكجوده و محوطكه هكاي ديگكري قيكز در اختيكار         

ست همزمان با برچيجن و تحويل محوطه كارگاه پيماقكار  رار گرفته و در آن مستحج اتي ايجاد قمايج، پيماقكار متعهج ا

ا كجام  قيزهاي مزبور به هزينه خود و تحويل اين محوطكه هكا    ، قسبت به برچيجن مستحج ات ياد شجه و پاكسا ي محل

 قمايج . 

 

 حق بيمه  1-25

 بيمه كار:  الف(

به قفع كارفرما قكزد   رارداد را  شرايط عمومي پيمان كليه عمليات اترائي موضو  اين 55پيماقكار بايج مطابق ماده 

كارفرما، بيمه قموده و بيمه قامه را تسليم كارفرما قمايج. پرداخكت حكق بيمكه تمكام خطكر       بيمه مورد تاييجشركت 

 پروژه به عهجه كارفرما مي باشج.

 بيمه كاركنان:  ب(

 مان مكجيريت و برقامكه   پيماقكار موظف است حق بيمه كاركنان خود دراين پروژه رابر طبق بخشنامه هكاي سكا    

 پرداخت قمايج.  اقون تامين اتتماعي( 37ريزي و ضوابط و ارت كار و امور اتتماعي )ماده 

 بيمه ماشين آمت و تجهيزات:  پ(

 بر عهجه وي مي باشج. ،هزينه و مسئوليت بيمه قمودن كليه ماشين آمت و تجهيزات متعلق به پيماقكار

 

 پيش پرداخت 1-62

هيئكت و يكران    55/5/44هك مورخ16014/ت553465تصويب قامه شماره ين  راردادبراساس مفادپيش پرداخت ا 

ضوابط مربوطه ودر ا اي ضماقت قامه مورد تاييج كارفرما در موعجهاي مقرر به پيماقكار پرداخكت  محاسبه و با رعايت 

 مي گردد.

 

 قيمتهاي جديد، رداختهاي موقتپ 1-72

عمليكات اضكافي ككه  يمكت آقهكا  كبالً بكه         هزينكه مي پيمان تصري  مي شود كه شرايط عمو 54ماده  با عنايت به

الحسكاب در صكورت    طور علكي ه تصويب كارفرما قرسيجه است با پيشنهاد دستگاه قظارت و موافقت قماينجه كارفرما ب

 هككاي مصككوب اينگوقككه عمليككات   خواهككج بككود. بككجيهي اسككت  يمككت    ابككل پرداخككت  وضككعيت هككاي مو ككت  

  يمت هاي پرداخت شجه علي الحساب در صورت وضعيت هاي مو ت كمتر يا بيشتر باشج . ا   مي تواقج

 

 تهيه صورت وضعيت   1-28

اقجا ه گيري كارهاي اقجام شجه و تهيه صورت وضعيت آقها براساس ققشه هاي ابالمكي، مكجار  و فهرسكت    الف( 

برطبق دستورات دستگاه قظكارت و   منضم به پيمان اقجام خواهج شج . صورت وضعيت توسط پيماقكار و يبها
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توسط پيماقكار تهيه و به تاييج دستگاه قظارت رسيجه تهيه مي شود. صكورت وضكعيت هكاي     صورتجلساتي كه

و تهت تاييج بكه   تهيهقسخه توسط پيماقكار   56مو ت با ذكر تاريخ شرو  و خاتمه دوره اقجام كار حجا ل در 

هكا، پيماقككار    ر تسريع در گردش كار رسيجگي به صورت وضعيتمنظوبه دستگاه قظارت ارسا  خواهج شج . 

ها، بين مراتع رسيجگي كننجه )قظارت مقكيم،   تائي صورت وضعيتبه تا متعهج مي گردد تمهيجات م م براي

 عمل آورد. ه دفتر مركزي مهنجسين مشاور و كارفرما( ب

ر با ار يا تهيه شجه توسط پيماقككار اقجكام   تهيه صورت وضعيت بايستي توسط يكي ا  قرم افزارهاي موتود دب ( 

 باشج : مي  ابليت اين قرم افزار شامل موارد  يرگردد. حجا ل 

   معاوقت برقامه ريزي رئي  تمهور حاوي فهرست بهاي ابالمي  -

  ابليت اضافه قمودن رديفهاي ستاره دار و تجيج   -

 محاسبه تعجيل و تهيه گراف پيشرفت ريالي  -

حاوي برگه هاي متره، خالصه متره، مالي و خالصه مالي است كه اعكجاد و ار كام مقكادير و     آن چاپ قهاييكه 

ريالي با سه رقگ مجزا )مشكي،  رمز و سبز( كه به ترتيب ر مهاي تهيه شجه ا  سوي پيماقككار، اصكالح شكجه    

بايست ا  ايكن قكرم افكزار    ور و تائيج شجه كارفرما مي باشج، خواهج بود. تعجاد قسخه هايي كه پيماقكار مي مشا

تهيه قمايج، پن  قسخه مي باشج كه شامل دو قسخه دفتر مركزي و كارگاه پيماقكار، دو قسكخه قظكارت مقكيم و    

عاليه مشاور و ي  قسخه براي كارفرما خواهج بود. تائيج دستگاه قظارت و كارفرما در خصكو  عملككرد قكرم    

 بعهجه پيماقكار مي باشج.  افزار ماكور الزامي است و هزينه تهيه آن قيز 

در حسب مكورد  م م است پيماقكار فردي را براي اصالح صورت وضعيت مطابق قظرات قظارت مقيم و عاليه 

 اختيار دستگاه قظارت  راردهج و هزينه مربوطه را در ضريب پيشنهادي خود منظور كنج.

 

 شاخص مبناي پيمان تعديل و 1-29

 بككرآورد  48سككا  آبيككاري و هكشككيكككه براسككاس فهرسككت بهككاي   بككه كليككه رديفهككاي موضككو  ايككن پيمككان  

 مي گيرد.تعجيل تعلق  شجه اقج،

 مشمو  پرداخت مابه التفاوت قرخ مصال  قخواهج بود. هيچ ي  ا  مصال  مصرفي در اين  رارداد 

 

 ايجاد تسهيالت الزم براي دستگاه نظارت    1-13

بكه محك  تحويكل  مكين     هيالت مورد قيا  دسكتگاه قظكارت   منظور فراهم آوردن تسگردد به  پيماقكار متعهج مي

قسبت به تامين امكاقات ذكر شجه در بنجهاي  ير و قگهجاري آقها و پرداخت هزينه هاي مربوطه تا حجا ل سه ماه پك   

 ا  تحويل مو ت كليه عمليات موضو  پيمان ا جام قمايج. 
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 كارگاهي  دفتر  1-13-1  

ككار  ، قسكبت بكه تكأمين دفتكر      تحويل  مين تجهيز كارگكاه ت كارگاه و همزمان با پيماقكار متعهج است در مجاور

و يك  سكروي  بهجاشكتي    متكر مربكع     16مستقل تمعاً به مساحت حجا ل و تلسه كار  هاي شامل اتاققظارت مقيم 

 ا جام قمايج.  مستقل براي استفاده پرسنل دستگاه قظارت

ط تلفن مستقيم مجهز به دستگاه فاك ، سيستم هاي سرمايش )كولر اين دفتر بايج داراي آب، برق مستقل، ي  خ

با تجهيزات تكاقبي ) پرينتكر، اسككنر،     به رو  وگا ي( و گرمايش بوده و براي اقجام امور تاري، ي  دستگاه كامپيوتر 

اسب و ي  ( ، ي  دستگاه كامپيوتر لا تاپ منUPSبايت در  اقيه و مگا هشت مودم، رايتر، اينترقت پرسرعت حجا ل

دستگاه دوربين ديجيتالي با قظر دستگاه قظارت توسط پيماقكار تهيه و تا حجا ل سه مكاه پك  ا  تحويكل مو كت كليكه      

عمليات موضو  پيمان در اختيار دستگاه قظكارت  كرار گيكرد. تجهيكز كامكل دفتكر ككار، قگهكجاري، تعميكرات دفتكر و           

 ي، تعجاد كارگر كافي و سرايجار بعهجه پيماقكار مي باشج.  تجهيزات، قظافت و تهيه هر گوقه مواد و لوا م مصرف

 

 تأمين غذا  1-13-2

قسكبت بكه    تا حجا ل سه ماه پ  ا  تحويل مو ت كارها گردد در تمامي طو  مجت عمليات اتراييپيماقكار متعهج مي

و يا افرادي كه بكه دعكوت    (قفر در شباقه رو  هفت)حجا ل  تأمين مااي قماينجگان كارفرما، دستگاه قظارت، آ مايشگاه

قظارت با توته به قظر دستگاه  آبادانشهرستان كارگاه و قماينج در كارفرما و يا دستگاه قظارت ا  محل پروژه با ديج مي

همچنين پيماقكار متعهج است قسبت به تامين وسايل ايمني كار)ا   بيكل كفكش ولبكاس ككار، ككاله ايمنكي        ا جام قمايج.

در وتكه  هزينه تجاگاقه بجيهي است ا  اين بابت هيچگوقه  نجگان كارفرما و دستگاه قظارت ا جام قمايجو.....( براي قماي

 .ديجقخواهج گر پرداختپيماقكار 

 

   ساختمان مسكوني  نظارت 1-13-3

واحج مسكوقي كامالً مسكتقل   ي پيماقكار متعهج است به مح  شرو  عمليات اترايي موضو  پيمان، قسبت به تامين 

 با قظر دستگاه قظارت ا جام قمايج.  آبادانمشخصات  ير در شهرستان با 

 برق دائم )و عنج اللزوم اضطراري( 

 آب آشاميجقي و بهجاشتي  

 مناسبسيستم سرمايش و گرمايش 

دوخكط و گوشكي   اينترقت پرسرعت حجا ل هشت مگابايت در  اقيه، ي  خط تلفن مجهز به فاك  )به طور مستقل( و 

 اي قماينجگان كارفرما و دستگاه قظارتتلفن همراه بر

 باب اطاق خواب با مبلمان كافي   4

 سالن پايرايي و ماا خوري با مبلمان كافي و ي  دستگاه تلويزيون
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آشپزخاقه با تجهيزات كافي شامل  فسه بنجي كامل ، ي  دستگاه يخچا ، ي  دستگاه اتاق گا  ، ي  دسكتگاه ماشكين   

 ايل مورد قيا  مربوطه لباسشويي به همراه ظروف و وس

 سروي  بهجاشتي شامل دستشويي، حمام و ملزومات مورد قيا  

تهيه كليه ملزومات تزئي و كلي تهت تجهيز هر واحج، تامين مواد و لوا م مصرفي، تعجاد كارگر كافي و سكرايجار بكه   

و اقجام امور خجماتي ماكور هاي تاري و مرمت ساختمان واحجهاي قگهجاري و پرداخت هزينهعهجه پيماقكار بوده و 

باشج. بجيهي است تطويل مجت عهجه پيماقكار ميه عمليات موضو  پيمان بحجا ل سه ماه بعج ا  تحويل مو ت كليه تا 

تسكهيالت  ارائكه خكجمات مكورد قظكر قبكوده و پيماقككار موظكف اسكت         پيمان به هر صورت كه باشج دليلي براي عجم 

بابت هزينه تامين رديفهاي فوق هيچگوقه مبلغ اضافي بر ارائه قمايج .  فوق الاكر مجتدرخواستي را به قحو مطلوب تا 

 دآقچه در رديف مبلغ تجهيز و برچيجن كارگاه مشخص شجه به پيماقكار پرداخت قخواهج گرديج و بايج هزينه هاي مور

 قيا  را در ضريب پيشنهادي خود ملحوظ قموده باشج.  
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 پـروژه يتعريف اجزافصل دوم:

 تعريف اجزاي پروژه فصل دوم:
   كليات

 واقع شده است.   آبادانجنوب كيلومتري  06در فاصله مجتمع پرورش ميگوي چوئبده 

افناايش ارتاناخ كاكرياهناي طنرفين      شنامل  اينن مجتمنع    C5طرفين كانال  هاي اصالح و تكميل زهكشطرح 

 .  می باشد ها ، كاكبرداري آنها زهكش

از اينن طرينت تشنري     د تنا  نن معرفی منی ررد  پروژهمربوط به مختلف ز عمليات جائيات بيشتري ادر اين فصل 

براي اطنالخ بيشنتر از جائينات     سهولت بيشتري صورت پذيرد.با ضوابط و معيارهاي اجرائی وفنی آنها در فصول آتی 

 .  طرح، به نقشه هاي اجرايی مراجعه شود

 

 عمليات خاكبرداري    2-1

شنامل یيروبنی   . اينن عملينات    عمليات كاكبرداري مطابت نقشه هاي اجرائی منضم به قرارداد انجنا  منی شنود   

 می باشد.  C5 )كاكبرداري و لجن برداري( زهكش طرفين كانال آبرسان

 

 عمليات خاكريزي    2-2 

اي طنرفين زهكشنها بايند    و براي افاايش ارتااخ كاكرياهن یيروبی اين عمليات با استااده از كاكهاي حاصل از  

 براي اطالخ بيشتر به نقشه هاي منضم به پيمان مراجعه رردد .  انجا  شود . 
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 فصل سوم:عمليات خاكبرداري

 كليات  

هر نوع زميين   كانال كنيو لجن برداري خاكبرداري  ،كنيخاكبرداري بطور اعم عمليات پيمنظور از در اين فصل 

 . در محل عمليات و يا خارج آن اطالق مي شود

 . مي باشدي مشتمل بر موارد زير بردارمقررات و مشخصات فني عمليات خاك

 

 قه  شناسايي منط 3-1

 ، اجيراي پيرو    ، اطالعات كامل و مشيرويي از وعيم منطقي  و محيل     قبل از تسليم پيشنهاد خود دپيمانكار باي

تحصييل   راشرايط كندن و يمل آن و نيز يدود انطباق آنها با مشخصات مورد نظر ،همچنين نوع زمين و مقادير كارها 

 نمود  و برآورد خود را براساس آن محاسب  نمايد . 

اسناد و مدارك منضم ب  پيمان از طرف دستگا  نظارت در اختييار   درخاكها مشخصات نوع و  تي ك  دربار اطالعا

شود جنب  راهنمايي داشت  و تعهدي براي دسيتگا  نظيارت ييا كارفرميا ايجياد نخواهيد نميود.        پيمانكاران قرار داد  مي

راي محاسبات قيمتهاي پيشنهادي پيمانكاران باشيد و  اصلي ب يمبنامنحصراً  دگردد ك  اينگون  اطالعات نبايتصريح مي

 .ب  هر صورت پس از امضاي قرارداد هيچگون  ادعائي از بابت عدم آشنايي با منطق  مسموع نخواهد بود

 

 خاكبرداري  بررسي و كنترل وضعيت قبل از  3-2

 ترازهاي ،اجرايي    يش  هانق. بر اساس  مي باشد هاي منضم ب  قراردادمطابق نقش   طرحنقش  برداري محدود  

. از نيد مربوطي  نشيان داد  شيد  ا   هاي در نقش   مسيربود  و مقاطم طولي و عرعي   .C.D  محدود  مورد نظر نسبت ب 

م و پرداخيت بي  پيمانكيار    ايجاو بعد از آن بود  و در محاسب   خاكبرداريمبين وععيت پيش از ها آنجا ك  اين نقش  

جهيت   ،ت ، لذا پيمانكار مي بايست در زمان تجهييز كارگيا  و پييش از شيروع عملييات     د گرفنمالك عمل قرار خواه

ب  هزيني  خيود و    يصول اطمينان از صحت نقش  هاي مزبور نسبت ب  كنترل و در صورت لزوم برداشت مجدد منطق 

 اقدام نمايد .  تحت نظر و اخذ تائيدي  از دستگا  نظارت

دسيتگا   رتي با وعم موجود مشاهد  گردد پيمانكار مي بايست تحت نظير  در صورتيك  يين كنترل نقش  ها مغاي

يياوي  نسبت ب  برداشت مجيدد و تهيي  نقشي     و در چارچوب برنام  زمانبندي مصوب پرو   و با هزين  خود  نظارت

اقدام نمود  و تمامي مدارك را جهت كنترل هاي بعدي واظهيار نظير قطعيي تحوييل دسيتگا       خط زمين و خط پرو   

ب  عنوان نقش  وععيت پييش   ،ظارت نمايد. بديهي است اين نقش  ها پس از تصويب توسط دستگا  نظارت و كارفرمان

د گرفيت. در ايين عملييات ميوارد زيير از سيوي پيمانكيار        ني قرار خواهمحاسب  ايجام وپرداخت مالك  خاكبردارياز 

 :بايست رعايت گردندمي
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مي بايست در يضور نمايند  دسيتگا  نظيارت    ورد نياز، دستگاههاي مدارينقش  براز  انجام هر مريل  ( قبل ازالف 

د . كلي  مدارك ك  بدون امضاء نمايند  دسيتگا  نظيارت باشيند    نمطابق استانداردهاي مربوط  كنترل و كاليبر  گرد

 .فاقد اعتبار خواهند بود

ئي را در منطقي  طيرح شناسيائي و طيي     در نقش  هاي اجرا مندرج (B.M( پيمانكار مي بايست نقاط نشان  ثابت )ب 

نسيبت بي     بي  هزيني  خيود    كارفرما و مشاور تحويل بگيرد . همچنين پيمانكار بايد گاناي از نمايند صورتجلس 

اقدام و مختصات آنها را بيا دسيتگا  نظيارت     طرحاستقرار تعداد كافي نقاط نشان  كمكي جهت پياد  كردن مسير 

پيمانكار متعهد ميي باشيد    .با پيمانكار است فوق الذكر نقاط نشان تمامي يفظ مسئوليت  .مقيم صورتجلس  نمايد

 يداقل دو نقط  از نقاط نشان  اولي  را تا پايان پرو   يفظ و نگهداري نمايد.

پيمانكار، دستگا  نظارت نظير   از  آنها( يداكثر پس از گذشت دو هفت  از تاريخ دريافت نقش  ها و مدارك كامل پ 

 را در خصوص تائيد و يا عدم تائيد نقش  ها اعالم خواهد نمود . قطعي خود 

اي براي د فوق جهت يصول اطمينان پيمانكار و ب  هزين  وي انجام خواهد شد و از اين بابت هزين ر( تمامي موات 

 .گرديدكارفرما ايجاد نخواهد 

  

   خسارتهاي احتمالي مقابلدر محدوده هاي خاكبرداري شدهحفاظت  3-3

پيمانكار مسئول يفاظت مناطق خاكبرداري شد  در مقابل نفوذ آبهاي سطحي ناشيي   ،طول مدت اجراي پيمان در

)غيير   وب  طور كلي تمامي خسارتهاي ايتميالي در شيرايط عيادي   آبهاي نشتي  ،جريانهاي سطحي و رودخان  ،از باران

پرداخيت اعياف  اي از    و ودديد  شي  ي پيمانكارعريب پيشنهاددر بايد ربوط ب  اين يفاظتها هزين  م .باشدمي سيالب(

پيمانكار موظف است پيش بيني هاي الزم را براي كاهش خسيارات سييالب بعميل     اين بابت صورت نخواهد گرفت.

