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پروژه احداث فرمانداری
شهرستان میامی

.

فرم شماره 1

دعوتنامه شرکت در منا قصه

شماره :
تاريخ :

به ........................................................ :

از :استانداری سمنان
موضوع  :دعوت به مناقصه
باستناد مفاد بخشنامه  63148مورخ  (1461/7/18آئین نامه اجرائی بند "ج" ماده  11قانون برگزاری مناقصات )
بدينوسیله از شما دعوت میشود درمناقصه ای با مشخصات مشروحه زير شرکت نمايید .
 )1موضوع مناقصه :
اجرای عملیات ابنیه شامل سازه ،معمااری و بخشای از عملیاات تاسیساات برقای و مناانینی ساانتمان فرماناداری
شهرستان میامی براساس سانتار شنست پیوست موافقتنامه مندرج در اين اسناد

)2شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار
اجرای عملیات ابنیه شامل سازه ،معمااری و بخشای از عملیاات تاسیساات برقای و مناانینی ساانتمان فرماناداری
شهرستان میامی براساس نمودار سانتار شنست پیوست موافقتنامه مندرج در اين اسناد ( پیوست شاماره  1قارارداد
سرجمع) و توضیحات مربوط به مشخصات فنی نصوصی( پیوست  4قرارداد سرجمع) ساانتمان اصالی فرماناداری ،
اتاق برق ،اتاق تاسیسات و اتاق ديزل ژنراتور و منبع ذنیره سانتمان فرمانداری شهرستان میامی
توضیحات تنمیلی  :اجرای عملیات ابنیه شامل اجرای کامل فونداسایون و اسانت ساق و ساتونهای کلیاه طبقاات
سانتمان اصلی با متراژ  1431/81متر مربع می باشاد .در ضامن اجارای معمااری دانلای و نارجی(نماا) کامال
سانتمان اصلی و بام آن به جز نصب پنجره های دو جداره و نصب درهای چوبی وسفیدکاری و سق کاذب کناف و
دامپا و درب اتوماتیک ورودی و نرده ها جزء عملیات اجرايی می باشد ( .تهیه ونصب فريم پنجره ها و ک پهن درها
 ،نعل درگاها و وال پستها جزء عملیا ت اجرايی می باشد)در رابطه با تاسیسات سانتمان اصلی در قسامت تاسیساات
منانینی کلیه لوله کشی های آبرسانی ،رادياتور ها و آتش نشانی وفاضالب و ....و همچنین کلیه کانال کشی ها و عايق
کاری آنها( کولر ،تهويه ،اگزاست) جزء عملیات اجرايی می باشد .و در قسمت تاسیسات برقی کلیه لوله کشی

.

های برقی و سینی کابل ها و ساپورتهای آنها و چاههای ارت جزء عملیات اجرايای مای باشاد (.باه ساانتار شنسات
مراجعه شود)
در رابطه با سانتمانهای تاسیساتی واقع در محوطه با متراژ  166/86متر مربع :اجارای کامال فونداسایون و ساق و
ستونها و اجرای سنگ ازاره دانلی و سیمانناری دانلی( سق و ديوار) و حفر  4عدد چاه فاضالب و ساانت و نصاب
دربهای آهنی و...جزء عملیات اجرايی بوده و فقط سانت و نصب پنجره ها و اجرای نما های سانتمانها جزء عملیاات
اجرايی نمی باشد (.به سانتار شنست مراجعه شود).
) 3محل اجرای کار :استان سمنان – شهرستان میامی
 )4مدت اجرای کار  :مجموعأ دوازده ماه ( 12ماه) از تاریخ اولین صورتجلسه تحویل کارگاه  ،با احتساب
بیست روز برای تجهیز کارگاه
)3مبلغ برآورد انجام کار  :مبلغ برآورد اجرای کار براساس فهرست بهـای پایـه سـال  1379معاونـت
برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری وبااعمال قانونی وهزینه تجهیز و برچیدن کارگـاه جهـت
ساختمان اصلی با متراژ 1343/92متر مربع به میـزان  14/394/393/979ریـال و جهـت سـاختمانهای
تاسیساتی واقع در محوطه با متراژ  133/93متر مربع به میزان  893/383/383ریال و مجموعـا بـه میـزان
 14/734/733/982ریال ( چهارده میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون و نهصد و پنجاه و پـن هـزار و
هفتصد و هشتاد و دو ریال) میباشد.