آورد در عين يال در اثر وقوع سيالب طبق عوابط مربوط ب  بيم  كارگا  و ب  استناد صورتجلسي  تائييد شيد  توسيط     

 كارفرما اقدام خواهد شد.  دستگا  نظارت و تصويب

 

 زباله هاانباشتن   3-4

ب  دستگا  نظارت ارائ  نميود    زبال  هاورد محل و نحو  انباشتن پيمانكار موظف است پيشنهاد كتبي خود را در م

 بايد تابم مقررات زير باشد .  زبال  هااقدام نمايد . انباشتن  انجام آنو پس از تأييد دستگا  نظارت نسبت ب  

 ها و مسيلها را نبايد مسدود و يا آلود  نمايد. لف( مسير رودخان ا

 متري انجام گردد. 5/0ها بايد يداقل در عمق دفن زبال  (ب

 د. نطرح تداخل نداشت  باش يپيشنهادي با اجزاهاي موقعيت  (پ

 

 و مشخصات فني آنها   برداريعمليات خاك ياجزا  3-5

 : شامل ي ربرداطور كلي عمليات خاك  ب

  C5زهكش هاي طرفين كانال آبرسان خاكبرداري 
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 پياده كردن محدوده عمليات 3-5-1

انجام خواهيد شيد.    ي طرحفصل يكم در محدود  هر يك از اجزا  7-1بند  طابقپياد  كردن محدود  عمليات ، م

بي    كتبياً  يشينهاد اصياليي  چنانچ  پيمانكار يين انجام كار ب  تناقض يا ناهماهنگي برخورد نمايد، مراتب را همرا  با پ

 ائييد دستگا  نظارت اعالم خواهد نمود . دستگا  نظارت مورد را بررسي و متناسباً يكي از اقدامات تأييد نقشي  قبليي، ت  

بيا كسيب نظير و درصيورت تصيويب       پيشنهاد پيمانكار را بعمل آورد  و نتيجي  را  ائيدپيشنهاد پيمانكار، يا اصالح و ت

 رد.  ابالغ خواهد ك كارفرما 

 

 روش خاكبرداري   3-5-2

ب  كمك بيل مكانيكي بازو بلند يا  تاج خاكريزهاي طرفينطريق از  اليروبي زهكش هاروش خاكبرداري مبتني بر 

 مي باشد. كانال زهكش نسبي خشك كردن دراگالين در شرايط 

بي   تر كانالهيا  ب  علت سست بودن مصالح بستر در برخي نوايي ، ايتميال رييزش شييبهاي طيرفين و تيورم بسي      

ممكن صورت موععي وجود دارد . ب  همين دليل ايجام خاكبرداري مندرج در جدول آياد و مقادير منضم ب  قرارداد 

بيش از ايجام محاسب  شد  از نقش  هاي اجرايي عميم  باشد. لذا در صورتيك  پيمانكار يجم بيشيتري را پييش   است 

خود در نظر بگيرد، چرا كي  از ايين بابيت هيچگوني  اعياف  پرداختيي        بيني مي نمايد، الزم است در عريب پيشنهادي

 نقش  هاي ابالغ شد  صورت نخواهد گرفت . يجم محاسب  شد  از نسبت ب  

و پيش از شروع عمليات خاكبرداري، روش  ها روز پس از ابالغ نقش  15پيمانكار بايد يداكثر ظرف در هر يال 

بينيي رانيدمانهاو    آالت ميورد نظير، پييش   و مشخصيات ماشيين   ات، شامل تعيداد اجرايي خود را مشروياً با ذكر جزئي

 ب  دستگا  نظارت ارائ  نمايد . كتباً  زمانبندي پيشرفت كار، جهت بررسي و تأييد

 طبق برنامي  زمانبنيدي مصيوب پيرو       پيمانكار موظف است ك  عمليات خاكبرداري را در هر نوع زمين و خاك

و ايجيام  كليي  وسيائل و ماشيين آالت خياكبرداري و يميل و نقيل خياك         تجهيز و بكارگيرينسبت ب   انجام داد  و

و  ابعياد بي    د. عملييات خياكبرداري بايي   و يداقل مطابق با آنچ  در مشخصات فني آمد  اسيت، اقيدام نماييد    عمليات

ا  نظيارت دسيتور   يا ب  ابعادي ك  كتباً از طيرف دسيتگ  در نقش  هاي اجرايي نيمرخهاي طولي و عرعي مشخص شد  

وعيعيت زميين قبيل از    ب  منظور محاسب  ايجام عمليات خياكبرداري الزم اسيت    ب  هر يال .داد  مي شود اجرا گردد

 .  و صورتجلس  گرددديشروع عمليات خاكبرداي ب  تأييد دستگا  نظارت رس

دستگا  نظارت نسبت بي    پيمانكار موظف است محلي را براي دپو يا پخش مصالح پيشنهاد نمود  و پس از تائيد 

 . انجام آن اقدام نمايد

 

 

 بندي زمين در عمليات خاكبرداري  طبقه  3-5-3

كارفرما بر طبق مفاد مندرج در فهرست بهاي منضيم بي    بندي قطعي زمين با تأييد دستگا  نظارت و تصويب طبق 

 . پيمان تعيين خواهد شد
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تغييير در  هنگيام  وخياكبرداري  يين  در يا ،ي در هر منطق پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات خاكبردار

 . تگا  نظارت را در جريان قرار دهددس زمينوععيت 

بنيدي مصيالح   طبقي    روشهاي مختلفي، ك  پيمانكار براي اجراي عمليات  خاكبرداري اتخاذ مي كند مبناي تعييين 

 .  بندي مصالح تعيين كنند  نخواهد بودر طبق دستگا  نظارت نيز دروشهاي اجرائي توسط نبود  و اطالع يا تأييد 

در صورتي ك  عمليات خاكبرداري در محلي انجام شود ك  مخلوطي از انواع مختلف خاك و سنگ در آن وجيود  

بندي براساس نسيبت مصيالح در مخليوط    داشت  باشد و نتوان مقادير مربوط ب  هر نوع را جداگان  مشخص نمود طبق 

 .  مشخص خواهد شد

 

 رگالژ و پروفيله كردن سطوح خاكبرداري شده   3-5-4

هياي اجراييي ييا دسيتورالعملهاي دسيتگا       در طرح مورد اجراء الزمست ك  سطوح خاكبرداري شد  مطابق نقش 

ابالغيي و صيورت جلسيات     هياي وپروفيل  شد  بر پاي  نقشي   رگال  نظارت، رگال  و پروفيل  شوند . مسايت سطوح

 ا  نظارت محاسب  خواهد شد. دستگتائيد شد  توسط 

 

 يبردارمتره و پرداخت هزينه عمليات خاك  3-6

ي مطابق مفاد فهرست بهاي منضم ب  پيمان و باتوج  بي  نيوع كيار و يجيم آن     بردارعمليات خاكهزين  پرداخت 

صورتجلسي    يا دستور كار دسيتگا  نظيارت و تائييد    ابالغي. محاسب  ايجام بر اساس مفاد نقش  هاي انجام خواهد شد

با توج  ب  محدوديتهاي زمياني طيرح كي  در اسيناد پيميان بي         انجام آن توسط دستگا  نظارت صورت خواهد گرفت.

ب  علت تياخير  وعوح تشريح گرديد  ، در صورتيك  پيمانكار نتواند عمليات موعوع پيمان را ب  موقم تحويل دهد ويا 

  وليت اينگون  خسارات برعهد  پيمانكار خواهد بود.در انجام عمليات ، خسارتي متوج  طرح گردد ، مسئ
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 عمليات خاكريزي : فصل چهارم

 كليات  

 مشتمل بر موارد زير ارائه مي گردد . ريزيدر اين فصل مقررات و مشخصات فني عمليات خاك

 

 شناسايي منطقه   4-1

 اجلراي پلرو، ،  قبل از تسليم پيشنهاد خود، اطالعات كاملل و مشلرو ي از و لن من قله و م لل       دپيمانكار باي

ت صليل   راو نيز  دود ان باق آنها بلا مشخصلات ملورد ن لر     مصالحشرايط  مل  ،رهاهمچنين نوع زمين و مقادير كا

 نمود  و برآورد خود را براساس آن م اسبه نمايد . 

اسناد و مدارك منضم به پيمان از طرف دستگا  ن ارت در اختيلار   درخاكها  مشخصاتنوع و اطالعاتي كه دربار  

ايي داشته و تعهدي براي دسلتگا  ن لارت يلا كارفرملا اينلاد نخواهلد نملود.        شود جنبه راهنمپيمانكاران قرار داد  مي

اصلي براي م اسبات قيمتهاي پيشنهادي پيمانكاران باشلد و   مبنايمن صراً  دگردد كه اينگونه اطالعات نبايتصريح مي

 .هد بودبه هر صورت پس از امضاي قرارداد هيچگونه ادعائي از بابت عدم آشنايي با من قه مسموع نخوا

 

   زيخاكريبررسي و كنترل وضعيت قبل از  4-2

بر اساس نقشه هاي خاكريزي ، تراز مي باشد . هاي منضم به قرارداد م ابق نقشه  طرحنقشه برداري م دود  

مبين ها از آننا كه اين نقشه شد  اند .   م دود  مورد ن ر ومقاطن طولي مسير در نقشه هاي مربوطه نشان داد 

د نم و پرداخت به پيمانكار مالك عمل قرار خواها ناو بعد از آن بود  و در م اسبه  يريزخاكاز و عيت پيش 

جهت  صول اطمينان از ص ت نقشه  ،گرفت، لذا پيمانكار مي بايست در زمان تنهيز كارگا  و پيش از شروع عمليات

اقدام  د و ت ت ن ر دستگا  ن ارتبه هزينه خو هاي مزبور نسبت به كنترل و در صورت لزوم برداشت مندد من قه

 نمايد . 

دسلتگا   در صورتيكه  ين كنترل نقشه ها مغايرتي با و ن موجود مشاهد  گردد پيمانكار مي بايست ت ت ن لر  

نسبت به برداشلت منلدد و تهيله نقشله اقلدام       و در چارچوب برنامه زمانبندي مصوب پرو،  ن ارت و با هزينه خود

جهت كنترل هاي بعدي واظهار ن ر ق عي ت ويل دستگا  ن ارت نمايلد. بلديهي اسلت ايلن     نمود  و تمامي مدارك را 

م اسلبه  ملالك   ريزيخلاك به عنوان نقشه و عيت پليش از   ،نقشه ها پس از تصويب توسط دستگا  ن ارت و كارفرما

 :ت گردندبايست رعايد گرفت. در اين عمليات موارد زير از سوي پيمانكار مينقرار خواها نام وپرداخت 

مي بايست در  ضور نماينلد  دسلتگا  ن لارت     ورد نياز، دستگاههاي منقشه بردارياز  ( قبل ازاننام هر مر لهالف 

د . كليه مدارك كه بدون امضاء نمايند  دستگا  ن ارت باشلند  نم ابق استانداردهاي مربوطه كنترل و كاليبر  گرد

 .فاقد اعتبار خواهند بود

نقشه هاي اجرائي را در من قه طلرح شناسلائي و طلي       در مندرج( B.Mت نقاط نشانه ثابت )( پيمانكار مي بايسب 

نسلبت بله   به هزينه خلود  كارفرما و مشاور ت ويل بگيرد . همچنين پيمانكار بايد  گاناي از نمايند صورتنلسه

را با دستگا  ن لارت  اقدام و مختصات آنها  طرحاستقرار تعداد كافي نقاط نشانه كمكي جهت پياد  كردن مسير 
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پيمانكلار متعهلد ملي     .با پيمانكلار اسلت   فوق الذكر نقاط نشانهتمامي مسئوليت  فظ  .مقيم صورتنلسه نمايد

 باشد  داقل دو نق ه از نقاط نشانه اوليه را تا پايان پرو،   فظ و نگهداري نمايد.

پيمانكار، دستگا  ن ارت ن لر  از  آنهاامل (  داكثر پس از گذشت دو هفته از تاريخ دريافت نقشه ها و مدارك كپ  

 ق عي خود را در خصوص تائيد و يا عدم تائيد نقشه ها اعالم خواهد نمود . 

اي د فوق جهت  صول اطمينان پيمانكار و به هزينه وي اننام خواهلد شلد و از ايلن بابلت هزينله     ر( تمامي موات  

 .گرديدبراي كارفرما ايناد نخواهد 

 

   خسارتهاي احتمالي مقابلدرزهاريخاكحفاظت  4-3

وبه طور كللي   جريانهاي س  ي ،در مقابل باران  زهاپيمانكار مسئول  فاظت خاكري ،در طول مدت اجراي پيمان

 پيشلنهادي   ه مربوط به اين  فاظتها در قيملت هزينباشد.مي )غير سيالب( تمامي خسارتهاي ا تمالي در شرايط عادي

 اين بابت صورت نخواهد گرفت. ديد  شد  وپرداخت ا افه اي از

  را  فاظت نمايد. خاكريزهاروشهايي كه مورد تأييد دستگا  ن ارت باشد،  اپيمانكار بايد ب 

 

 و مشخصات فني آنها   ريزيعمليات خاك ياجزا 4-4

 : شامل  ريزيطور كلي عمليات خاكه ب

 ها افزايش ارتفاع خاكريزهاي طرفين زهكشبراي   اصل از خاكبرداري واستفاد  از خاك خاكريزي با  -

 

طبلق   ريزي، سب  رورت و بنا به تشلخي  دسلتگا  ن لارت، ديگلر ملوارد ملورد نيلاز خلاك        مذكورعالو  بر مورد 

 درخواست كتبي پيمانكار و تائيد و صدور دستور كار توسط دستگا  ن ارت اننام خواهد شد . 

     

 پياده كردن محدوده عمليات 4-4-1

فصل يكم در م دود  هر يك از اجزاء اننام خواهد شد. چنانچله پيمانكلار     ابقكردن م دود  عمليات ، مپياد  

به دستگا  ن ارت اعالم  كتباً  ين اننام كار به تناقض يا ناهماهنگي برخورد نمايد، مراتب را همرا  با پيشنهاد اصال ي

پيشلنهاد پيمانكلار، يلا     تائيلد ي از اقدامات تأييد نقشه قبلي، خواهد نمود . دستگا  ن ارت مورد را بررسي و متناسباً يك

ابلال  خواهلد    با كسب ن ر و در صورت تصويب كارفرملا   پيشنهاد پيمانكار را بعمل آورد  و نتينه را ائيداصالح و ت

 كرد.  

   زيروش خاكري 4-4-2

ي، روش يزوع عمليلات خلاكر  روز پليش از شلر   51و  هلا  روز پس از ابال  نقشه 51پيمانكار بايد  داكثر ظرف 

هلاو   بينلي رانلدمان   آالت ملورد ن لر، پليش   و مشخصات ماشين اجرايي خود را مشرو اً با ذكر جزئيات، شامل تعداد

 به دستگا  ن ارت ارائه نمايد . كتباً  زمانبندي پيشرفت كار، جهت بررسي و تأييد
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شلد    مشلخ  هلاي  ها را در م دود ريزايد خاكبايد مورد تأييد دستگا  ن ارت باشد. پيمانكار ب زيروش خاكري

اي بليش از  دستگا  ن ارت اننام دهد. هرگا  عمليات در م لدود   صادر شد  توسط هاي اجرايي يا دستوراتدر نقشه

و در  هزينله خلود   هشد  در نقشه و يا ابال  شد  توسط دستگا  ن ارت اننلام شلود پيمانكلار بايلد بل      مشخ مقاطن 

 دامه دهد. اكرد  و ترميم اييد دستگا  ن ارتت عمليات را با بندي مصوب پرو، چارچوب برنامه زمان

و  ملل و نقلل خلاك     زيكليه وسائل و ماشين آالت خلاكري  نسبت به تنهيز و بكارگيريپيمانكار موظف است 

. نمايلد اين مشخصات فني آملد  اسلت، اقلدام     فصل اولنوع و ا نام عمليات و  داقل م ابق با آنچه در متناسب با 

از هر جهت مناسب باشد، در هلر  ي مورد ن ر در طرح خاكهاانواع كوبيدن خاكريزي ،  مل و  وسائل مزبور بايد براي

دسلتگا    ائيلد به ت اجراي عملياتآالت براي  ال شروع عمليات خاكريزي منوط به اين خواهد بود كه وسائل و ماشين

و مق لن  و نيمرخهاي طلولي   ابعادبه  دباي زيعمليات خاكري اشند .ن ارت رسيد  و به تعداد كافي در پاي كار  ا ر ب

  .يا به ابعادي كه كتباً از طرف دستگا  ن ارت دستور داد  مي شود اجرا گردددر نقشه هاي اجرايي مشخ  شد  نمونه 

 متراكم گردند .درصد و به روش پروكتور استاندارد  51كليه قشرهاي خاكي مي بايد به ميزان  

 

 كوبيدن بستر خاكريزها 4-4-3         

 متراكم گردند . درصد با روش پروكتور استاندارد 51خاكريزها بايد قبل از خاكريزي به ميزان  تمام بستر

 تأمين مصالح 4-4-4

ز پلس ا  و مخلوط آن با تونان م ابق نقشه هاي اجرايي وخاك  اصل از خاكبرداري با استفاد  از كليه خاكريزها 

 شوند . مي تاييد دستگا  ن ارت اننام 

 خاكريزي  ضوابط پذيرش اليه هاي  عمليات تراكم و 4-4-5

بايلد   پروكتور اسلتاندارد درصدكوبيدگي براساس روش 51وبا داقل م ابق با نقشه هاي اجرايياليه هاي خاكريز 

متر بان ر دسلتگا    15فواصل  داكثر شد  ازوسط وطرفين هراليه وبه  اجراشوند.آزمايش تراكم برروي نمونه هاي اخذ

 51گردد.براي پذيرش تراكم هر م دود  از كار، ميانگين كوبيدگي نمونه هاي همان م دود  نبايلد از  ن ارت اننام مي

 درصد كمتر شود. 52درصدو  داقل كوبيدگي از 

اي كله در   ينله ميلزان رطوبلت به    لدود در بايلد  درصد رطوبت مصالح مصرفي ، قبل از كوبيدن و در  لين آن  

 تعيين شد  ، واقن باشد. آزمايشگا  

  

 ريزيمتره و پرداخت هزينه عمليات خاك 4-5

منضم به پيمان و باتوجله بله نلوع كلار و  نلم آن      فهرست بهاي  م ابق مفاد ريزيمتر  و پرداخت عمليات خاك

د صورتنلسله  ستگا  ن ارت و تاييل بر اساس مفاد نقشه هاي اجرايي يا دستور كار دم ا ن. م اسبه ااننام خواهد شد 

  صورت خواهد گرفت . ، اننام آن توسط دستگا  ن ارت
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 بتني عمليات :مپنجفصل 

 بتني عملياتم:پنجفصل 
 كليات

 ساخت بتن انجام پذيرد . تهيه و است كه بايد همراه با  يياين مشخصات فني در بردارنده كليه كارها

هااي اجراياي با.اد.    نقشاه و بايد مطابق اين مشخصاات فناي     كارحمل و اجراي  ،ساختتهيه، تمامي جزئيات 

ه، معتبر بوده مگر اينكه به نحو ديگري در ايان مشخصاات مطار     گرديد نامه بتن ايران ارائه تمامي مطالبي كه در آئين

 .ده با.د.

 هاي اجرايي پيمانكار موظف به انجام مواردزيراست:  براساس اين مشخصات فني و نقشه

باه  نيروي انساني الزم براي ساخت، حمل، ريختن، حفاظات و نگهاداري باتن    تامين تجهيزات و  ،تهيه مصالح -

 و درجا هصورت پيش ساخت

 وساير مصالح موردنياز هاهاي مناسب براي انبار كردن سيمان و سنگدانهايجاد محل -

و پيش سااخته   پيمانه كردن مصالح و مخلوط كردن آنها براي توليد بتن قالب بندي ، ايجاد امكانات الزم براي  -  

 مصرفبه محل  و حمل آنهادرجا 

 

 بتن 5-1

 ماواد افزودناي   احتمااالا اي (، سانگدانه، آ  و  مواد چسباننده سارباره  ،موارد خاصبتن از اختالط سيمان ) يا در 

گردد. نسبتهاي اختالط مواد مزبور بايد به نحوي انتخا  گردند كه مقاومت، پايايي و كارآيي باتن را فاراه    تشكيل مي

      سازند. 
اساتاندارد   مكعباي براي نمونه هاي  ترمربعكيلوگرم برسانتيم 300 ،طر اين مقاومت فشاري بتن مورد استفاده در 

  . نظور .ده استم

به هزيناه خاود تهياه وآزماايش نماوده ونتاايم مقاومتهااي         ابتدا پيمانكار مي بايست طرحهاي اختالط متنوعي را

ام طر  اختالط توسط دستگاه نظارت كه با هماهنگي كارفرما انج ائيدآنهارادراختيار دستگاه نظارت قرار دهد. پس از ت

آزمايشهاي كنترل كيفي بار روي نموناه هااي    توليد و بتن ريزي با استفاده از طر  مزبور صورت گرفته و ،.د خواهد 

   صورت مي گيرد. فصل اولازطريق آزمايشگاه مشرو  در  اخذ .ده از بتنهاي ريخته .ده،

 

 سنگدانه   5-1-1
  معرفاي .اده در  كه بايد از منابع  با.دن ميمناسب براي ساخت بت .كسته وطبيعي يا  .ن وماسهسنگدانه .امل 

 تهيه .ده با.د.   اين مشخصات فنيفصل اول 

مصالحي كه براي تهيه بتن مصرف مي .ود با توجه به درجه حارارت، رطوبات محايط و كيفيات مصاالح ماورد        

ر حاصال گاردد.   و كنترل .ود كه همواره كيفيت مورد نظا  توسط پيمانكار تامين مصرف براي ساخت بتن، بايد بنحوي

ساعت در محل باقي بماند و سپس مورد استفاده قرار گيرد. مصالح سانگي، اعا  از    21مصالح .سته .ده بايد حداقل 

دانه ريز يا در.ت دانه بايد تميز، سخت، زبر، با دوام و فاقد هر گونه آغشتگي با.د. مصالحي كه با خاك مخلوط .ده 

افقت دستگاه نظارت با منبع قرضه تائيد .ده به مفهوم قابل اساتفاده باودن كلياه    است نبايد مورد استفاده قرار گيرد. مو
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مصالح استخراج .ده از منبع قرضه نخواهد بود و دستگاه نظارت حق رد تمام يا قسمتي از مصاالح اساتخراج .اده را    

 در صورت عدم تطبيق با مشخصات فني، خواهد دا.ت.  

 

 دانه بندي 5-1-1-1

طار   بوده و داناه بنادي آن در   دانه د داراي دانه بندي پيوسته و مناسب از ريز دانه تا در.ت .ن و ماسه بتن باي

 اختالط بتن در داخل محدوده مورد پذيرش يكي از آئين نامه هاي معتبر قرارگيرد.

 چنانچه مخلوط دانه بندي .ده با ويژگيهاي استاندارد مطابقت نكند ولي بتن ساخته .ده با آن داراي مشخصاات 

تواند با مصرف بتن مزبور موافقات  مورد لزوم از قبيل مقاومت فشاري، وزن مخصوص و غيره با.د دستگاه نظارت مي

 نمايد. 

 %57ارزش ماساه اي بايش از   با.د باياد داراي   مطلو ماسه مصرفي در بتن عالوه بر آنكه بايد داراي دانه بندي 

 .اماره  اساتاندارد ست از جمع درصاد ماناده بار روي الكهااي     مدول عبارت ااين با.د.  2/3و  3/1بين  نرميمدول و

  200تقسي  بر عدد  4و30،70،200،،0،2

 

 انبار كردن  5-1-1-3

 همچنااين سااطح زمينااي كااه .اان و ماسااه روي آن تااوده  ..اان و ماسااه بايااد بااه طااور جداگانااه تااوده .ااوند 

د كاه امكاان اخاتالط هاي      ننگهداري گرد و مي .ود بايد سخت و محك  با.د. مصالح .ن وماسه بايد به نحوي انبار

دپو كردن مصالح سنگي بايد به رو.ي با.د كاه از جادا .ادن     .گونه ماده خارجي در دپوهاي آنها وجود ندا.ته با.د

دانه هاي ريز و در.ت از يكديگر جلوگيري به عمل آيد . دپو كردن مصالح در محل انبار و همچنين بردا.ت مصاالح  

بندي كمك نمايد. امكانات زهكشي مناسب در دپوي با.د كه به اختالط و ايجاد يكنواختي در دانهاز آن بايد به نحوي 

ساعته براي تخليه و زهكشي مصالح .ان و   14مصالح .ن و ماسه بايد به ترتيبي پيش بيني .ود كه حداقل يك دورة 

تاوان ساطح زيار دپاو را از مركاز باه       كار ماي ماسه قبل از استفاده از آنها در دستگاه بتن ساز به وجود آيد و براي اين 

زي بايد مقادير كافي ماسه و .ان در تماام گروههاا    ريتنظي  نمود. قبل از آغاز عمليات بتن  %1.يب  قلاطراف با حدا

در انبار .ن و ماسه وجود دا.ته با.د تا بتوان عمليات بتن ريزي مداوم را .ارو  نماود. تساهيالت و تجهيازات دپاو      

ي و باراندازي بايد به نحوي با.د كه هي  گونه عمليات جابه جاا كاردن مصاالح بادون دساتور دساتگاه       بارگير ،كردن

 نظارت در محلهاي دپو مصالح صورت نگيرد . 

 پيمانكار مي با.د .  هكليه هزينه هاي دپو و خارج نمودن .ن و ماسه آلوده از كارگاه به عهد

 

 جابه جايي  5-1-1-4

د به دستگاه بتن ساز بايد تميز و عاري از مواد مضر با.ند . كليه مصالح سنگي قبال از  .ن و ماسه در هنگام ورو

متعاارف  و  يكنواخات .وند و درصاد رطوبات    مرطو ريخته .دن در محفظه دستگاه بتن ساز، بايد طبق مشخصات 

جايي مصالح باياد  جاب قبل از ريخته .دن در محفظه هاي دستگاه بتن ساز را كسب نمايند. طبق طر  اختالط مصو ،
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رگاه مصاالح سانگي باه    ه بگونه اي انجام گيرد كه مانع تفكيك دانه ها از ه  يا مخلوط .دن مصالح با مواد زائد .ود.

 كمك نوار نقاله به دستگاه بتن ساز حمل .وند نوار مزبور بايد حفاظ دا.ته و از .رايط جوي محفوظ بماند.

 

 شن و ماسه  وليد ت 5-1-1-5

بايد قبل از سفارش تجهيزات و ياا .ارو  عملياات نصاب      مايل به توليد .ن وماسه با.د،يمانكار پدرصورتيكه 

 به دستگاه نظارت تسلي  نمايد:  اطالعات زير را ،دستگاه تهيه .ن و ماسه

 دياگرام جريان   -

 زايد مصالح اضافي و يو دپو مصالح مورد استفاده يدپو حلم ،دستگاهاستقرار نقشه كارگاه .امل محل  -

 ظرفيت و غيره   ،تجهيزات .امل نو ، اندازهمشخصات كامل .ر   -

 100ودرصد زير الك خاك ميزان كنترل  جهيزاتت -

مسئول كامل تهيه .ان و ماساه براسااس     ،دستگاه توليد .ن و ماسه توسط دستگاه نظارت تائيدپيمانكار عليرغ  

لذكر مي تواند .ن و ماسه  مورد نياز خاود را خرياداري   اين مشخصات فني مي با.د. پيمانكار براساس .رايط فوق ا

 به تاييد دستگاه نظارت برسد.  فصل اولابتدابايد كيفيت مصالح ازطريق آزمايشگاه مشرو  در  ،صورت هردر  .نمايد

 

 مواد زيان آور  5-1-1-6

 از 4-7-4-3 تااا 1-7-4-3بااتن طبااق جااداول   ساانگدانه هاااي حااداك ر مقااادير مجاااز مااواد زيااان آور در   

 آيين نامه بتن ايران مي با.د.  

 

 و ميلگرد آب ، سيمان 5-1-2

. ميلگرد مصارفي در باتن محاافو لولاه     با.د  "آبا  "بايد مطابق ضوابط و آ  مصرفي استاندارد  1از نو  سيمان 

   مي با.د . AIIهاي فوالدي مزار  ، از نو  

 

 يمواد افزودن 5-1-4

اساتفاده  دهناد.  را تغيير مي بتن ي و يا زمان گيرشآينظير كار يخواص ،به بتنموادي هستند كه بااضافه كردن آنها 

پيمانكار قبل از مصرف مواد افزودناي   از اين مواد تحت هر .رايطي منوط به اخذ مجوز از دستگاه نظارت خواهد بود.

اخاتالط پيشانهادي باه    در طرحهااي   پاس از تايياد،   و بايد مشخصات فني الزم را در اختيار دستگاه نظارت قرار دهد

بار عهاده پيمانكاار     با استفاده از اين ماواد  ي طر  اختالطنمونه هامقاومت بديهي است هزينه تهيه و آزمايش  كاربرد.

 خواهد بود.  

 

 بتن  طرح اختالط  5-2

ورد تائياد دساتگاه   توسط آزمايشگاه م دهزينه تهيه طر  اختالط بتن بعهده پيمانكار بوده كه باي :هزينه تهيه طر  اختالط الف(

 نظارت انجام پذيرد. 
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مطاابق باا طار  اخاتالط     سيمان مصرفي جهت حصول مقاومت ذكر .ده در نقشه هاي اجرائاي   : عيار سيمان   ( 

 پروژه خواهد بود.مصو  

محدوديتهاي منادرج درآئاين ناماه    دانه بندي سنگدانه هاي مخلوط براي استفاده در بتن بايد مطابق  : ( سنگدانااهپ

  ستگاه نظارت با.د.داي مورد پذيرش ه

در بتن  (C)به مقدار سيمان  (W)نسبت آ  به سيمان عبارتست از نسبت وزني مقدار آ   :( نسبت آ  به سيمانت

 .ود.   در نظر گرفتهبايستي مطابق با استانداردهاي متداول  در طر  اختالط. نسبت آ  به سيمان 

زودني وتغيير عيار آن نسبت به طر  اختالط مصو ، مناوط باه تايياد دساتگاه     استفاده از مواد اف : ( مواد افزودنيث

 نظارت مي با.د.

 انجام مي گردد. "آبا" 4-،پذيرش طر  اختالط براساس ضوابط بند  ( پذيرش طر  اختالط:ج

 

 خصوصيات بتن 5-3

 با.د.  زيرخواص بتن بايد داراي كيفيت و  ،صرف نظر از انطباق با .رايط بيان .ده در بندهاي مربوطه

 :رواني بتن  الف(

و زوايااي   متراك  .ده و گو.ه هاا  كه بتن بدون هرگونه جدا.دن دانه ها، كامالا به گونه اي با.دبتن بايد  رواني

 قالب را پر كند. 

  ودنيبا انتخا  ميزان آ  و دانه بندي مناسب بايد بتوان كارآيي الزم را براي بتن بوجود آورد. استفاده از مواد افز

 با.د.  فقط در صورت تأييد دستگاه نظارت مجاز مي

 :بتن  دوام ( 

سايش و فرساايش   ،بتن ساخته .ده از سيمان پرتلند به مقاومت آن در برابر عوامل جوي، حمالت .يميايي دوام

را باه  .كل اوليه و كيفيت خاود   ،و فرايندهاي تخريبي ديگر گفته مي .ود. بتن پايا در .رايط محيطي مورد نظر

 حفو مي كند.  مطلوبينحو 

 .  ايران بايد مورد توجه قرار گيرد از آيين نامه بتن  3-،مفاد بخش  ،بتن مورد دوامدر 

 

  :).ابلون برداري(  قالب برداري (پ

بايد وقتي بردا.ته .ود كه بتن قادر به تحمل تنش هااي وارده باوده و تغييار .اكل آن از تغييار       ).ابلون( قالب

ش بيني .ده تجاوز نكند . قبل از آنكه اعضا و قطعات بتني مقاومت كافي براي تحمل وزن خاود و  .كل هاي پي

 بارهاي وارده را كسب نمايند نبايد  قالبها برچيده .وند. 

عمليات قالب برداري بايد گام به گام بدون ضربه و اعمال نيرو چنان صورت گيرند كاه اعضاا و قطعاات تحات     

و قابليات بهاره بارداري قطعاات وارد     ، نماا  گرفته ، بتن صدمه نبيند و خد.ه اي به ايمني بارهاي ناگهاني قرار ن

 نشود. 
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هزينه تعمير و جبران آن به عهده پيمانكار  ،در صورتي كه در اثر بردا.تن بي رويه قالبها خسارتي به بتن وارد آيد

 خواهد بود.  

  :).ابلون برداري(  زمان قالب برداري (ت

 مي با.د. "آبا"مطابق ضوابط  طر اين داري در زمان قالب بر

  

 ساخت و حمل بتن   5-4

 جهت ساخت و اختالط مصالح بتن و همچنين حمل آن مي بايست مطابق مشخصات زير عمل نمود. 

 

 اطالع از تركيب بتن  5-4-1

 عبارتنداز:   دنصورت تفصيلي ضبط و نگهداري .وه در مركز تهيه بتن ب اطالعاتي كه بايستي توسط پيمانكار

 )طر  اختالط مصو (از بتن  متر مكعبتركيب يك الف( 

 ( رده مقاومت بتن و تعداد پيمانه هاي تهيه .ده  

 كيفيت سيمان   نتايم( پ

 سنگدانه ها ودانه بندي كيفيت نتايم ( ت

 ( رواني بتن تازه ث

 ( نو  و مقدار مواد افزودني در صورت لزوم و با مجوز كتبي دستگاه نظارت ج

 ( نسبت آ  به سيمان  چ

 ( مقدار آ  اختالط و رطوبت سنگدانه ها 

  كاليبراسيون دستگاه توليد بتن وتاريخ انجام آنيا منحني هاي روابط ( خ

  اختالط بتن 5-4-2

 جهاات اخااتالط بااتن بايااد دسااتور العملهاااي اخااتالط در دسااترس اپراتااور با.ااد. مصااالح بايااد در يااك       

د نظر مخلوط .وند و عمل اختالط تا دست يابي به يك مخلوط يكنواخت ادامه يابد مخلوط كن مناسب براي بتن مور

 و قبل از تغذيه مجدد، مخلوط كن به طور كامل تخليه گردد. 

براي دستيابي به اين مقصود مخلوط كن بايد با سرعت توصيه .ده از طرف كارخانه سازندة آن چرخانده .ود و 

و ني  دقيقه تا سه دقيقه پس از افزودن مصالح اداماه ياباد. زماان اخاتالط باياد       عمل اختالط بايد حداقل به مدت يك

مورد تأييد دستگاه نظارت و براساس نو  و ظرفيت مخلوط كن با.د. استفاده از تراك ميكسر براي سااخت باتن باياد    

 مطابق دستور العمل صادره از طرف دستگاه نظارت با.د. 

 

 حمل بتن به كارگاه 5-4-3

كلياه تادابير الزم باراي     .زه بايد در خالل انتقال از عوارض جوي ) نظير بارش و تبخير آ ( در امان با.دبتن تا

 د. نمدنظر قرار گيرتوسط پيمانكار بايد يا گرم بتن ريزي در هواي سرد 
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ك  و ادر موقعيات نهاايي ريختاه، متار    دقيقه پس از تكميال عمال اخاتالط باياد      0،بتن در مدت زماني كمتر از 

 درصورت نياز پرداخت .ده با.د.

 پس از تاييد دستگاه نظارت ميسر خواهد بود .   در محل مورد نظرحمل قطعات پيش ساخته براي استقرار 

 

 مقدمات بتن ريزي 5-5

د. نو عاري از آبهاي راكد و يا جاري با.ده ، بايد از هر نو  آلودگي تميز .دنكليه سطوحي كه بتن ريزي مي .و

بايد پيش از آغاز بتن ريزي در جاي خود محك  .وند و از تميز باودن آنهاا    قرار مي گيرند،بتن  زيره دركليه اقالمي ك

 اطمينان حاصل .ود.  

بكاار   توسط پيمانكاار  براي جلوگيري ازاثرات مضر آبهايي كه بصورت موضعي نشت مي كنند بايد روش مناسبي

يرش كافي صورت نگرفته است بايد پرهيز .ود. روش مقابله باا  ا بتن تازه تا زماني كه گبگرفته .ود. از مجاورت آ  

 .رايط  نامطلو  تراوش آ  در مجاورت بتن تازه بايد به تأييد دستگاه نظارت برسد. 

 

 كردن و عمل آوردن  متراكم بتن ريزي،  5-6

ي بتن جلاوگيري  بتن بايد به نحوي تنظي  .ود كه از جدا .دن مصالح و يا از بين رفتن حالت خمير انتقالروش 

 .ده و مورد تأييد دستگاه نظارت با.د. 

در صورت استفاده از پمپ، استفاده از لوله هاي آلياژ سبك مجاز نمي با.د. لولاه هااي ماورد اساتفاده در پماپ      

 كردن بايد به نحوي با.د كه وقفه اي در جريان بتن ريزي ايجاد نشود . 

 د. ند آغشته به بتن نگردن.وريزي كه در مراحل بعد بايد بتن  كارهنگام بتن ريزي بايد توجه .ود سطوحي از 

 كليااه اجاازاب مربوطااه بايااد توسااط مهناادس ناااظر بازديااد .ااده و كتباااا مجااوز  ،قباال از ريخااتن هاار نااو  بااتن

 بتن ريزي صادر .ود . 

تركياب آن  بتن بايد در حداقل زمان ممكن پس از اختالط مصرف .ود . بتن بايد قبل از سخت .دن يا تغيير در 

حداك ر ارتفا  مجاز باتن  مصرف .ود. بتن بايد تا حد ممكن در نزديك ترين محل به موقعيت نهايي خود تخليه .ود. 

 ريزي يك متر مي با.د.

به گونه اي با.د كه بتن همواره در حالت خميري بوده و به راحتي بتواناد  از پايين به باال و آهنگ بتن ريزي بايد 

 ". بتني كه آ  به آن اضافه .ده و دوباره مخلوط .ود يا پس از گيارش اولياه خاود مجاددا     يابدراه  خاليبه فضاهاي 

 مخلوط گردد، نبايد مورد استفاده قرار گيرد . 

 .  متراك  گردد، گو.ه ها  و باتوجه خاص به زدن ميل يا وسيله لرزاندنه ب بتن بايد

 صورت خميري درآيد. ه بتن زير آنها بويبراتورهاي سطحي بايد چنان آرام حركت داده .وند كه 

در صورتي كه از ميل زدن استفاده مي .ود بتن بايد چنان عمل آورده .ود كاه حبابهااي هاوا تاا بيشاترين حاد       

 ممكن خارج .ده و بتني با تراك  و بافت يكنواخت حاصل .ود.  
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 مجااز  حدبيده .ده نبايد بيش از در صورتيكه براي تراك  بتن از تخماق استفاده مي .ود، ضخامت نهايي اليه كو

روش دستي يا ترجيحاا با استفاده از وسايل مكانيكي تا خميري .دن باتن و ها  آمادن ساطح     ه كوبيدن اليه ها ب .با.د

 با.اد.  مناسب براي اليه محافو روي .ايب بايد ميزان ارتعاش آن  ،بتن ادامه مي يابد. اگر از ويبراتور استفاده مي .ود

 .نيست اتور براي انتقال بتن به فواصل نزديك مجاز استفاده از ويبر

 د.نبا. دستگاه نظارتوسايل و ابزار متراك  كردن بتن و ابزار جايگزين بايد موردتأييد 

عمل آوردن فرآيندي است كه طي آن از افت رطوبت بتن جلوگيري .ده و دماي بتن در وضعيت رضايت بخش 

باتن آغااز .اود تاا باتن را از گزناد عوامال زيانباار          پرداخت سطحپس از حفو مي .ود . عمل آوردن بايد بالفاصله 

 .  محافظت نمايد

به عنوان م ال گرم  . ه است بايد در برابر كليه آسيبهاي ممكن محافظت گرددرسيدكافي ن مقاومتماداميكه بتن به 

اي جااري، تهااج    و سرد .دن بيش از حد، خشك .دن ).امل خشك .دن نا.ي از وزش باد(، باارش .اديد، آبها   

 . .يميايي يااثرات مكانيكي و نيز لرزش ها و ارتعاش هايي كه قادر به آسيب رساندن به بافت بتن مي با.ند

دساتگاه   ايياد )آ ، مواد محافو( بايد مورد ت  روز( و محيط عمل آوردن بتن  5دورة عمل آوردن )عموماا حداقل 

ه و براي اطمينان از سخت .ادن مناساب ساطح باتن ، عمال      . براي كاهش سرعت جمع .دگي بتن تاز نظارت با.د

 طور پيوسته ادامه يابد. ه آوردن بتن بايد هر چه زودتر كه ممكن است آغاز .ود و ب

 بتن را مي توان بوسيله يكي از رو.هاي زير انجام داد:  عمل آوردن

اساتفاده از آ    نند، مانناد رو.هايي كه حضور آ  اختالط در بتن را در دوره سخت .دن اوليه حفو مي ك - 

 پا.ي يا پو.شهاي خيس ا.با  .ده 

رو.هايي كه از كاهش آ  اختالط بوسيله اندود كردن سطح جلوگيري مي كنند مانند استفاده از ناايلون ياا    - 

 مواد مجاز و مخصوص عمل آوري بتن  

جام عملياات بعهاده پيمانكاار ماي     و هزينه ان  بايد به تأييد دستگاه نظارت برسد پيشنهاديروش  ،در تمام موارد

 با.د.  

 

 يمانكار  پعوامل  5-7

پيمانكار يا عاملي كه از طرف او تعيين .ده است و يا فرد متخصصي به نماينادگي از  ، ي بتنهنگام انجام كارهاي 

فناي انجاام    طرف پيمانكار بايد حضور دا.ته با.د . عامل ياد .ده بايد از اينكه كارها به طرز مناسبي مطابق با مادارك 

 گردد بويژه مراتب زير ، اطمينان حاصل نمايد:مي

 ابعاد طراحي .ده براي اعضا و قطعات .كل وبا هندسه قالب مطابقت  -

و اطمينان از پيش بارگذاري نشدن آن به هنگاام حمال و   ، عمل آوري  بتن ريزي ، ، مصالح آن كنترل كيفيت بتن -     

 . لح بر روي آن و ديگر مواردنقل يا در نتيجه انبا.ته .دن مصا
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 ريزي  مجوز بتن 5-8

ريازي از دساتگاه   با.اد. پايش از دريافات مجاوز  باتن     ريزي ميپيمانكار موظف به تهيه برنامه هفتگي براي بتن

 ريزي را ندارد . نظارت، پيمانكار اجازه هيچگونه بتن

 دستگاه نظارت اطال  دهد. به محل و زمان بتن ريزي را ،ساعت قبل 14پيمانكار بايد حداقل     

  

 بتن ريزي در هواي گرم 5-9

باتن   انتقاال،  ،اخاتالط درحاين  احتياط هاي ويژه اي  ،دليل اثرات نامطلو  دماهاي زياد بر كيفيت و دوام بتن ه ب

 ا.اد درجه سلسيوس دا.ته ب 30بتن تازه نبايد دمايي باالتر از  ،صورت پذيرد. در هر وضعيتيريزي و عمل آوري بايد 

و پيمانكار بايد دماسنم كاليبره .ده توسط مرجعي معتبر را براي كنتارل دمااي باتن تاازه در اختياار دساتگاه نظاارت        

 . قراردهد 

 با استفاده از روش هاي گوناگوني مي توان دماي بتن را كاهش داد از جمله :  

 تفاده نمود .با استفاده از آ  سرد حتي مي توان از مقادير زيادي يخ در مخزن آ  اس -

 تا حدامكان از سيمان گرم استفاده نكرد. -

 عايقبندي لوله هاي انتقال و مخزن آ  و يا رنگ آميزي قسمتهاي نمايان با رنگ سفيد.  -

  هواي تازههاي آ  سرد يا پا.يدن آ  و يا دميدن با استفاده از لوله هاسرد كردن سنگدانه  -

كردن آنها با استفاده از پا.يدن آ  و ياا مرطاو  نگاه دا.اتن پو.اش      عايقبندي محفظه هاي اختالط يا سرد  -

 روي آنها

 قرار دادن مصالح و تجهيزات بتن در زير سايه ومحافظت در برابر گرما و تابش خور.يد   - 

 كار كردن و انجام فعاليتهاي بتن ريزي در .ب - 

 زياد   بتن ريزي در احجام ك  و با فواصل زماني نسبتاا - 

 اندن بتن تازه ريخته .ده توسط كرباس و يا پو.ش هاي .بيه آن پو. - 

 طور مداوم و بالانقطا ه مرطو  نگه دا.تن بتن ريخته .ده ب - 

 استفاده از تركيبات مناسب در سطو  بتني براي جلوگيري از تبخير آ  - 

گرم و خشك كه خطار   بويژه درهواي .توجه كافي به الزامات نگهداري و عمل آوري بتن همواره الزم است 

ترك خوردن بيشتر مي با.د. كنترل درجه حرارت در زمان بتن ريزي به عهده پيمانكار اسات . روش سااخت و عمال    

  با.د عهده پيمانكار ميرو هزينه هاي انجام اين عمليات ب آوردن بتن در هواي گرم بايد به تأييد دستگاه نظارت برسد

 سخت شدهضوابط پذيرش بتن  5-01

 نمونه برداري   5-10-1

 از باتن  ، تهيه .ده استاندارد مكعبيدر كارگاه براساس نتايم آزمايش فشاري نمونه هاي سخت .ده پذيرش بتن 

يكنواخت در طول مدت تهيه و مصرف بتن توزيع  ي. دفعات نمونه برداري از بتن بايد به نحو صورت مي پذيرد تازه 

نموناه   ساه حداقل مقصوداز هر نمونه برداري از بتن تهيه  . ف بردا.ته .وند. نمونه ها بايد از محل نهايي مصر گردند
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هزينه نمونه برداري برعهده  جزئيات بيشتر در اين زمينه توسط دستگاه نظارت ابالغ خواهد .د ..  آزمايشي ازآن است

  . ت صورت نمي گيردازاين بابهزينه بتن نمونه ها بر عهده پيمانكار بوده و پرداخت جداگانه اي ولي  كارفرما

 

 نگهداري از نمونه ها 5-10-2

درجه سانتيگراد در آزمايشاگاه    13 1ساعت در دماي  40ساعت و كمتر از  10نمونه ها بايد به مدت بيش از 

آ  آهاك   نگهداري .وند . سپس قالب باز .ده و تا هنگام رسيدن به زمان آزمايش ، نموناه در رطوبات كامال و ياا    

 درجه سانتيگراد با.د .  17ا.با  نگهداري .ود . درجه حرارت آ  بايد 

 

 هاي فشاري انجام آزمايش  5-10-3

آزمايشاگاه   قرار گيرند.فشار بايد در راس زمان مقرر تحت آزمايش  ،آزمايشي اخذ .ده براي مقاومت هاي نمونه

ها را كه در حضاور نماينادگان پيمانكاار و دساتگاه      نتايم مقاومت فشاري نمونه  موظف است فصل اول مشرو  در 

ساعت به دساتگاه نظاارت گازارش نماياد. عادم حضاور نمايناده         14د حداك ر ظرف مدت نزمايش مي گردآنظارت 

 حقي براي ادعا ايجاد نمي نمايد.  ،پيمانكار در موقع انجام آزمايش مقاومت فشاري

ضاروري   هاآنارسي تنظي  .ده و درج اطالعاتي به .ر  زير در اوراق گزارش مقاومت فشاري بتن بايد به زبان ف

 : است

 كه نمونه به آن مربوط مي .ود    .ر  كامل موقعيتي -
 تاريخ نمونه برداري ، تاريخ آزمايش و سن نمونه در موقع آزمايش  -     

 .ماره و تاريخ صورت مجلس انجام آزمايش فشاري -
 وزن و حج  نمونه  سطح بارگذاري .ده ، ،ابعاد نمونه -
 وزن مخصوص بتن -
 حداك ر بار وارده -

 مقاومت فشاري بدست آمده و مقاومت مشخصه بتن طبق نقشه  -
 حج  بتني كه نمونه آزمايش .ده معرف آن مي با.د  -
 معايب نمونه )در صورت وجود(   -

 نو  )تيپ( سيمان مصرفي -
 تازه و دماي بتناسالمپ  -
 

 اومت بتنضوابط پذيرش مق 5-10-5

 از هااار قسااامت از كارهااااي بتناااي مطاااابق بناااد اخاااذ .ااادهمياااانگين مقاومااات فشااااري نموناااه هااااي 

 %00بوده و مقاومات هيچياك از نموناه هاا نباياد از      از مقاومت مشخصه كمتر  د، نباياين مشخصات فني   7-20-2 

 با.د.  مقاومت مشخصه كمتر
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 بتني عمليات :مپنجفصل 

 

 

 بتنو جريمه  بتن غير قابل قبول 5-10-6

ليكن به تشخيص دستگاه نظارت نيازهااي فناي    دمورد پذيرش قرارنگير 7-20-7بند  ت نمونه ها طبقمقاوم اگر

مي گردد در غير ايان صاورت    مشمول جريمه بر اساس رابطه زير ، ناحيه مربوط به اين نمونه ها طر  را تامين نمايد 

 .  بتن ريزي .ود "تخريب و مجددا مي بايست به هزينه پيمانكار ناحيه مزبور

              

 = جريمه   7/2*     هزينه بتن *                                            

                              

هزينه تهيه وحمل مصالح ، كليه هزينه هاي مربوط به ما.ين آالت و تجهيزات ماورد  تذكر : منظور از هزينه بتن ، 

 وعمل آوري بتن مشمول جريمه مي با.د . استفاده و كليه هزينه هاي اجرا

 

 

 بتني عملياتمتره و پرداخت هزينه  5-11

مطابق مفاد فهرست بهاي منض  به پيمان و باتوجه باه ناو  كاار و حجا  آن      بتني عملياتهزينه اجراي پرداخت 

 .انجام خواهد .د 

و تائياد صورتجلساه انجاام آن     محاسبه احجام بر اساس مفاد نقشه هاي اجرايي يا دستور كاار دساتگاه نظاارت   

ضخامت بتن از مقدار مندرج در نقشه هاي اجرايي نباياد كمتار با.اد و     توسط دستگاه نظارت صورت خواهد گرفت.

 هزينه مربوطه نيز بر اساس ضخامت مندرج در نقشه ها پرداخت خواهد .د .

 

 

 ومت مشخصه مقا –مقاومت موجود 

 مقاومت مشخصه
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 ي منضم به قراردادمقدمه و كليات فهرست بها
 

منتيار  از   1197ساا    فهرست بهاي آبيااري و زكشيا   كليه رديفها و شرح عمليات مندرج در اين فهرست بهاء از  -1

 ورد كزينه در اين پروژ  واقع گرديد  است.آسوي سازمان مديريت و برنامه ربزي كيور استخراج و مورد بر

فهارس بهاي ياد شد  در فوق بطور كامل منضم به اين پيمان بود  و بهاي واحد مندرج در فصو  مختلف آنهاا ماورد    -2

احتساا  راريپ پييانهادي پيمانشاار و سااير رارايپ قاانون  و        محاسبه براي كاركاي پيش بين  نيد  احتمال  با 

 قراردادي اين پيمان قرار گرفته و قابل پرداخت خواكد بود.

شرح رديف كاركاي اجراي  درج شد  در اين فهرست بهاء به تنهاي  تعيين كنند  ميخصات نبود  بلشه بهااي واحاد    -1

ميخصات فن  انجام و با شرح و ميخصات تعياين  ر طبق نها در صورت  قابل پرداخت خواكد بود كه كاآكر يك از 

 .شد  در اين فهرست بهاء مطابقت داشته باشد

 م  باشد. مان ميمو  تعديلكزينه كل  كاركردكا و عمليات اجراي  اين پي -4

 تعديل كزينه كاي تجهيز و برچيدن كارگا  بر اساس متوسط شاخص كاي رشته ابنيه و آبياري و زكشي  م  باشد. -5

 .م  باشد 1197تهاي كليه رديفهاي اين پيمان بر اساس فهرست بهاي سا  قيم -6

فواصل حمل منظور شد  در اين فهرست بهاء بمنظور برآورد كزينه كا تعيين و محاسبه گرديد  اسات. كزيناه حمال     -7

صورتجلساه  اقالم  از مصالح كه ميمو  پرداخت كزينه حمل م  باشد بر اساس مسافات واقع  حمل آنها كاه طا    

 .اي مورد تائيد دستگا  نظارت قرار خواكد گرفت قابل محاسبه و پرداخت خواكد بود

رافع تعهدات و مسئوليت پيمانشار در  ،كزينه تجهيز و برچيدن كارگا  كه در اين پيمان بصورت مقطوع برآورد گرديد  -8

قيمت پيينهادي پيمانشاار منظاور    تمال  درتجهيز كامل مورد نياز اجراي پروژ  نبود  و كزينه كاي پيش بين  نيد  اح

 .گرديد  است

 1197فهرست بهاي سا   1( پيوست 2-17-2( و)17-2كزينه تجهيز و برچيدن كارگا  بر اساس مفاد مندرج در بند )  -9

 محاسبه و پرداخت خواكد شد.

ممنضم به پيماان  كليه قيمت واحدكاي ستار  دار مندرج در اين قرارداد كم سنگ قيمت واحدكاي فهرست بهاي  -11

 محاسبه شد  و كزينه كاي احتمال  مازاد بر مبالغ معين شد ، در قيمت پيينهادي پيمانشار منظور گرديد  است.

احتمال  مبلغ پيمان و يا تمديد مدت مجاز و غير مجاز پيمان موجاپ افازايش كزيناه مقطاوع تجهياز و      افزايش  -11

 .برچيدن كارگا  نخواكد بود

فهارس بهاي منضم به پيمان تعياين و درج نياد  باشاد بار      تمال  كه بهاي واحد آنها دركزينه كاركاي جديد اح -12

شرايط عموم  پيماان محاسابه و پاز از تصاويپ كارفرماا قابال        29ماد   "ج"اساس مفاد و روابط مندرج در بند 

  .د بودنپرداخت خواك
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 مورد نياز ماشين آالتجدول 

 

 پيش بيني حداقل تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز عمليات پيمان

 تعداد تجهيزات رديف 

 دستگاه يک متر مكعب 5/0 بتونير 1

 دستگاه هشت چرخ 10كاميون كمپرسي  3

 دستگاه سه دامپر  4

 دستگاه دو بيل مكانيكي بازو بلند 5

 دو ست كامل باتجهيزات كامل )هر كدام( نيوتوتال استيشن و دوربين  6

 دستگاه چهار ويبراتور با متعلقات آن  7

 دستگاه دو دراگالين 8
 يک دستگاه گريدر 9

 دو دستگاه لودر 10

 دستگاه سه   كيلووات 120ژنراتور حداقل  11

 دستگاه چهار وانت  12

 دو دستگاه خود رو سواري 13

  بل از ابالغ قرارداد ، برنده مناقصه بايد ماشين آالت و تجهيزات فوق را به رويت نمايندگان كارفرما و مشاور برساند ق

 قانون برگزاری مناقصات مي باشد۱۱آئين نامه اجرايي بند ج ماده ۱۱ارزيابي مناقصه گران طبق ماده
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برچیدن کارگاه

شرح کار

ماه

 "مجتمع پرورش میگوی چوئبده C5 (D4,D5 -D5,D6)اصالح و تکمیل بخشی از شبکه زهکش های طرفین کانال "برنامه زمان بندی کلی 

تجهیز کارگاه

عملیات خاکبرداری

عملیات خاکریزی
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 9از  9صفحه  مدارك قراردادهاي مهندسان مشاور و پیمانهاي پیمانکاران و دستورالعمل تنظیم اسناد 

 3/12/1377مورخ :                                                       7458/202-7140/54 پیوست بخشنامه شماره

 :مشخصات پیمان           )                                         2فرم شماره (

   
  

ح 
طر

ت 
صا

شخ
م

 

   ) مجتمع پرورش میگوي چوئبده D5,D6و  C5 )D4,D5کانال  طرفینهاي  اصالح و تکمیل شبکه زهکش عنوان طرح :

 شماره پروژه :                    شماره طرح :  

     ) مجتمع پرورش میگوي چوئبده D5,D6و  C5 )D4,D5کانال  طرفینهاي  اصالح و تکمیل شبکه زهکش عنوان پروژه :
 شماره طبقه بندي دستگاه اجرایی :                     اداره کل شیالت خوزستانعنوان دستگاه اجرایی : 

 محل تامین اعتبار، درآمد عمومی (اعتبار عمرانی )                     درآمد اختصاصی                     سایر منابع

ت
صا

شخ
م

 

   
ار 

انک
پیم

 

 رتبه :                                       :     مورد نظر رشته کاري           نام پیمانکار :                      

 محل اخذ صالحیت:   :                                آخرین تاریخ اخذ صالحیت             شماره تشخیص صالحیت :    

لی
اص

ت 
صا

شخ
م

 
  

   
   

   
ان

پیم
 

 
      ) مجتمع پرورش میگوي چوئبده D5,D6و  C5 )D4,D5کانال  طرفینهاي  اصالح و تکمیل شبکه زهکش موضوع پیمان :

 استان خوزستان، آبادان، مجتمع پرورش میگوي چوئبده : محل اجرا 

  ماه  4  :                 مدت پیمان :  ا تخفیف)ی(اضافه پیشنهادي ضریب پیمان ریال                               :                   مبلغ پیمان

  
ي 

بها
ت 

رس
فه

 و 
ري

آبیا
ز

شی
هک

 

ل 
سا

97 

 
هبرآورد ردیفهاي غیر پای  

 درصد :
 نوع فهرست

 فهرست رشته تاریخ انتشار ضریب منطقه اي
هغیر پای سایر کل ردیفها  پایه 

0%    * *  7139 هکشیآبیاري و ز   

        

بها
اد 

آح
ل 

دی
تع

 

 15/9/82:  مورخ  173073/101مشمول تعدیل آحاد بها : آري           خیر        دستورالعمل حاکم بر تعدیل، بخشنامه شماره:  

 شاخص مبناي پیمان، سه ماهه       سال              ، تاریخ برگزاري مناقصه : 

 ، ترك مناقصه :              تاریخ تسلیم آخرین پیشنهاد کتبی:      تاریخ تسلیم پیشنهاد، سه ماهه      سال       

   
   

   
لها

نتر
ک

 

در مواردي که برآورد ردیفهاي غیر پایه، بیش از درصدهاي مندرج در دستورالعمل مربوط است مجوز الزم در موعد مقرر، از شوراي عالی 

 ابالغ مصوبه شورا به شماره                    تاریخ                           نامه    فنی کسب شده است؟  آري                خیر         

 در مورد اضافه پیشنهادي ده درصد و بیشتر ، مجوز الزم از مراجع ذیصالح کسب شده است؟  آري                خیر 

 تاریخ ابالغ مجوز به شماره :                               تاریخ : 

بط
ضوا

 
رها

عیا
و م

 

 ه هاي : رضوابط الزم االجراي دفتر امور فنی و تدوین معیارها در پروژه مورد بحث ، به شما

 

120 55 101 327 95   
 

 



 
 24/2/1373تاریخ :              
 2329/5-102 -738شماره :              
 پیوست :              
 
 
 

 بسمه تعالی
 

 بخشنامه به دستگاههاي اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران
 
 

به قراردادها و پیمانهاي پروژه هاي مربوط به طرحهاي عمرانی باید از طریق سیستم (کامپیوتري)  نظر به اینکه اطالعات مربوط
ه داشته شود، لذا دستور فرمائید در قراردادها و پیمانهایی که از این به بعد با مهندسان مشاور در پایگاه اطالعاتی این سازمان به روز نگ

 و پیمانکاران منعقد می شود، مراتب زیر را در تکمیل دفترچه پیمان یا قرارداد، مورد اقدام قرار دهند. 
ول زیر و با توجه به توضیحات ارائه شده در در پیمانها و قراردادهاي مورد مبادله، اطالعات طرح و پروژه مربوط طبق جد -1

 مورد آن، در صفحه آخر دفترچه پیمان یا قرارداد درج گردد. 
 

 

  :  شماره طبقه بندي طرح                                                                                  : عنوان طرح

 ) مجتمع پرورش میگوي چوئبده D5,D6و  C5 )D4,D5کانال  طرفیني ها اصالح و تکمیل شبکه زهکش :عنوان پروژه 

   شماره پروژه : 

  :  شماره طبقه بندي دستگاه اجرایی             اداره کل شیالت خوزستان عنوان دستگاه اجرایی :
 

  جاريدرآمد عمومی                   محل تامین اعتبار این قرارداد یا پیمان :

  عمرانی                                                                  سال قانون بودجه
 

  سایر منابع                                                                 درآمد اختصاصی

 
  
 افقتنامه می باشد . همان عنوان مندرج در قانون بودجه سال مورد عمل ، و یا عنوان مندرج در مو عنوان طرح : -1-1

 رقمی مندرج در موافقتنامه است.  8شماره  شماره طبقه بندي طرح : -1-2

 امه و بطور کلی موضوع پروژه می باشد. تنعنوان مندرج در موافق عنوان پروژه : -1-3

 شماره ردیف پروژه در موافقتنامه است.  شماره پروژه : -1-4

 ردیف بودجه سال مورد عمل است.  تنامه، یاقعنوان مندرج در مواف عنوان دستگاه اجرایی : -1-5

 جمهوري اسالمی ایران
 سازمان برنامه وبودجه

 دفتر رئیس













 

 صفحه 5از  5صفحه  31/5/3130مورخ  5135/307-3571/75فهرست پیوست بخشنامه شماره 

 ردیف
شماره 

 نشریه
 عنوان ضابطه

شماره و تاریخ بخشنامه 

 مربوط
 محل مهر و امضاء

  هافرودگاهآیین نامه طراحی محوطه زمینی  791 25
2525-25/9259-755 

72/75/7711 
 

 ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف  791 27
1775-25/1557-755 

71/75/7711 
 

 ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری  557 25
557-25/179-752 

51/7/7715 
 

  - دستورالعمل استفاده از امولوسیونهای قیری در راهسازی  551 22

 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها  575 29
2191-25/1527-752 

77/77/7719 
 

  - خاکچالهای زباله شهری  571 21

  - نقشه های همسان مجاری آب بر زیر زمینی بتنی  571 21

29 551 
دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای مهندسی 

 رودخانه )مراحل شناسایی، توجیهی و تفصیلی( 
7992/25-5579/752 

71/5/7715 
 

  - آیین نامه جوشکاری ساختمانی ایران  551 95

 ضوابط تعیین سطح زیر بنا برای ساختمان بیمارستانها - 97
55217-29-2/57797-755 

71/77/7715 
 

95 - 
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت 

 در مناقصه ، ارزیابی کیفی و ارجاع کار 
775555-55-55-55 
52/77/7795 

× 

 ظرفیت مجاز کاری پیمانکاران  - 97
 55الف  997795

71/77/7719 
× 

 یین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران آاصالحیه  - 95
 ک  55757ت  11255
75/5/7711 

× 

92 - 
دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران 

 به تفکیک فصلهای فهرست بها
19215/755 

79/1/7711 
× 

 آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی  - 99
 ت 757555
 هـ 25929

55/9/7795 
× 

91 - 
 متیق شنهادیپ با همراه بها تجزیه ارایه نحوه دستورالعمل

 مانکارانیپ توسط
9525757/99 

77/57/7799 
× 
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1707889ش:ش

ربانهم و بودهج کشورسازمان   

 رياست جمهوري 

 رييس ساسمان

 پیمانکارانوهاياجرايي،مهنذسانمشاوربخشنامهبهدستگاه
96/9252321شماره:

 59/35/9511 تاريخ:

یمانکارانبهاهمراهباپیشنهادقیمتتوسطپدستورالعملنحوهارايهتجزيه  موضوع:



 اطالع ي یمستىسساس وظام وامٍ هييآ 30 مازٌ ث بىس بًزجٍ، ي بزوامٍ قاوًن 23 مازٌ استىاز بٍ

 بُاٍ يتجش ٍيارا وحًٌ زستًرالعمل ًستيپ بٍ کشًر، يیاجزا ي یفى وظام یراستا زر ي مىاقصات یرساو

 تا گززز یم صازر صفحٍ زٌ زر ،(االجزا السم) ايل گزيٌ وًع اس ماوکارانيپ تًسط متيق شىُازيپ با َمزاٌ

. شًز گذاشتٍ اجزا بٍ متًسط معامالت وصاب اس شتزيب اي بزابز بزآيرز با یکارَا یبزا ابالغ ديتار اس

 گشار مىاقصٍ زستگاٌ صيتشر طبق شسٌ ازي وصاب اس کمتز یکارَا یبزا زستًرالعمل هيا یزيبکارگ

  .بًز ذًاَس

 مىاقصٍ فاتيتشز تزک ريش بٍ کٍ زستًرالعمل هيا مشمًل یکارَا یبزا زستًرالعمل هيا یاجزا

 .است یالشام شيو شًوس یم ارجاع

 . شًز یم 5/5/1311 مًرخ 5453/102-4551/54 شمارٌ برشىامٍ هيگشيجا برشىامٍ هيا

 

 

 

 

  
 

 



  

 محل اجرا، 
 هاي مالك 
، اين باشد 

نه شمول و 
  دام شود. 

ف از كار يا 

 در را ينيع
اقصه باشد 

ر است و به 
 نيست كه ب

نسبت  هاار
  .يرگاه

 مقادير كار 
وست اين 

 به صورت 
باالسري و 

ه به نوع كار،
يكي ازرفي 
مي ها ري آن
دامنبه  اتوجه

اقد پيمانكارو 

هنده آن رديف

انجام كار مع 
 در اسناد منا

  شود. 

مانكاريسود پ
اس ييها نهيز
از اقالم كا ك
و دفاتر كار ي

 پس از درج
پيو 4تا  1ي 

اجراي كار،
 جز ضريب ب

، باتوجهپيمان
مايند و از طر
 توجيه پذير
هيه شده تا با

ومشاور  دس

ي تشكيل ده

مانكاري آن پ
درج شده طي

يآور م ه الزام

و س يجار يها
هز ،يباالسر 
كيبه هر  ماًيتق
يدفتر مركز، ت

عهده دارند،
هاي ر جدول

آورد هزينه ا
بها، به رست

                    

  ن

جام موضوع پ
نم تحويل و

وي منطقي 
ته بها است، 

 از طرف مهند

عوامل و اجزا

موجب  و به
يتمام شرا ي
شده ادي طيرا

ه نهيهز رندهي
نهيهز شود. ي

ن آن را مستق
تداركات ،يال

مناقصه را به
 برآورد را د

 : نمايند

 عمل در برآ
 ضرايب فهر
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انجد را براي
 قيمت، تهيه
هاي فتن قيمت

اس فهرست
هاي پيوست 

قيمت ع دار و

باشد يامه م
يوپاسخگ ديا
تمام شر يرا

يبرگ كه در ژه
يمحاسبه م ر

توان ينم وده و
ما ،يادار ،يت

تهيه اسناد م
ت مربوط به
ب زير درج ن

هاي مورد ت
ف با احتساب

                 

نهاد قيمت توس

31/03/96 خ

يشنهادي خود
يط مؤثر در

 در نظر گرف
اسا رد كار بر

يل جدولتكم

مقد بر اساس

راه ضمانت نا
با شنهادي. پد

گزار، اجر قصه

يا پروژ طرح
كار مستقيم ي

بو يك و عموم
تيريمد ينسان

مسووليت كه
جرا، اطالعات

 شده به ترتيب
يا فهرست  ت

اي كل رديف

                   
  ور 

ا همراه با پيشن

مورخ 123/96

  ف:
 بايد قيمت پي
و ساير شراي
رف كارفرما،
هايي كه برآور
ن نسبت به ت

  

ها ب هاي رديف
  ت

  ت پيمانكار
ه عموماً همر

كند يتعهد م ي
مناق ياز سو ش

  ي
يها نهيع هز

يها نهياز هز 
كار، مشترك ك

ان يروين هاي

 واحدهايي ك
ورد هزينه اج

ينيب ي پيش
هاي فهرست
ب نزولي بها

      ست جمهوري
امه و بودجه كشو

   يس سازمان

بها رايه تجزيه

32579شماره 

كاربرد و اهداف
ه پيمانكاران

متعارف روز و
يمانكار از طر

براي كاره مل
ت مندرج در آ

 م و تعاريف: 
  تجزيه بها

سبه واحد به
لح يا خدمات

قيمت شنهاديپ
كه يكتب نهاد

ينيل مبلغ مع
رشياز پذ س

هزينه باالسري
جموعاز م يمت

يرت درصد
كيم مختلف 
ه نهي مانند هز

يا ،مشاور س
بها و برآو ت

ها مل در محل
ه ابتدا رديف 
اي به ترتيب ه

رياس                   
سازمان برنا       

ريي                     

رالعمل نحوه ار

ت بخشنامه ش
  

دامنه ك - 1
از آنجا كه 

هاي م نرخ
انتخاب پي
دستورالعم

نكاتديگر 

مفاهيم - 2
ت -1- 2

محاس
مصا

پ -2- 2
شنيپ

مقابل
پس و

ه -3- 2
قسم
صور
اقالم
.داد

مهندس - 3
در فهرست
دستورالعم

3 -1-
مجموعه

  
  

              
                 

                 

دستور

پيوست
 

 

  



  

ستند، مانند 
وارد  1دول 

دي انتخاب 
 وند. 

يب فصل و 

اظر مربوط 
 

 3م جدول 
شده تعيين 
قم را دارند 

 و پيمانكار 

.  
و باراندازي 
ف در فصل 
ور جداگانه 

هاي پروژه 
تهيه  5ول 

 رديف يك 
، در محلي 2

ر وابسته هس
رديف، در جد

 هستند تعداد
ر را شامل شو

بها)، ترتي ست

اطالعات متنا 
شود.  رج مي

 در ستون نهم
مشخص ش 2

ف باالترين رق
  است.) 5

مشاور ندس

شود  درج مي
انبار كارگاه و
د و اين رديف
ديگري به طو

ه ايط و ويژگي
جدو به شرح 

اي از چند عه
2ن از جدول 

ر به يكديگر
اره و شرح ر

ن بهاي كل
 كار مورد نظر
 رشته (فهرس

وس مشاور 
در 3در جدول

ها تهيه شود،
2 در جدول 

هاي كل رديف
50ها حداكثر 
مهنباً توسط

حل تأمين آن
حل تأمين تا ا
 مازاد هستند

د 5در جدول 

 توجه به شرا
،سب با آن را

براي مجموع، 
هاي معادل آن

                    

  ن

. 

ك قلم از كار
جمع و با شما

داراي باالترين
هزينه اجراي

) به تفكيك1

 توسط مهندس
، به تفكيك د

به ها تجزيه ن
آن كه  مبلغ

 كه از نظر به
ه اد اين رديف

متناسب 4دول

مصالح در مح
، حمل از مح
 هزينه حمل

ارد نشده، و د

باشده است، 
 بهاي متناسب

بها، ف تجزيه
ه شماره رديف
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شود.رتب مي
اي كامل يكر

هاي اصلي جم

ه به ترتيب د
مبلغ برآورد ه

1-1-3ح بند (

ل در برآورد،
ح زير جدول)،
انكار براي آن
رديف از نظر
 در هر فصل

(تعدا ه نمايد.
، جد3جدول

: عايت شود
مصالح، نرخ م
گيري مصالح،
ول پرداخت
ين قسمت وا

شتعيين  2ل
اب و تجزيه

خود، يك رديف
 شرط آنكه ش

                 

نهاد قيمت توس

31/03/96 خ

مر1در جدول
كه براي اجر
ه ي كل رديف

هايي كه رديف
درصد م 80ل

شده به شرح
 وند.

هاي مورد عمل
جه به توضيح
 از طرف پيما
 به اهميت ر
 تعداد رديف

بها تهيه جزيه
رج شده در ج

 نكات زير رع
د در قسمت م

بارگ هاي زينه
حي كه مشمو
ل مازاد، در اي

ي كه در جدول
انتخا م كارها
بهاي خ تجزيه
به 5 جدول

                   
  ور 

ا همراه با پيشن

مورخ 123/96

يدن كارگاه، د
هايي ك  رديف
بهاي با ، بايد

ول ياد شده ر
موع، حداقلمج

هاي انتخاب ش
شو درج مي 2

ه وط به فصل
پيمانكار (باتو
هايي كه بايد
شاور باتوجه
بايد براي آن

ستورالعمل تج
ز اطالعات در

بايد 5جدول
ون بهاي واحد
سمت حمل، هز
ر مورد مصالح
د، هزينه حمل

  يد.

هايي ي رديف
 را براي انجام
پيمانكار در ت
د، درج آن در

      ست جمهوري
امه و بودجه كشو

   يس سازمان

بها رايه تجزيه

32579شماره 

تجهيز و برجيد
: بهاي كلي

،ابه اي اضافه
  
از جدو - 1-1

شوند كه در مج
ه رديف - 1-2

2ف در جدول 
اطالعات مربو
نهاد، توسط پ

ه تعداد رديف  
ف مهندس مش
د و پيمانكار با

اين دس 4-3د 
با استفاده از

 گردد. مي

ج براي تكميل
در ستو - 4-1
در قسم - 4-2

شود. در  مي
ري قرار دارد
 خواهد گرديد

كاران بايد براي
روش بهينه ر
 صورتي كه پ
ه نموده باشد

رياس                   
سازمان برنا       

ريي                     

رالعمل نحوه ار

ت بخشنامه ش

هزينه ت
يادآوري
ها رديف

شوند.  
3 -1

ش مي
3 -1

رديف
ا -2- 3

به پيشن
:تبصره

از طرف
شود مي

طبق بند
ب -3- 3

تكميل م
ب -4- 3

3 -4
3 -4

درج
ديگر
درج

 

پيمانك - 4
ر ،و منطقه

نمايند. در
فصل تهيه

  
  

              
                 

                 

دستور

پيوست
 

 



  

 خود، براي 
فاده نمايد، 
زي به درج 
لح و حمل، 

 آناليز خود 
 10تخفيف 

جام كار در 

 به دستگاه 
يا داراي  ه

ر مقررات و 
 در نتيجه  و

بايد مدارك 
ع ياد شده، 

 (به استناد 
تندسازي و 

اين  توسط
آيين نامه  1

تجزيه قيمت
آالت استف ين

ي است و نياز
در مورد مصال

 مي بايست
ل كاهش يا ت

 در دوره انج
   ي قرار گيرد.

 براي تسليم
 تكميل شده

  شوند.  ي

ساير  مالي و
ي متناسـب

  .د

، باباشد رگاني
ر، براي مراجع

ي و بازرگاني
يي نظام مست
د دهندگان ت

10د پ ماده 

ار در روش ت
تمزد يا ماشي

كافي 5جدول 
نيست، ولي د

،داشته باشد 
زان قابل قبول

 تغيير قيمت
 مورد بررسي

و امضا كند و
هاي د جدول

شناخته ميود 

ت و ارزيابي
هاي ، قيمتمل
كنـد ن ميتعيي

ميته فني بازر
گزار ه مناقصه

ت به كميته فني
نامه اجراي يين

ك از پيشنها
 و بر طبق بند

  شوند.

                    

  ن

      

ت. اگر پيمانكا
م شده دست
ل مربوط در ج
ت به تفكيك

ب باالسري
حداكثر ميزيد.

بيني ي پيش
ي پيشنهادها

مهر و )دهنده
نهادهاي فاقد

، مردوشود مي

 بررسي قيمت
ين دستورالعم
مناقصات) را ت

كمعي از قبيل 
واست دستگاه

بها قيمت جزيه
آي 10ماده  4

ر يكهنهادي 
شنامه باشد

ارسال ش صات
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 بالمانع است
ي هزينه تمام

آالت در محل ن
آالت يا ماشين

ادن در ضريب
تكميل نمايد 6

ب الزم را براي
و ارزيابي مالي

پيشنهاد د(كار
ر دهد. پيشن
ت پيشنهادي م

روشمده از
رعايت ايت و

ن برگزاري م

ه عهده مراجع
ضميمه درخو

انكاران يا تج
4صره ذيل بند

قيمت پيشنا
ست اين بخش
طالعات مناقص

                 

نهاد قيمت توس

31/03/96خ

ت، درج شود،
ا برايه كارگاه

و جمع ماشين
وي انساني ي

تخفيف دا به
6دول شماره

انكار ضرايب
ررسي قيمت و

را بايد پيمانكا
 مناقصه قرا
هام در قيمت

هاي بدست آم
زاري مناقصات

قانون 6ـ ماده

نهاد قيمت به
اي مشمول، ض

شنهادي پيما
يا تبص قصات

بها ييد تجزيه
جداول پيوسي
به بانك اط دي

                   
  ور 

ا همراه با پيشن

مورخ 123/96

ني شده است
هاي رايج ك خ

وي انساني و
 از عوامل نيرو

 روري است.

تمايلمانكار
ري را طبق جد

   باشد. ي مي

پيما ،تعديل د
ده تا براي بر

ر 6تا  2شده
اسناد قيمت 

ها منجر به ابه

 از بين قيمته
برگز قانون 2

موضوع بند هـ

پيشن بررسي 
مل براي كارها

هاي پيش  قيمت
برگزاري مناق 

ت)، رد يا تاي
ند به رسيدگي

باربوط به آن

      ست جمهوري
امه و بودجه كشو

   يس سازمان

بها رايه تجزيه

32579شماره 

بين پيش 5ول 
 كار، از نرخ
مبلغ جمع نيرو
هاي هر يك ا

اقالم ضر كي

ورتي كه پيما
هاي باالسر نه

ريب باالسري

هاي فاقد مان
خود لحاظ كرد

تكميل ش هاي
ار در پاكت
ه كه ماهيت آن

يون مناقصه
20جمله ماده 

دوم (م اول و 

ه در مواردي
ن دستورالعمل

  ود. 

صورت ارجاع ق
قانون 20ده 

ساني مناقصات
بايست مستند
مستندهاي مر

رياس                   
سازمان برنا       

ريي                     

رالعمل نحوه ار

ت بخشنامه ش

كه در جدو
اقالمي از
انعكاس م
مقدار و به
درج تفكيك

 

در صو - 5
براي هزين
درصد ضر

  

در پيم - 6
پيشنهاد خ

 

ه جدول - 7
زگ مناقصه
ك يايرادات

  

كميسي - 8
قوانين از ج
برنـدگان

 

چنانچه - 9
موضوع اين
ارسال شو

  

در ص -10
بند ب ماد
اطالع رسا
ب كميته مي
ياد شده م

  
  

              
                 

                 

دستور

پيوست
 

 



  

ها  ك پيمان

ف هستند تا 
 برگزارين 

  
 

اسناد و مدارك

يمانكار موظف
نونقا 28اده 

ها در ا رج آن

كارفرما و پي ،
وع بند (و) ما

                    

  ن

ها نيست و د

شوند، جاع مي
ه هيات موضو
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ه ناد در پيمان

ارج ت مناقصه
بهها  ي قيمت

                 

نهاد قيمت توس

31/03/96 خ

مل، قابل استن

رك تشريفات
 براي بررسي

                   
  ور 

ا همراه با پيشن

مورخ 123/96

ين دستورالعم

تر به صورت
تورالعمل راس

      ست جمهوري
امه و بودجه كشو

   يس سازمان

بها رايه تجزيه

32579شماره 

د و مدارك اي
  باشد. 

ي كارهايي كه
وضوع اين دس

  ارايه دهند.

رياس                   
سازمان برنا       

ريي                     

رالعمل نحوه ار

ت بخشنامه ش
  

اسناد -11
ب مجاز نمي

 

براي -12
مدارك مو
امناقصات 
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  کلیات  -1
هـای   فهرسـت  هـای  ه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران را ، به تفکیک فصـل یاین دستورالعمل نحوه ارا .1-1

  .پایه و غیرپایه مورد استفاده دربرآورد، مشخص می کند
نحـوه   آورد ، تشخیص صالحیت، ارجـاع کـار،  مربوط به تهیه برهای  ضوابط ودستورالعملقوانین، تمامی  .1-2

  . انجام مناقصه یا ترک مناقصه و تعیین پیمانکار منتخب، که درزمان واگذاری کار، نافذ است باید رعایت شود
  تعاریف -2

  :واژه ها وعبارات مورد استفاده دراین دستورالعمل دارای تعاریف زیر هستند
  یهفهرست بهای واحد پا. 2-1
 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهـور هایی که در رسته و رشته های مختلف از سوی  فهرست 

  .ابالغ شده است، یا خواهد شد
   :فهرست بهای واحد غیرپایه .2-2

فهرسـت بهـای   ، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور هایی از کار که برای آنها از طرف  رشته
  . یه ابالغ نشده استواحد پا

  فصل  .2-3
  . بندی شده است ها با ماهیت مشابه، در آن دسته ای از ردیف که مجموعه ،هربخش از فهرست  

  مبلغ ردیف. 2-4

 )دار ستاره( غیرپایههای  ردیفپایه یا های  ردیف، اعم از آن ردیف» بهای واحد«در » مقدار ردیف«ضرب  حاصل
   مبلغ فصل .2-5
  )دار ستاره( های غیرپایه های پایه و ردیف ، شامل ردیفهر فصل ف هایجمع مبلغ ردی 

  ضرایب .2-6
. شـود  های ویژه، طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط، به برآورد اعمال می اعدادی که به منظور جبران هزینه

  ...ای و مانند ضریب باالسری، منطقه
  مبلغ برآورد. 2-7

  .شود محاسبه میدستگاه اجرایی ضوابط مربوط توسط بها و  فهرستهزینه اجرای کار که براساس 
   جدول خالصه برآورد مالی .2-8

  برآورد کارهای بهای واحد مورداستفاده در محاسبه  حاوی اطالعات مربوط به یک رشته از فهرستجدولی 
  



 های  صلاز سوی پیمانکاران ، به تفکیک فقیمت پیشنهاد  ارایهدستورالعمل نحوه 
  ابه فهرست

  6از  2صفحه 
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هـای واحـد پایـه ایـن      موردنظر، که در آن مبالغ به تفکیک فصل درج شده است، درصورت استفاده از فهرست
ایب بـه  ضـر . و جمع آنها در سه ستون مجزا درج خواهـد شـد  ) دار ستاره(مبالغ به تفکیک اقالم پایه و غیرپایه 

هـا توسـط    ایـن جـدول  . شود که بار مالی آنها قابل تشـخیص باشـد   نحوی در جمع مبالغ این اقالم اعمال می
در ایـن حالـت، در انتهـای جـدول     . شـود  دستگاه اجرایی، به تفکیک هر رشته فهرست به طور مجزا تهیه مـی 

ی تجهیـز و برچیـدن کارگـاه    ها در آن درج شـده اسـت، ردیفـی نیـز بـرا      ای که برآورد تمامی فهرست خالصه
  .  شود بینی می پیش

  ضریب پیشنهادی جزء  .2-9

، بـه مبلـغ بـرآورد شـده     )باتوجه به تمامی شرایط(ضریبی که از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هرفصل 
  .شود توسط دستگاه اجرایی برای همان فصل، حاصل می

برچیدن کارگاه نیـز از تقسـیم مبلـغ تجهیـز و برچیـدن       ضریب پیشنهادی جزء مربوط به مبلغ برآورد تجهیز و
  . شود کارگاه که توسط پیمانکار پیشنهاد شده است، به مبلغ نظیر در برآورد دستگاه اجرایی حاصل می

  ضریب پیشنهادی کل .2-10
  مبلغ برآوردبه  مبلغ پیشنهادی پیمانکارضریب حاصل از تقسیم 

  نحوه ارایه پیشنهاد  -3
را کـه ) پ(و ) ب(، )الـف (هـای   ان دعوت شده، پس از محاسبه برآورد هزینه اجرای کار، جـدول پیمانکار .3-1

قسمتی از اطالعات آن توسط دستگاه اجرایی وارد شده اسـت تکمیـل و پـس از مهـر و امضـا، همـراه بـرگ        
  . کنند پیشنهاد قیمت در پاکت مربوط قرار داده و تسلیم دستگاه اجرایی می

  .شود ه توسط دستگاه اجرایی تکمیل میهایی ک قسمت .3-2
پـروژه مـوردنظر    "جدول خالصه برآورد مالی"بااستفاده از اطالعات ) الف(جدول  3و  2،1های  ستون -3-2-1

) 3(شـود مبـالغ سـتون     های واحد پایه تهیه مـی  در کارهایی که برآورد آنها با استفاده از قیمت. شود تکمیل می
در مبلغ فصل، هیچ ضریب یـا هزینـه اضـافی    . هر فصل است) دار ستاره(م غیرپایه جمع مبلغ اقالم پایه و اقال

  . شود منظور و اعمال نمی
بـه اسـتثنای هزینـه    (حاوی مبلغ فصل، پس از اعمال تمامی ضرایبی اسـت  ) الف(جدول ) 4(ستون  -3-2-2

  . اعمال شود که طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط باید در برآورد) تجهیز و برچیدن کارگاه
  



  
  های پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست 
  6از  3صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      بخشنامه شماره

، بطـور  ها، تمامی ضرایب منظور شـده در بـرآورد   برای محاسبه ضرایب قابل اعمال به مبلغ فصل -3-2-2-1
بـرای گـرد کـردن    . شود متوالی در یکدیگر ضرب شده و حاصل با چهار رقم بعد از ممیز در محاسبات وارد می

رقم چهارم بعد از ممیز، چنانچه رقم پنجم اعشار پنج یا بزرگتر باشد، رقم پنجم حـذف و یـک واحـد بـه رقـم      
از اخـتالف ناشـی از گـرد    . شود حذف می چهارم اعشار اضافه و درصورتی که رقم مذکور کوچکتر از پنج باشد،

  .شود با جدول خالصه برآورد مالی صرفنظر می) الف(جدول ) 4(کردن ضریب متوسط در محاسبه جمع ستون 
) الـف (ای بیش از یک رشته فهرست نیاز باشد، الزم است جدول  چنانچه در محاسبه برآورد پروژه -3-2-2-2

  . یه و تکمیل شودبه طور جداگانه برای هر رشته فهرست ته
و دسـتور  ، مبلغ هزینه تجهیـز و برچیـدن کارگـاه کـه طبـق ضـوابط       )الف(پس از تکمیل جدول  -3-2-2-3

  .  شود منتقل می) ب(مربوط، محاسبه و در جدول خالصه برآورد مالی درج شده است، به جدول های  العمل
ـ  )الـف (جداول ) 4(تا ) 1(های  با تکمیل ستون -3-2-2-4 هـای مورداسـتفاده و    ا تعـداد فهرسـت  ، متناسـب ب

) پ(جـدول  ) 3(تـا  ) 1(هـای   مربوط به هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، سـتون ) ب(جدول ) 2(همچنین ستون 
منتقـل  ) پ(جـدول  ) 3(بـه سـتون   ) ب(جـدول  ) 2(کامل و برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگـاه، از سـتون   

  .شود می
  .شود کمیل میهایی که توسط پیمانکار ت قسمت .3-3
هـای   مبالغ پیشنهادی پیمانکار، باتوجه به تمـامی شـرایط، ازجملـه هزینـه    ) الف(جدول ) 5(در ستون  -3-3-1

  .شود های موردنظر پیمانکار، برای هرفصل درج می اجرای کار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه
بـر  ) 5(ه از تقسیم مبالغ سـتون  ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل است ک) الف(جدول ) 6(ستون  -3-3-2

برای گرد کردن رقم چهارم بعـد  . شود جدول مذکور با چهار رقم بعد از ممیز حاصل می) 4(مبالغ متناظر ستون 
  . شود عمل می) 1-2-2-3(از ممیز، طبق شرح مندرج در 

  :شود مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه باتوجه به مراتب زیر کامل می) ب(جدول  -3-3-3
هـای مـوردنظر    مبلغ پیشنهادی تجهیز و برچیدن کارگاه، بـا احتسـاب تمـامی ضـرایب و هزینـه      -3-3-3-1

  .شود درج می) 3(پیمانکار، در ستون 
  آید که در ستون  ، ضریب پیشنهادی جزء بدست می)2(به مبلغ ستون ) 3(از تقسیم مبلغ ستون  -3-3-3-2



  
 های  وی پیمانکاران ، به تفکیک فصلپیشنهاد قیمت از س ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست
  6از  4صفحه 
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  .شود نوشته می) 4(
مربوط به تجهیز و برچیدن کارگـاه، بـه   ) ب(و نیز اطالعات جدول ) الف(جدول ) 5(جمع مبالغ ستون  -3-3-4

  . شود منتقل می) پ(ستون های مربوط در جدول 
است، که باید عینـاً در بـرگ    مبلغ پیشنهادی پیمانکار، )پ(جدول ) 4(جمع مبالغ مندرج در ستون  -3-3-5

  . پیشنهاد پیمانکار درج شود
 ضـریب پیشـنهادی کـل   ، )3(به جمع نظیر در سـتون  ) پ(جدول ) 4(از تقسیم جمع مبالغ ستون  -3-3-6

  . آید بدست می
  دهانحوه کنترل پیشنها -4
های  ، یکی از مالک)یا ترک مناقصه(مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکاران، بسته به نوع و روش انجام مناقصه  .4-1

چنانچه مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار منتخب، مندرج در بـرگ پیشـنهاد، . اصلی در تعیین پیمانکار منتخب است
  . شود کور باطل و از لیست پیشنهادها حذف میپیشنهاد مذبرابر نباشد، ) پ(جدول ) 4(با جمع مبلغ ستون 

 چنانچه در محاسبه ضرایب پیشنهادی جزء اشتباه شده باشد، ضریب تصحیح شده مـالک عمـل خواهـد    .4-2
) الـف (جدول ) 5(مالک اصلی، مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هر فصل مندرج در ستون به عبارت دیگر . بود

   . است) ب(جدول ) 3(و ستون 
  مبالغ به ریال مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل                                                         ): الف(جدول 

 :محل اجرا:                                                   موضوع پروژه
  فهرست بهای واحد     :                                                           رشته
 فصل
  
  
1 

 
  عنوان فصل

 
2 

  مبلغ فصل
  

3 

پس از مبلغ فصل
اعمال تمامی 

  ضرایب
4 

 

مبلغ پیشنهادی 
پیمانکار با احتساب 

و تمامی ضرایب 
  های موردنظر هزینه

               5 

شنهادی پضریب 
  جزء
  

6 

         
         
         
         
         
         
         
         

        جمع
توسط  6و  5های  توسط دستگاه اجرایی، بااستفاده از اطالعات مندرج در جداول خالصه برآورد مالی و ستون 4و  3،2،1های  ستون

  .شود پیمانکار کامل می
   



  
  های فصلاز سوی پیمانکاران ، به تفکیک قیمت پیشنهاد  ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست 
  6از  5صفحه 
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  مبالغ به ریال                              مبلغ و ضریب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه: )ب(جدول 

  :محل اجرا:                                                       موضوع پروژه
  بهای واحد  فهرست                                                                              
  عنوان

 
1 

مبلغ برآورد تجهیز و
      برچیدن کارگاه 

  
 2 

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 
احتساب تمامی ضرایب و 

  های موردنظر هزینه
3 

  ضریب پیشنهادی جزء
 
4 

    تجهیز و برچیدن کارگاه
  .شود توسط پیمانکار کامل می  4و3های  اجرایی، بااستفاده از جدول خالصه برآوردمالی و ستون توسط دستگاه 2  ستون

  

  
  نحوه پرداخت  -5

  :د درموارد زیر ، ضرایب پیشنهادی جزء مالک محاسبه خواهد بو

  صورت وضعیت های موقت وقطعی .5-1

  افزایش و کاهش مقادیر کار .5-2

  مبالغ به ریال                 مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل ): پ(جدول 
  ها                                  به تفکیک رشته                  :                                                پروژه 
  ردیف

 
 
1 

 
  رشته عنوان

  
2  

 

زمبلغ رشته پس ا
  اعمال تمامی ضرایب

  
3 

مبلغ پیشنهادی
پیمانکار با احتساب 

و  تمامی ضرایب
  های موردنظر هزینه

4 

ضریب پیشنهادی 
  کل
  
  

5 

        
      
      
      
      
    ز و برچیدن کارگاه بطور مقطوعتجهی 

       جمع
  .شود توسط پیمانکار کامل می5و4هایتوسط دستگاه اجرایی و ستون 3و 2،1های  ستون•
  .شود منتقل می) ب(مبالغ مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه از جدول  •



  
 های پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل ارایهدستورالعمل نحوه 

  بها فهرست
  6از  6صفحه 
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یا کاهش مقادیر ردیف هایی که ضریب پیشنهادی جزء فصل مربوط بیشتر سقف مبلغ ناشی از افزایش و   :تبصره 

 25، حـداکثر تـا   )شرایط عمومی پیمان 29های مندرج در ماده  با رعایت محدودیت(از ضریب پیشنهادی کل باشد 

برای افزایش مقادیر ایـن ردیـف هـا ، بـیش از سـقف یـاد شـده ، ضـریب          .درصد مبلغ فصل مذکور مجاز است
نیز حـاکم ورعایـت   ) 3-5(مفاد این تبصره درمورد قیمت های جدید موضوع بند . کل مالک است  پیشنهادی

  .آن الزامی است 
بـراورد اجـرای   (قیمت کارهای جدیدی که برای آنها شرح وبهای واحد در فهرست های منضم به پیمـان  .5-3

  . درج و برای فصل مربوط ضریب جزء توسط پیمانکار پیشنهاد شده است )کار
بـراورد اجـرای   (چنانچه برای کارهای جدید موردنظر، شرح و بهای واحد در فهرست منضم به پیمـان  :تبصره

درج شده ولی ضریب جزء برای فصل مربوط از سوی پیمانکار پیشنهاد نشده باشد، ضریب پیشنهادی کل  )کار
  . مالک خواهد بود

) 3-5(جدید ابالغی، در صورت شمول موضوع بند هزینه اضافی تجهیز کارگاه ، ناشی از اجرای کارهای . 5-4
در این مورد، ضریب پیشنهادی جـزء مربـوط   . بینی شده در اسناد و مدارک پیمان نسبت به تجهیز کارگاه پیش

  .به تجهیز و برچیدن کارگاه مالک عمل است
وسط کارفرمـا،  ت) پ(و ) ب(، )الف(های مربوط به جداول  پس از تکمیل بخش) دستورالعمل(این مجموعه  -6

نامـه بـه اسـناد پیمـان پیمانکـار       منظور، سپس به عنوان بخشی از موافقـت ) یا ترک مناقصه(در اسناد مناقصه 
  .شود منتخب ضمیمه می

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیوست دستورالعمل
  نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ،

 بها های فهرست به تفکیک فصل



  
  

پیوست دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک 
  بها های فهرست فصل

  8از  1صفحه 
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  :شود های پایه ارائه می به منظور روشن ساختن نحوه عمل، مثال زیر از رسته ساختمان و با استفاده از ضوابط قیمت

  مثال 
  . محاسبه برآورد یک ساختمان در کاشان، به منظور واگذاری کار از طریق مناقصه، موردنظر است .1
و بهـای واحـد آنهـا، بـرآورد     ) دار سـتاره (ها، مشخصات فنـی، مقـادیر اقـالم پایـه و غیرپایـه       قشهبراساس ن .2

هـای خالصـه بـرآورد مـالی بـه تفکیـک        جـدول ) 3(و ) 2(، )1(هـای   های مربوط محاسـبه و در سـتون   فصل
عینـاً بـه   ) 3(های ابنیه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی توسط دستگاه اجرائی درج و مبالغ ستون  فهرست
  . شود رشته مربوط نقل می) الف(جدول ) 4(ستون 

  :های خالصه برآورد مالی، ضرایب عبارت است از باتوجه به جدول .3
     0068/1)= به طور متوسط برای کل ساختمان(ضریب ارتفاع •               0034/1= ضریب طبقات•
    1)=ابنیه(کارهای ساختمانی  ای ضریب منطقه•                30/1= ضریب باالسری •
  10/1)= برقی و مکانیکی(ای کارهای تاسیساتی  ضریب منطقه •

  :که براین اساس
  3133/1=1*30/1*0068/1*0034/1= ضریب متوسط حاصل از اعمال ضرایب برای کارهای ابنیه •
  4446/1= 10/1*30/1*0068/1*0034/1 =ضریب متوسط حاصل از اعمال ضرایب برای کارهای تاسیساتی •

جـدول  ) 4(برای هر فهرسـت، سـتون   ) الف(جدول ) 3(با اعمال متناسب این ضرایب متوسط در مقادیر ستون 
  . شود مذکور نیز توسط دستگاه اجرایی کامل می

برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، کـه طبـق ضـوابط و دسـتورالعملهای مربـوط محاسـبه و در جـدول         .4
  . منتقل می شود) ب(شده است، نیز توسط دستگاه اجرایی عیناً به جدول  خالصه برآورد مالی درج

مبلغ پیشنهادی برای هـر  ... پیمانکاران باتوجه به شرایط و امکانات، منطقه اجرای عملیات موضوع پیمان و  .5
های  فو در مقابل ردی) الف(جدول ) 5(های موردنظر خود در ستون  فصل را با احتساب تمامی ضرایب و هزینه

  . کنند مربوط درج می
  
  



  
پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک  ارایهپیوست دستورالعمل نحوه 

  بها های فهرست فصل
  8از  2صفحه 
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  مبالغ به ریال                                                                                                                 
  ساختمانی در کاشان                :خالصه برآورد مالی پروژه

   :بهای واحد پایه سال فهرست                                                                           ابنیه :رشته

  عنوان فصل  فصل
  قالم پایهمبلغ ا

1  
مبلغ اقالم غیرپایه 

  2) دار ستاره(
جمع مبالغ اقالم 

  3پایه و غیرپایه  

 14,798,750 0 14,798,750 عملیات خاکی با دست  دوم
 97,835,540 0 97,835,540 عملیات خاکی با ماشین  سوم

 21,512,000 0 21,512,000 عملیات بنایی با سنگ  چهارم
 443,277,000 0 443,277,000 بندی فلزی قالب  ششم
 1,212,795,320 0 1,212,795,320 کارهای فوالدی با میلگرد  هفتم
 525,006,250 0 525,006,250 بتن درجا  هشتم
 61,725,500 0 61,725,500 کارهای فوالدی سنگین  نهم

 289,818,850 0 289,818,850 ریزیآجرکاری و شفته  یازدهم
 42,043,000 0 42,043,000 کاری رطوبتی عایق  سیزدهم
 245,988,900 1.581.250 244.407.650 کارهای فوالدی سبک  شانزدهم
 108,483,150 41.600.000 66.883.150 کارهای آلومینیومی  هفدهم

 148,840,120 724.500 148.115.620 اندود و بندکشی  هیجدهم
 75,658,525 27.898.000 47.760.525 کارهای چوبی  نوزدهم
 110,033,000 0 110,033,000 و سرامیک کاریکاشی  بیستم
 50,439,500 0 50,439,500 فرش کف با موزاییک  و یکم بیست
 792,555,240 144.749.590 647.805.650 کارهای سنگی با سنگ پالک  و دوم بیست
 43,480,100 10.850.000 32.630.100 کارهای پالستیکی  و سوم بیست
 22,531,100 0 22,531,100 برش و نصب شیشه وچهارم بیست
 87,935,825 0 87,935,825 آمیزی رنگ و پنجم بیست
 34,095,000 1.470.000 32.625.000 آسفالت  وهفتم بیست
 57,496,459 0 57,496,459 حمل و نقل وهشتم بیست
 4,486,349,129 228,873,340 4.257.475.789  جمع

   )بطور متوسط(رتفاعدرصد بابت صعوبت کار در ا 68/0شود  اضافه می
  :جمع

 30.507.174         
 4.516.856.303  

   درصد بابت صعوبت کار در طبقات 34/0شود  اضافه می
  :جمع

 15.357.311  
 4.532.213.615  

   ایدرصد بابت ضریب منطقه 0شود  اضافه می
  :جمع

 0   
 4.532.213.615   

   های باالسریدرصد بابت هزینه 30شود  اضافه می
  :جمع

 1.359.664.084     
 5.891.877.699   

  5.891.877.700  :جمع کل  
              



  
پیوست دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، بـه تفکیـک   

  بها های فهرست فصل
  8از  3صفحه 
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  مبالغ به ریال                                                                                                                      
  ساختمانی در کاشان                 :خالصه برآورد مالی پروژه

   :بهای واحد پایه سال ستفهر                                                           تاسیسات مکانیکی :رشته

  عنوان فصل  فصل
  مبلغ اقالم پایه

 1  
مبلغ اقالم غیرپایه 

  2) دار ستاره(
جمع مبالغ اقالم پایه 

  3 و غیرپایه

 155,959,500 216.000 155.743.500 های فوالدی لوله  اول 
 77,706,000 0 77,706,000 های چدنی لوله  دوم
 6,599,700 0 6,599,700 سیویهای پی لوله  سوم
 75,701,550 280.000 75.421.550  شیرها  هفتم
 10,337,500 0 10,337,500  گیر لرزه  نهم

 6,286,200 0 6,286,200  صافی  یازدهم
 81,280,000 0 81,280,000 گرمدیگهای حرارتی آب  دوازدهم
 24,898,000 0 24,898,000  مشعل  چهاردهم
 126,893,300 1.300.000 125.593.300 گیریدستگاههای کنترل و اندازه  پانزدهم
 19,611,000 0 19,611,000 آب سردکن  هجدهم
 131,540,197 6.798.960 124.741.237 کانال هوا، دریچه هوا  نوزدهم
 29,981,500 11.700.000 18.281.500  هواکش  بیستم
 128,008,860 29.032.500 98.976.360 هیترکویل، یونیت فن  ویکم بیست
 105,727,000 84.320.000 21.407.000 الکتروپمپ هارموچ بیست
 44,916,160 18.276.160 26.640.000  عایق  وپنجم بیست
 372,000,000 372.000.000 0 دستگاههای مبرد  وهفتم بیست
 72,500,000 72.500.000 0 کنندهبرجهای خنک وهشتم بیست
 70,232,700 22.189.100 48.043.600 لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشتی  ونهم بیست
 8,012,000 6.212.000 1.800.000 نشانیوسایل آتش  ام سی
 26,724,000 0 26.724.000 لوازم آشپزخانه  ویکم سی
 20,000.000 20.000.000 0 گیر سختی  ودوم سی
 13,269,400 0 13.269.400 منابع و مبدلها  وسوم سی
 118,650,000 0 118,650,000 گاهها، دودکشبستها، تکیه  وچهارمسی
  1,726,834,567 644,824,720 1,082,009,847  جمع

   )بطور متوسط(درصد بابت صعوبت کار در ارتفاع 68/0شود  اضافه می
  :جمع

 11.742.475           
 1.738.577.042  

   درصد بابت صعوبت کار در طبقات 34/0شود  اضافه می
  :جمع

 5.911.162             
 1.744.488.204  

   ایدرصد بابت ضریب منطقه 10شود  اضافه می
  :جمع

 174.448.820  
 1.918.937.024  

   های باالسریدرصد بابت هزینه 30شود  اضافه می
  :جمع

 575.681.107  
 2.494.618.131  

      2.494.618.131  :جمع کل 
   



 
به تفکیک  پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، ارایهپیوست دستورالعمل نحوه 

  بها های فهرست فصل
  8از  4صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره

  مبالغ به ریال                                                                                                                       
  ساختمانی در کاشان                 :خالصه برآورد مالی پروژه

   :بهای واحد پایه سال فهرست                                                                  تاسیسات برقی :رشته

  عنوان فصل  فصل
  مبلغ اقالم پایه 

1  
مبلغ اقالم غیرپایه 

  2)دار ستاره(
جمع مبالغ اقالم 

  3 پایه و غیرپایه

 82,941,625 0 82,941,625 ای فلورسنتچراغه  اول 
 4,930,800 2,058,000 2,872,800 ایچراغهای رشته  دوم

 13,443,000 13,443,000 0 چراعهای مخصوص  پنجم
 24,326,000 0 24,326,000  سیمها  ششم
 28,921,230 3,575,000 25,346,230 کابلهای فشار ضعیف  هفتم
 1,678,910 0 1,678,910 کابلشوها  هشتم
 8,551,660 2,670,400 5,881,260 کلیدها و پریزها  یازدهم
 70,529,400 0 70,529,400 های فوالدی لوله  دوازدهم
 73,150,778 14,019,200 59,131,578 وسایل فشار ضعیف تابلویی  چهاردهم
 1,738,300 709,400 1,028,900 گیریوسایل اندازه  پانزدهم
 243,686,000 0 243,686,000 مولدهای برق  هفدهم
 55,597,000 43,170,000 12,427,000 خازنهای صنعتی و منابع تغذیه  هجدهم
 1,410,000 0 1,410,000 وسایل شبکه  بیستم
 2,668,500 371,700 2,296,800 کابلهای تلفن  ویکم بیست
 45,207,000 45,000,000 207,000 وسایل ارتباطی  ودوم بیست
 41,013,500 0 41,013,500 اطفای حریقوسایل اعالم و  وششم بیست
 13,353,700 3,212,000 10,141,700 وسایل صوتی  وهفتم بیست
 63,896,100 19,970,000 43,926,100 وسایل متفرقه وهشتم بیست
و هشتم  بیست

  )مکرر(
 145,000,000 145,000,000 0 آسانسور

  922.043.503 293,198,700 628,844,803  جمع
   )بطور متوسط(درصد بابت صعوبت کار در ارتفاع 68/0د شو اضافه می

  :جمع
 6.269.896          
 928.313.399  

   درصد بابت صعوبت کار در طبقات 34/0شود  اضافه می
  :جمع

 3.156.266          
 931.469.664  

   ایدرصد بابت ضریب منطقه 10شود  اضافه می
  :جمع

 93.146.966        
 1.024.616.631  

   های باالسریدرصد بابت هزینه 30شود  اضافه می
  :جمع

 307.384.989  
 1.332.001.620    

     1.332.001.620  :جمع کل 
  405.100.000 )مقطوع(هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 

  
  



ه پیشنهاد قیمـت از سـوی پیمانکـاران ، بـه تفکیـک      یدستورالعمل نحوه اراپیوست 
  بها رستهفهای  فصل

  8از  5 صفحه

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره
                                                                               

  مبالغ به ریال                                                                ای هر فصلمبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء بر: )الف(جدول    
  کاشان: محل اجراساختمانی                                                    :موضوع پروژه

   :ای واحد پایه سالفهرست به                                                            ابنیه :رشته
  فصل

 
1 

  عنوان فصل
 
2  

  مبلغ فصل
  )اقالم پایه و غیرپایه(

3  

پس از فصل برآورد 
  اعمال تمامی ضرایب 
 4  

مبلغ پیشنهادی 
پیمانکار با احتساب 

و  تمامی ضرایب

  5 ی موردنظر  ها هزینه

ضریب 
 پیشنهادی جزء 

  
 6  

  0500/1  20.406.958  19.435.198 14,798,750  عملیات خاکی با دست  دوم
  0615/1  136.389.390  128.487.415 97,835,540  عملیات خاکی با ماشین  سوم

  1200/1  31.641.915  28.251.710 21,512,000  عملیات بنایی با سنگ   چهارم
  1050/1  643.282.030  582.155.684 443,277,000  بندی فلزی قالب  ششم
  0840/1  1.726.556.278  1.592.764.094 1,212,795,320  کارهای فوالدی با میلگرد  هفتم
  0000/1  689.490.708  689.490.708 525,006,250  بتن درجا  هشتم
  0750/1  87.143.907  81.064.099 61,725,500  کارهای فوالدی سنگین  نهم

  9500/0  361.588.140  380.619.096 289,818,850  ریزی آجرکاری و شفته  یازدهم
  0500/1  57.975.825  55.215.072 42,043,000  کاری رطوبتی  عایق  سیزدهم
  0350/1  334.364.225  323.057.222 245,988,900  کارهای فوالدی سبک  شانزدهم
  9600/0  136.772.084  142.470.921 108,483,150  کارهای آلومینیومی  هفدهم

  0000/1  195.471.730  195.471.730 148,840,120  اندود و بندکشی  هیجدهم
  9500/0  94.394.224  99.362.341 75,658,525  ی چوبیکارها  نوزدهم
  0000/1  144.506.339  144.506.339 110,033,000  کاشی و سرامیک کاری  بیستم
  0720/1  71.011.633  66.242.195 50,439,500  فرش کف با موزاییک  و یکم بیست
  9800/0  1.020.045.540  1.040.862.797 792,555,240  کارهای سنگی با سنگ پالک  و دوم بیست
  0930/1  62.412.940  57.102.415 43,480,100  کارهای پالستیکی  و سوم بیست
  0850/1  32.105.252  29.590.094 22,531,100  برش و نصب شیشه وچهارم بیست
  0000/1  115.486.119  115.486.119 87,935,825  آمیزی رنگ و پنجم بیست
  1250/1  50.374.084  44.776.964 34,095,000  آسفالت  وهفتم بیست
  0800/1  81.550.907  75.510.100 57,496,459  حمل و نقل وهشتم بیست
      6.092.970.228 5,891,922,313  4.486.349.129  جمع

  



  
  8از  6صفحه   بها های فهرست دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره

  لغ به ریالمبا                                                             ادامه - مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل): الف(جدول              

  
  

 کاشان:محل اجراساختمانی                                         :موضوع پروژه
   :فهرست بهای واحد پایه سال                                      تاسیسات مکانیکی :رشته

  فصل
 
1 

  عنوان فصل
 
2  

  برآورد فصل
  )اقالم پایه و غیرپایه(

3  

پس فصل رد برآو
از اعمال تمامی 

  ضرایب 
 4  

مبلغ پیشنهادی 
پیمانکار با احتساب 
و  تمامی ضرایب

ی موردنظر  ها هزینه
5 

ضریب 
 پیشنهادی جزء 

  
 6  

  9800/0  220.793.112  225.299.094 155,959,500 های فوالدی لوله  اول 
  0450/1  117.305.522  112.254.088 77,706,000 های چدنی لوله  دوم
  1550/1  11.011.685  9.533.927 6,599,700 سیوی های پی لوله  مسو

  0350/1  113.186.005  109.358.459 75,701,550  شیرها  هفتم
  0840/1  16.187.971  14.933.553 10,337,500  گیر لرزه  نهم

  0920/1  9.916.501  9.081.045 6,286,200  صافی  یازدهم
  0270/1  120.587.349  117.417.088 81,280,000 گرمدیگهای حرارتی آب  دوازدهم
  0412/1  37.449.518  35.967.650 24,898,000  مشعل  چهاردهم
  9600/0  175.977.659  183.310.061 126,893,300 گیریدستگاههای کنترل و اندازه  پانزدهم
  0950/1  31.021.405  28.330.050 19,611,000 آب سردکن  هجدهم
  0000/1  190.022.969  190.022.969 131,540,197 کانال هوا، دریچه هوا  نوزدهم
  0730/1  46.472.998  43.311.275 29,981,500  هواکش  بیستم
  0420/1  192.688.306  184.921.599 128,008,860 هیترکویل، یونیت فن  ویکمبیست
  0260/1  156.704.288  152.733.224 105,727,000  الکتروپمپ وچهارمبیست
  0000/1  64.885.885  64.885.885 44,916,160  عایق  وپنجمبیست
  0000/1  537.391.200  537.391.200 372,000,000 دستگاههای مبرد  وهفتمبیست
  1206/1  117.364.360  104.733.500 72,500,000 کنندهبرجهای خنک وهشتمبیست
  0420/1  105.719.401  101.458.158 70,232,700 بهداشتیبهداشتی،شیرآالت لوازم  ونهمبیست
  0640/1  12.314.880  11.574.135 8,012,000 نشانی وسایل آتش  امسی
  0280/1  39.686.444  38.605.490 26,724,000 لوازم آشپزخانه  ویکمسی
  0380/1  29.989.896  28.892.000 20,000.000  گیر سختی  ودومسی
  0290/1  19.724.876  19.168.975 13,269,400 منابع و مبدلها  وسومسی
  0250/1  175.686.835  171.401.790 118,650,000 گاهها، دودکش بستها، تکیه  هارموچسی
    2.542.089.065  2,494,585,215 1,726,834,567 جمع

  



  
هـای   دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمـت از سـوی پیمانکـاران ، بـه تفکیـک فصـل      

  بها فهرست
  8از  7صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره
             
  مبالغ به ریال                                                           ادامه-مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل): الف(جدول         

  کاشان: محل اجراساختمانی                                                    :موضوع پروژه
  1384 :فهرست بهای واحد پایه سال                                              تاسیسات برقی :رشته

  فصل
 
1 

  عنوان فصل
 
2  

  برآورد فصل
  )اقالم پایه و غیرپایه(

3  

پس از فصل برآورد 
اعمال تمامی 

  رایب ض
 4  

مبلغ پیشنهادی 
پیمانکار با احتساب 

و  تمامی ضرایب

 5 ی موردنظر  ها هزینه

ضریب پیشنهادی 
  جزء 

  
 6  

  0250/1  122.812.908  119.817.471 82,941,625  چراغهای فلورسنت  اول 
  1550/1  8.227.104  7.123.034 4,930,800  ای ی رشتهچراغها  دوم

  0750/1  20.876.240  19.419.758 13,443,000  چراعهای مخصوص  پنجم
  0600/1  37.249.820  35.141.340 24,326,000  سیمها  ششم
  0240/1  42.782.319  41.779.609 28,921,230  کابلهای فشار ضعیف  هفتم
  1850/1  2.874.044  2.425.353 1,678,910  کابلشوها  هشتم
  1250/1  13.897.944  12.353.728 8,551,660  کلیدها و پریزها  یازدهم
  1000/1  112.075.448  101.886.771 70,529,400  های فوالدی  لوله  دوازدهم
  0200/1  107.787.086  105.673.614 73,150,778  وسایل فشار ضعیف تابلویی  چهاردهم
  1800/1  2.963.155  2.511.148 1,738,300  گیری وسایل اندازه  پانزدهم
  9400/0  330.907.068  352.028.796 243,686,000  مولدهای برق  هفدهم
  0000/1  80.315.426  80.315.426 55,597,000  یانخازنهای صنعتی و منابع تغذیه جر  هجدهم
  0300/1  2.097.993  2.036.886 1,410,000  وسایل شبکه  بیستم
  2500/1  4.818.644  3.854.915 2,668,500  کابلهای تلفن  ویکم بیست
  0200/1  66.612.153  65.306.032 45,207,000  وسایل ارتباطی  ودوم بیست
  0000/1  59.248.102  59.248.102 41,013,500  وسایل اعالم و اطفای حریق  وششم بیست
  0800/1  20.834.015  19.290.755 13,353,700  وسایل صوتی  وهفتم بیست
  9550/0  88.150.612  92.304.306 63,896,100  متفرقه وسایل وهشتم بیست
و هشتمبیست

  0000/1  209.467.000  209.467.000 145,000,000  آسانسور )مکرر(
    1.333.997.081  1,331,984,044  922.043.503  جمع

  مبلغ پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه  ): ب(جدول        

            

    کاشان:محل اجرا                                                     ساختمانی      :موضوع پروژه
  1384: فهرست بهای واحد پایه سال                                                                                           

  عنوان
  

1 
  

مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن 
  کارگاه 

  
2  

پیمانکار با  مبلغ پیشنهادی
و  احتساب تمامی ضرایب

  ی موردنظرها هزینه
3 

ضریب پیشنهادی 
  جزء
  

4  
  0200/1  413.202.000 405.100.000 تجهیز و برچیدن کارگاه



 
  های پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران ، به تفکیک فصل ارایهدستورالعمل نحوه پیوست 
  بها فهرست

  8از  8صفحه 

 19/8/1387مورخ             76574/100      پیوست بخشنامه شماره

شود که باید پس  ، ضرایب پیشنهادی جزء حاصل می)4(های متناظر از ستون  به ردیف) 5(های ستون  از تقسیم ردیف .6-6
  . و در مقابل ردیف مربوط، توسط پیمانکار درج شود) 6(این دستورالعمل در ستون ) 2-3-3(از محاسبه طبق بند 

و پیمانکـار  ) 3و  2،1هـای   سـتون (توسط دستگاه اجر ایی ) پ(، جدول )ب(و ) الف(با استفاده از اطالعات جدول های  .6-7
مبلـغ پیشـنهادی   ، )4(و جمع مبالغ سـتون   برآورد دستگاه اجرایی، )3(جمع مبالغ ستون . شود ، کامل می)5و4های  ستون(

 . شود درج می) 5(است که در ستون ) 3(به ستون ) 4(ع مبالغ ستون ضریب پیشنهادی کل حاصل تقسیم جم. است پیمانکار
  

  مبالغ به ریال  مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل : )پ(جدول             

  ردیف
1 

  عنوان رشته
2  

پس از)1(ستون
  اعمال تمامی ضرایب
3 

پیشنهاد پیمانکار با 
  احتساب تمامی

های      و هزینه ضرایب

    4موردنظر      

ضریب پیشنهادی 
  کل

5  

    6.092.970.228 5.891.922.313  ابنیه  1
  2.542.089.065 2.494.585.215 تاسیسات مکانیکی  2
  1.333.997.081 1.331.984.044 تاسیسات برقی  3
بطور  و برچیدن کارگاه تجهیز  4

  مقطوع
405.100.000 413.202.000    

  0256/1  10.382.258.374 10.123.591.572  جمع  5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  





































:ش ش

تعالي سمهاب       

                                                           

شماره:                        94/158764هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
13/07/1394:تاريخ

سوم شيرايو ـ اي دومرحله و اي مرحله يك مناقصات در پيشنهادي متناسب هاي قيمت دامنه تعيين دستورالعمل: موضوع

انتشـار گزار ملـزم بـه   هاي مناقصه ، دستگاهقانون برگزاري مناقصات) 20(ماده كه طبق  از آنجايي     
مـاده» ث«در اسناد مناقصه هستند، اين دستورالعمل به استناد بند  ارزيابي مالي بررسي قيمت و روش

ت /108972مصـوبه شـماره   (آيين نامه اجرائي نظـام مستندسـازي و اطـالع رسـاني مناقصـات       30
ت /42339مصوبه شـماره  (نظام فني و اجرائي كشور و ) هيات محترم وزيران 5/9/1385هـ مورخ 3296

سـازي رقابـت زمينـه اعمال رويه واحـد،   به منظور )محترم وزيران هيأت 20/4/1385هـ ، مورخ 33497
قـانون برگـزاري) 2(مـاده   » ز«و » الـف «بنـدهاي  (هاي متناسب پيشنهادي در تعيين قيمت تر، صحيح

پايش و بررسي پيشنهادهاي قيمت پيمانكاران، در هفـت صـفحه و دو پيوسـت،و همچنين ) مناقصات
  .شود مناقصات حوزه كارهاي پيمانكاري به عنوان راهنما ابالغ مي برداري در براي بهره

هـاي ده از روشگزار مجاز به اسـتفا  هاي مناقصه استفاده از اين دستورالعمل الزامي نبوده و دستگاه     
كه تناسب بيشتري با وضعيت دستگاه و موضوع مناقصـه داشـته باشـد ولـيكن مناسب ديگري هستند

 بررسي قيمـت و  ناقصه روش ارزيابي مالي ديگري ذكر نشود، راهنماي حاضر مبنايچنانچه در اسناد م
 .گران خواهد بود ارزيابي مالي مناقصه

 14/8/1391مـورخ   65663/100جايگزين بخشنامه شـماره  1/10/1394اين بخشنامه، از تاريخ      
.شودمي

د و  ور سازمان  ی  وری ر ت   ریا
 رييس سازمان



       

  7از   1صفحه   ومويرايش سـ  اي اي و دومرحله لههاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرح دستورالعمل تعيين دامنه قيمت

13/07/1394 مورخ 158764شماره بخشنامه 

د و  ور سازمان  ی  وری ر ت   ریا

 رييس سازمان

  و محدوده كاربرد كليات - 1

و ) 2(مـاده  » ز«و » الف«  هاينه قيمت هاي پيشنهادي متناسب در ارتباط با بنداين دستورالعمل براي تعيين دام. 1- 1

تهيـه شـدهها براي ارزيابي مالي پيشنهاد قيمت قانون برگزاري مناقصات) 20(بند الف ماده ارائه روش ارزيابي مالي 

  . است

هاي پيشنهادي در كارهاي  مالي قيمتبراي ارزيابي ، اي اي و دو مرحله مرحله اين دستورالعمل در مناقصات يك. 2- 1

هيأت محترم  20/4/1385هـ ، مورخ 33497ت /42339مصوبه شماره (اجرائي كشور و حوزه نظام فني  پيمانكاري

در صورت عدم وجـود دسـتورالعمل در آن( هااستفاده از اين دستورالعمل در ساير مناقصه. شودمي، استفاده )وزيران

  .گزار استناقصهبه تشخيص دستگاه م )حوزه

  تعاريف - 2

در آن سه عامل قيمت، كيفيت و زمان به صورت تـوام و در ي است كهپيشنهاد: يپيشنهادقيمت ترين  مناسب. 1- 2

حالت بهينه در نظر گرفته شده باشد، به نحوي كه آن پيشنهاد حداقل الزامات هر يك از سه مولفه را به صورت منفرد 

   .و سرجمع محقق كند

بـا  گـر  مناقصـه   گران است كه در آن ، هاي پيشنهادي مناقصه از قيمت اي محدوده : هاي متناسب منه قيمتدا. 2- 2

گزار، با تـامين حـداقلغيرمتعارف بر دستگاه مناقصه و ريسك شده، ضمن عدم تحميل هزينه قيمت پيشنهادي ارايه

  .داشته باشد را موضوع مناقصه ، توانايي انجامهزينه و  زمان ، الزامات كيفيت

)(اجراي كار  برآورد. 3- 2 bP  : تهيـه هاي مربـوط  براساس دستورالعمل گزاردستگاه مناقصهمبلغي است كه توسط

در مـواردي كـه فهرسـت. گيرد گران قرار مي در قالب اسناد مناقصه در اختيار مناقصه در صورت مصلحت شود و مي

مطابق با بخشنامه شماره ( ايبا اعمال ضرايب باالسري و منطقه طبق فهرست ياد شده وردبرآبهاي پايه وجود دارد ، 

  .شودانجام مي  )30/4/1394مورخ  69416/94

)(به هنگام  برآورد. 4ـ2 0P  :مبناي اجراي كار با لحاظ عوامل موثري مانند تغييرات قيمت از زمان  ه روز شده مبلغ ب
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د و  ور سازمان  ی  وری ر ت   ریا

 رييس سازمان

در قراردادهـاي(يا دوران سـاخت  )  در قراردادهاي مشمول تعديل( راي كار تا زمان ارائه پيشنهاد پيمانكار اج برآورد

   .باشدمي)  فاقد تعديل

)1( گرانتعداد مناقصه. 5ـ 2 n  :پس از ارزيابي شـكلي، قيمـت پيشـنهاديكه  گراني برابر است با تعداد مناقصه

  .كميسيون مناقصه قرار گرفته باشد) كنترل از نظر كامل بودن مدارك و امضاها(شكلي  ها مورد تأييد آن

هاي ديگر و نيـز تابع برآورد اجراي كار، حساسيت و پيچيدگي پروژه، ارتباط آن با پروژه: ميزان اهميت مناقصه . 6ـ2

برداري است كه توسـطره بهرهخسارت ناشي از نرسيدن به اهداف پروژه در زمان پيش بيني شده براي شروع و دو

  . شودگزار تعيين ميدستگاه مناقصه

  هنگامورد بهمحاسبه برآ - 3

  :هنگام در كارهاي فهرست بهايي ورد بهآبر. 1ـ3

هنگام توسط دسـتگاهورد بهآبربهاي پايه توسط اين سازمان ابالغ شده باشد، ها فهرستهايي كه براي آندر رشته

  :شود زير حساب مي گزار و به روشمناقصه

  bPP0  

  : شودبه شرح زير تعيين ميو   و     كه در آن

 : محاسبه   ) أ

 شود حساب ميبه شرح زير  هنگام سازي تا زمان ارائه پيشنهاد قيمت بوده وهضريب ب:  

4

1

I

I


  :كه در آن 
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د و  ور سازمان  ی   ر

وری  ت   ریا

 رييس سازمان

     1I  :اي ابالغ شدهآخرين شاخص تعديل رشته  

    4I  :اي فهرست بهاي مبناي برآورد اجراي كارشاخص تعديل رشته  

  .شودمنظور مي 1برابر با  باشد، مقدار  4Iقبل از دوره  1Iاگر دوره :  1تبصره 

 : محاسبه   ) ب

    اگـر پرداخـت هزينـه    بيني تغيير قيمت در دوره انجام كار و براي قراردادهاي فاقد تعديل است لذا ضريب پيش

مقـدار آن براسـاس پـيش    براي كارهاي فاقد تعديل  .شودمنظور مي 1مقدار آن  شودناقصه اعالم تعديل در اسناد م

دوره انجـام كـار   هاي پيمانكار در وضعيتهاي پرداخت صورتتاريخبيني تغييرات قيمت از تاريخ برگزاري مناقصه تا 

تـوان اسـتفاده   از رابطه زير نيز مي  براي تعيين مقدار. شودموضوع مناقصه، توسط دستگاه برآورد كننده تعيين مي

  :كرد 

 
 13131321

231

)(5.02/)(3/)(
)5.0()(5.0

1
TIIIIIII

TII




  

  :كه در آن 

  2I  :1اي ابالغ شده يك سال قبل از دوره مربوط به شاخص شاخص تعديل رشتهI  

  3I  :1اي ابالغ شده دو سال قبل از دوره مربوط به شاخص شاخص تعديل رشتهI  

  1T  :اي كه شاخص تعديل مربوط به آن ابالغ شده  تـا آخـرين روز پيشـنهاد قيمـت      مدت زمان مابين آخرين دوره

  پيمانكار بر حسب سال

2T  بر حسب سالاعالم شده براي انجام كارن مدت زمابرابر است با ،  

بها، استفاده شده باشد ، برآورد به هنگام اجـراي كـار از حاصـل    اگر در برآورد اجراي كار، از چندين رشته فهرست  

براورد به هنگام هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه نيز براساس شاخص . آيدجمع برآورد به هنگام هر رشته به دست مي

  .شوده بيشترين وزن را در براورد داشته باشد، تعيين ميرشته اي ك
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  :بهايي هنگام در كارهاي غيرفهرستورد بهبرآ. 2ـ3

هاي ابالغي همخواني مناسـبي بـا تغييـراتشاخصپايه در صورتي كه رس بهاي افه از  غيربا برآورد به در كارهاي 

  . شودميتعيين ) و مهندس مشاور(گزار دستگاه مناقصهندارند، برآورد به هنگام توسط كارهاي موضوع پروژه قيمت 

  .الزامي است 5هنگام طبق بند برآورد به اعالمدر ارجاع كار مشمول محدوده كاربرد اين دستورالعمل، . 3ـ3

  :ـ تعيين براورد اجراي كار4

طراحـيلعات انجام مطا "EP"و  "EPC"  ،"EPCF"، "طرح و ساخت"به روش هاي پيمانارجاع كار  در .1ـ4

هــ مـورخ33497ت /42339مصـوبه شـماره    (فصل سوم نظام فني و اجرايي كشور  طبق (basic design)پايه 

بـوده و بايـد مبنـايقبل از برگزاري مناقصه توسط دستگاه اجرايـي ضـروري    ) هيات محترم وزيران 20/4/1385

  .ورد اجراي كار باشدآمحاسبه بر

  .شود و تعيين محاسبهمطالعات تفصيلي ورد اجراي كار بايد بر مبناي آبر ،سه عاملي هايپيماندر ارجاع كار  .2ـ4

ورد اجـراي كـاربـرآ  در كارهايي با برآورد غير از فهارس بهاي پايه كه قسمت عمده كار تهيه تجهيزات باشد، .3ـ4

و شـرايطهاي احتمـالي  گيري ، منظور كردن تخفيفبراساس استعالم قيمت، بررسي و مقايسه مراجع مختلف قيمت

 قابل قبول مشخصات فني و  استاندارد اطالعات كاملي ازضرورت دارد در اسناد مناقصه شود و فروشندگان تعيين مي

- امكان ارائه قيمت همسان براي تجهيزات ملحوظ شده در پيشنهاد مناقصهبه نحوي كه  ،اعالم شود براي تجهيزات

  .گران فراهم باشد

كه فهرست بهاي پايه براي آن ابالغ نشده است برآورد اجراي كار بايد براساس فهرست بهـاي براي كارهايي. 4ـ4

  .خاص كه به تاييد شوراي عالي فني رسيده باشد، تعيين شود

  :ـ اعالم برآورد به هنگام و ميزان اهميت مناقصه 5

بعد از دريافت پيشـنهاد قيمـت )ار زيادمناقصه با اهميت متوسط، زياد و بسي(هنگام و ميزان اهميت مناقصهورد بهآبر

بـه اطـالع و ارائه  توسط كارفرما به طور كتبي به اعضاي كميسيون مناقصه ها تگران و قبل از بازگشايي پاكمناقصه
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د و  ور سازمان  ی   ر

وری  ت   ریا

 رييس سازمان

  .شودمي حاضر رسانده گرانمناقصه
  

 كميسـيون توسـط  هاي قيمـت   قبل از بازگشايي پاكت است كه  شماره يك به شرح جدول:  t)(ضريب  مناقصه . 6

  . شوداعالم مي گران به مناقصه مناقصه
  

  t)( تعيين ضريب  مناقصه - يكجدول شماره 

دهندگان  تعداد پيشنهاد

)1( n  

  ميزان اهميت مناقصه
  بسيارزياد  زياد  متوسط

3 -6  1/1  0/1  9/0  
7 -10  3/1  2/1  1/1  

  3/1  4/1  5/1  10باالي 
  
  

  

  :گران پيشنهادي مناقصه متناسب هاي قيمت تعيين دامنه ضرايب مورد نياز براي محاسبه - 7

  . شودپيشنهادي در محاسبات وارد ميفرضي  قيمتبه هنگام اجراي كار به عنوان يك  برآورد 

)( : گران شاخص مالي مناقصه  .1ـ7 iX هنگام اجراي كار به برآوردو كنندگان در مناقصه  شاخص مالي تمام شركت

)( 0P  شود  محاسبه مي با رابطه زيربر حسب قيمت پيشنهادي  

100
o

i
i P

P
X           ni ,...,2,1        

  :كه در آن

iX  :گر شاخص مالي مناقصهi  هنگام اجراي كار به عنوان يك پيشنهاد دهنده به برآوردشاخص مالي مربوط به (ام؛

  )خواهد بود100nXفرضي برابر 

iP  :گر قيمت پيشنهادي مناقصهi ام؛  

0P  :؛نگام اجراي كارهبه برآورد  
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 رييس سازمان

  :هاي مالي ميانگين و انحراف معيار شاخصتعيين . 2ـ7

  شودبه روش زير حساب مي  1ـ4گران بند  ميانگين و انحراف معيار شاخص مالي مناقصه

n

X
m i ni ,...,2,1

 
1

2




 

n

mX
s i ni ,...,2,1

  :كه در آن

m  : به هنگام اجراي كار برآورداز جمله (ميانگين شاخص مالي تمام پيشنهادها (

s  : به هنگام اجراي كار برآورداز جمله (انحراف معيار شاخص مالي تمام پيشنهادها(  

مـورد  باشـد، بـه اسـتناد ايـن 3كمتـر از  ) گـزار  به غير از برآورد دسـتگاه مناقصـه  (اگر تعداد پيشنهادها : 1بصره ت

  .شوددستورالعمل پيشنهادي حذف نمي

ـ : 2تبصره  ريالي ابتدا بر اساس نرخ تسعير ارز تعيـين شـده در اسـناد مناقصـه، هـر يـك از در قراردادهاي ارزي 

. گيردپيشنهادها به مبالغ ريالي تبديل  و پس از آن در روابط مورد استفاده قرار مي

  ) :مناقصه كميسيونتوسط (تعيين دامنه قيمتهاي متناسب . 8

mBگراني كه داراي شاخص مالي بزرگتر از مناقصهرت باشد، در اين صو 115mاگر . 1ـ1ـ8 25.1 در (باشند

   .دشونحذف مي) فاقد توجيه مالي(به عنوان قيمت غيرمتعارف ) صورت وجود

mBگراني كه داراي شاخص مالي بزرگتر از باشد، در اين صورت مناقصه 115mاگر . 2ـ1ـ8 10.1 در (باشند

  . شوندحذف مي) فاقد توجيه مالي(به عنوان قيمت غيرمتعارف ) صورت وجود

مقادير ميانگين و انحراف معيار مجددا محاسـبه شـده و بـه ،Bهاي مالي مساوي يا كوچكتر از براي شاخص. 2ـ8

mmگران مناقصه هيچ يك از در صورت عدم حذف. (شوندمي  ناميده sو  mترتيب    وss  خواهد بود(  

stmCهاي مالي مربوط به آنها در محدوده هايي كه شاخصپيشنهاد قيمت. 3ـ8  stmCو  2.  قرار   1.

  . هاي متناسب قابل ارزيابي مالي خواهد بوددامنه قيمتگرفته باشند در 
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د و  ور سازمان  ی   ر

وری  ت   ریا

 رييس سازمان

كه تفاضل آن با كمتـرين قيمـت پيشـنهاد شـده واقـع در      1Cپيشنهاد قيمت مربوط به شاخص مالي كمتر از: 1تبصره

  . شود، كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد نيز در دامنه فوق محسوب شده و حذف نمي 2Cتا  1Cمحدوده 

مبلغ برآورد اجراي كار از هـزار برابـر نصـاب معـامالت     يا  باشد و كمتر وردم 5 گرانچنانچه تعداد مناقصه: 2تبصره 

197.0و بزرگتر از  1Cگران با شاخص مالي كمتر از مناقصهگر يا مناقصه ،متوسط بيشتر باشد C  ،ارائـه   توانند بامي

عـدم  تعهد ارائه  همچنين و باشدون مناقصه مورد تاييد كميسيمشروط بر آن كه  ،داليل و مستندات قيمت پيشنهادي

  در دامنـه شود، گنجانده مينيز در قرارداد در صورت برنده شدن در مناقصه،  كه  )80تبصره (درخواست ضرر و زيان 

مبلغ تضمين با  قيمت كمتر از تفاضلكه با 1Cگر با شاخص مالي كمتر از براي مناقصه .گيرند هاي متناسب قرار قيمت

اند، نيازي به ارائه تعهد عدم درخواست ضـرر و زيـان   كمترين قيمت پيشنهاد شده واقع در داخل دامنه، حذف نشده

   .گر نيستتوسط مناقصه

شوند و ايـن  گران با پيشنهادهاي فني غيرقابل قبول كنار گذاشته ميمناقصه ابتدا ايدر مناقصات دو مرحله: 3تبصره 

 وشـود  مـي     اعمال  ها مورد قبول قرار گرفتهگراني كه پيشنهاد فني آنمناقصهي مالي هايشنهادبراي پدستورالعمل 

  .شودمحاسبه مي براي پيشنهادهاي داخل دامنه نمرات تراز شده پس از آن
  

قانون  20 و قوانين از جمله ماده براساس ساير مقررات  8هاي بدست آمده از بند سيون مناقصه از بين قيمتيكم - 9

برنـدگان  و متناسـب  هاي  قيمت،  9/9/1377مورخ  5453/102- 4951/54برگزاري مناقصات و بخشنامه شماره  

ارجـاع بـه كميتـه فنـي بازرگـاني بـا        .كنـد را تعيين مي) قانون برگزاري مناقصات 6موضوع بند هـ ماده (اول و دوم 

 متناسـب  واقع در دامنه هايبراي پيشنهاد  ،تورالعملتشخيص كميسيون مناقصه و پس از ارزيابي مالي طبق اين دس

  .گيردصورت مي

  

  

  
  

  



صفحه 1 از 3

مثال اول:

رشته موضوع مناقصه شاخص مالي مبلغ نام
تعداد شركت كننده 5 مناقصه گران پيشنهادي مناقصه گر
براورد اجراي كار 34,160

شاخص مبناي فهرست بها 1393/4 596.2 100.18 34,220 A1

1393/4 596.2 116.04 39,640 A2
محاسبه 120.78 41,260 A3
محاسبه 116.36 39,750 A4

محاسبه براورد به هنگام 34,160 113.73 38,850 A5
ميزان اهميت مناقصه (اعالمي توسط كارفرما) 100.00 34,160

ضريب مناقصه 1.1

محاسبه ميانگين 111.18

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي- ويرايش سوم
پيوست شماره يك بخشنامه شماره  158764 مورخ 1394/07/13

متوسط

1.00

راه، راه آهن و باند فرودگاه

1.00

مناقصه اي با مبلغ برآورد اجراي كار  34160 ميليون ريال بر اساس فهرست بهاي پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394 و با پيشنهاد قيمت هاي مطابق
جدول زير برگزار شده است. پيمان مشمول تعديل و آخرين روز پيشنهاد قيمت 1394/04/21 اعالم شده است، دامنه متناسب قيمت هاي پيشنهادي به شرح زير 

محاسبه مي شود:
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محاسبه انحراف معيار 8.89

محاسبه ميانگين 111.18
محاسبه انحراف معيار 8.89

101.40
120.96

تمامي مبالغ به ميليون ريال مي باشد
در صورت مشاهده هر گونه دوگانگي بين مثال حل شده با متن دستورالعمل، متن دستورالعمل داراي اولويت مي باشد.

:  
پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که قیمت پیشنهادي آن ها خارج از دامنه قیمتهاي متناسب قرار گرفته است ولی با توجه به تبصره    2 ذیل بند 3-8 می توانند در 

دامنه قیمت هاي متناسب پیشنهادي قرار بگیرند
A1

پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه قيمت پيشنهادي آن ها داخل دامنه قيمتهاي متناسب قرار گرفته است:
A2, A3, A4, A5
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صفحه 2 از 3

مثال دوم:

رشته موضوع مناقصه شاخص مالي مبلغ نام
تعداد شركت كننده 7 مناقصه گران پيشنهادي مناقصه گر
براورد اجراي كار 1,268,000

شاخص مبناي فهرست بها 1392/4 561.0 88.11 1,566,000 A1

1393/2 633.7 95.09 1,690,000 A2

1392/2 545.3 104.15 1,851,000 A3

1391/2 418.1 122.44 2,176,000 A4
0.29 سال 112.87 2,006,000 A5
3 سال 136.33 2,423,000 A6

محاسبه 113.43 2,016,000 A7
محاسبه 100.00 1,777,243

محاسبه براورد به هنگام 1,777,243

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي- ويرايش سوم
پيوست شماره يك بخشنامه شماره  158764 مورخ 1394/07/13

1.24

سدسازي

1.13

مناقصه اي با مبلغ برآورد اجراي كار  1268000 ميليون ريال بر اساس فهرست بهاي پايه رشته سدسازي سال 1393 و با پيشنهاد قيمت هاي مطابق جدول زير
برگزار شده است. مدت پيمان 36 ماه و  فاقد تعديل مي باشد و آخرين روز پيشنهاد قيمت 1393/10/16 اعالم شده است، دامنه متناسب قيمت هاي پيشنهادي به

شرح زير محاسبه مي شود :

iP)( bP



)( iX iA

4I



)1( n

)( 0P
0P

1I

2I

3I

1T

2T

م و ر , ,
ميزان اهميت مناقصه (اعالمي توسط كارفرما)

ضريب مناقصه 1.1

محاسبه ميانگين 109.05
محاسبه انحراف معيار 15.57

محاسبه ميانگين 105.16
محاسبه انحراف معيار 11.87

92.09
118.22

تمامي مبالغ به ميليون ريال مي باشد
در صورت مشاهده هر گونه دوگانگي بين مثال حل شده با متن دستورالعمل، متن دستورالعمل داراي اولويت مي باشد.

پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه قيمت پيشنهادي آن ها داخل دامنه قيمتهاي متناسب قرار گرفته است:
A2, A3, A5, A7

بر اساس بند 8-1-1 پيشنهاد 
A6 حذف مي شود 

بسيار زياد
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صفحه 3 از 3

مثال سوم:

رشته موضوع مناقصه شاخص مالي مبلغ نام
تعداد شركت كننده 11 مناقصه گران پيشنهادي مناقصه گر
براورد اجراي كار 195,100

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 76.92 168,200 A1
شاخص مبناي فهرست بها 1392/4 529.5 121.00 264,600 A2

1393/2 593.5 136.55 298,600 A3
محاسبه 103.03 225,300 A4
محاسبه 78.20 171,000 A5

محاسبه براورد به هنگام 218,681 108.74 237,800 A6
ميزان اهميت مناقصه (اعالمي توسط كارفرما) 79.11 173,000 A7

مناقصه ضريب 1.3 137.41 300,500 A8

100.37 219,500 A9

دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دومرحله اي- ويرايش سوم
پيوست شماره يك بخشنامه شماره  158764 مورخ 1394/07/13

1.00

585.3

راه، راه آهن و باند فرودگاه

1.12

بسيار زياد

مناقصه اي با مبلغ برآورد اجراي كار 195100 ميليون ريال بر اساس فهرست بهاي پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال   1393 و با پيشنهاد قيمت هاي مطابق
جدول زير برگزار شده است . مدت پيمان 24 ماه و  مشمول تعديل مي باشد و آخرين روز پيشنهاد قيمت  1393/11/11 اعالم شده است، دامنه متناسب قيمت هاي

پيشنهادي به شرح زير محاسبه مي شود :

iP)( bP



)(t

)( iX iA

4I



)1( n

)( 0P

1I

ميانگين محاسبه 104.06 99.23 217,000 A10
محاسبه انحراف معيار 20.40 108.15 236,500 A11

100.00 218,681

محاسبه ميانگين 97.47
محاسبه انحراف معيار 14.81

78.22
116.73

با توجه به تبصره 1 ذیل بند 8- 3 در داخل دامنه قرار می گیرد *
تمامي مبالغ به ميليون ريال مي باشد

در صورت مشاهده هر گونه دوگانگي بين مثال حل شده با متن دستورالعمل، متن دستورالعمل داراي اولويت مي باشد.

A4, A5*, A6, A7, A9, A10, A11

پيشنهاد قيمت مناقصه گراني كه قيمت پيشنهادي آن ها داخل دامنه قيمتهاي متناسب قرار گرفته است:

130.07
بر اساس بند 8-1-1 پيشنهاد 

A6 و A8 حذف مي شود 
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   ويرايش سوم - اي اي و دومرحله هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله دستورالعمل تعيين دامنه قيمت
 13/07/1394مورخ158764  پيوست شماره دو بخشنامه شماره

  .پيوست شماره دو
  باشد. مي لعمل مالك عملمتن دستورا دستورالعمل،دوگانگي با متن  وجود و در صورتداشته  راهنمااين فلوچارت جنبه 

 
 

 

 
 

 
كار در حوزه آيا 

است؟ پيمانكاري

ارزيابيجايگزينروش
گزار توسط مناقصه مالي

تهيه و در اسناد مناقصه
 ارائه شده است؟

 گزار مناقصهآيا 
تشخيص به استفاده از

 دهد؟ بخشنامه مي

تعداد پيشنهادها 
مورد  3كمتر از 

 است؟

شروع

7

7

7

1

 نيگزيجا روشاستفاده از 
 گزار مناقصه ارزيابي مالي

ارجاع كار به روش 
،EPCطرح و ساخت، 

EPCF  ياEP است؟

 Pbبراي تعيين 
فهرست بهاي پايه

 وجود دارد؟

مطالعات طراحي 
پايه انجام شده 

است؟

ارجاع كار به روشدر 
مطالعات ، عاملي سه
انجام شده  يليتفص

 است؟

 رگزاري مناقصه مجاز نيستب

 رگزاري مناقصه مجاز نيستب

طبق فهرست بهاي پايه با  Pbتعيين 
 اي اعمال ضرايب باالسري و منطقه

1

بر اساس  Pbتعيين 
خاص مورد  هرستف

 تاييد شوراي عالي فني

2

4از  1صفحه   
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   ويرايش سوم - اي اي و دومرحله هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله دستورالعمل تعيين دامنه قيمت
 13/07/1394مورخ158764  پيوست شماره دو بخشنامه شماره
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I1 اي ابالغ شده: آخرين شاخص تعديل رشته  
I2 اي ابالغ شده يك سال قبل از دوره مربوط به شاخص: شاخص تعديل رشته I1  
I3 اي ابالغ شده دو سال قبل از دوره مربوط به شاخص: شاخص تعديل رشته I1  
I4 اي فهرست بهاي مبناي برآورد اجراي كار: شاخص تعديل رشته  
T1اي كه شاخص تعديل مربوط به آن ابالغ شده  تا آخرين روز پيشنهاد قيمت  پيمانكار بر حسب سال: مدت زمان مابين آخرين دوره

 -ارزيپيمان 
  است؟ ريالي

 و پيشنهاد Pbتبديل 
به مبلغ ريالي بر  گران مناقصه

 اساس نرخ تسعير ارز

پيمان فهرست 
  بهايي است؟

هاي ابالغي  شاخص
با تغييرات قيمت 
 همخواني دارد؟

 گزار توسط مناقصهPoتعيين 

β =I1/I4 

0/1 =γ  پيمان مشمول
 تعديل است؟

گزار براي  مناقصه
تغييرات قيمت 

 بيني دارد؟پيش
 گزارتوسط مناقصهγتعيين

γ =1+[0.5×(I1- I3)×(0.5×T2)]/[(I1+I2+I3)/3+(I1- I3)/2+0.5×(I1- I3)×T1] 

Po = Pb×β×γ 

Xi = (Pi/Po)×100 

4

 I1دوره شاخص 
 I4از دوره  قبل

 است؟
0/1=β 

2

3

3 

هنگام و ميزان اهميت مناقصه  اعالم برآورد به
 گزار توسط مناقصه ها قبل از بازگشايي پاكت

هابازگشايي پاكت

4از  1صفحه  4از  2صفحه    
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 از جدول شماره يكtتعيين

m = ΣXi/n 

115 ≤ m B = 1.10m B = 1.25m

پيشنهاد با شاخص
Bتر از  مالي بزرگ

 وجود دارد؟
m'=m;   s'=s 

 Bتر ازحذف پيشنهادهاي با شاخص مالي بزرگ

 'sو'mو تعيينمحاسبه مجدد

  :پيشنهادي بناسهاي مت تعيين دامنه قيمت

C1 = m'-t.s'                حد پايين دامنه:
C2 = m'+t.s'             حد باالي دامنه:

پيشنهاد با شاخص
تر از  مالي بزرگ

C2وجود دارد؟ 

 C2تر ازحذف پيشنهادهاي با شاخص مالي بزرگ

پيشنهاد با شاخص
تر از  مالي كوچك

C1وجود دارد؟ 

5

s = [Σ(Xi-m)2/(n-1)]1/2 

4

6 دهاي متناسب هستن پيشنهادهاي باقيمانده داخل دامنه قيمت

4از  1صفحه  4از  3صفحه    
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 خير

 بله

مورد  5 انگر مناقصهتعداد آيا 
يا مبلغ برآورد  و كمتر است

اجراي كار از هزار برابر نصاب
معامالت متوسط بيشتر است؟

بايپيشنهادداليل قيمت
و C1تر از  شاخص مالي كوچك

طابق شرايطم  0.97C1بزرگتر از
بخشنامه 3-8ذيل ماده  1تبصره

  است؟ ورد تأييدم

بايپيشنهادقيمتتفاضل
با  C1تر از  شاخص كوچك

واقع در يپيشنهاد قيمت ترين كم
تر از مبلغ ، كمC2تا  C1محدوده 

تضمين شركت در مناقصه است؟

 C1تر ازكوچكبا شاخص ماليذف پيشنهادح

تعيين  وهاي متناسب بر اساس دستورالعمل  دامنه قيمت تعيين
راساس ساير برندگان اول و دوم از بين پيشنهادهاي باقيمانده ب

برگزاري مناقصات و قانون  20مقررات و قوانين از جمله ماده 
  9/9/1377مورخ  5453/102-4951/54 بخشنامه شماره

پايان

7

 منهمحاسبه نمرات تراز شده براي پيشنهادهاي داخل دا

مناقصه دو 
 اي است؟ مرحله

5

6

اضافه شدن پيشنهاد 
به محدوده داخل دامنه 

 هاي متناسب قيمت

اضافه شدن پيشنهاد 
به محدوده داخل دامنه 

 هاي متناسب قيمت

پيشنهاد با شاخص
تر از  مالي كوچك

C1 وجود دارد؟ 

4از  1صفحه  4از  4صفحه    