)9کارفرما  :استانداری سمنان
)9دستگاه نظارت  :مهندسین مشاور آرمانشهر ستاره کوير قومس
)8دستگاه مناقصه گزار:
 )7مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  933/333/333 :ریال(هفتصد و پنجاه میلیون ریـال معـادل بـا
هفتاد و پن میلیون تومان) است که بايد به ينی از صورت های مشروحه زير هماراه باا اساناد مناقصاه در پاکات
(ال ) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود .
.

ال – فیش واريزی به حساب شماره  1171141661661نزد بانک ملی به نام تمرکز وجوه حساب استانداری سمنان
قابل واريز در کلیه شعب بانک ملی کشور
ب – ضمانت نامه باننی به نفع کارفرما ( استانداری سمنان) -قید شود مربوط به پروژه فرمانداری شهرستان میامی
مدت اعتبار تضمین های فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پیشنهادها بوده وبرای سه ماه ديگار نیاز قابال
تمديد باشد ضمنا" ضمانتنامه های باننی بايد طبق فرم های مورد قبول پیوست اسناد مناقصه تنظیم شود .

 )13زمـــان تحویـــل اســـناد :اساااناد مناقصاااه از روز ينشااانبه ماااورخ  1437/63/16تاااا روز
سه شنبه مورخ 1437/63/11از طريق سايت ستاد ايران به آدرس  www.setadiran.irو يا پايگااه اطاال رساانی
مناقصات به آدرس  https://iets.mporg.ir/قابل دريافت می باشد.

 )11آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :
ساعت 3صبح روز شنبه مورخ  1437/63/14میباشد .
 )12نشانی محل تسلیم پیشنهاد ها :
سمنان – سمنان – بلوار بسیج  -استانداری سمنان کد پستی4113733811:تلفن614-44334186 :
 )13طبق ماده  18قانون برگزاری مناقصات ،شرکت کنندگان مای بايساتی تماام اساناد مناقصاه منادرج در بناد 3
دستورالعمل و شرايط شرکت در مناقصه ی اين اسناد مناقصه( بند مربوط به تحويل پیشنهادات) را به مهر و امضاای
مجاز تعهد آور شرکت رسانده و درپاکات جداگانه ( ال ،ب،ج ) گذاشته وهمه پاکتهاارادر لفااف مناساب ووم ومهار
شده قرار داده و حداکثر تا ساعت  3صبح روز شنبه مورخ  1437/63/14ضمن ثبات در ساامانه ساتاد باه دبیرناناه
استانداری سمنان به نشانی فوق الذکر تحويل و رسید دريافت نمايد.
 )14درصورتنیه مبلا کاار ماورد مناقصاه باا درنظرگارفتن کارهاايی کاه انیار دا برناده شاده و ياا قارارداد منعقاد
نموده ايد و هنوز به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ی اعالم نشده از ظرفیات ارجاا کاار و ياا
تعداد کار مجاز شما تجاوز می نمايد مجاز به شرکت در مناقصه نبوده ايد و در صورتینه مراتب فوق را رعايت ننرده و
به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمائید  ،پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است وبرای باار اول مشامول انطاار کتبای و
برای بار دوم تا شش ماه ودر صورت تنرار تا ينسال از فهرست های معاونت برنامه ريزی و نظاارت راهباردی رئایس
جمهور ی حذف واز ارجا کارها محروم نواهید گرديد  .در هر صورت آن شرکت ملزم به ارائه گواهیناماه صاالحیت

.

پیمانناری معتبر و آنرين وضیعت رتبه بندی و ظرفیت ارجا کار بر اساس فرم نود اظهاری هماراه باا سااير اساناد
مناقصه بوده وزم است که فرم ضمیمه را تنمیل و مهر و امضائ نموده و به همرام ساير اسناد عودت نمايد
 )13پیشنهادهای واصله در ساعت  (11دوازده) روز شنبه ماورخ 1437/63/14در کمیسایون مناقصاه بااز و نواناده
میشود  .حضور يننفر نماينده از طرف هر يک ازپیشنهاد دهندگان با ارائه معرفینامه در جلساه افتتااح پیشانهاد آزاد
است
 )19دستگاه مناقصه گزار در رد يا قبول کلیه پیشنهادها مختار است  .برندگان اول و دوم مناقصه براساس آيین نامه
برگزاری مناقصات –دستور العمل تعیین دامنه قیمت مناسب و ديگر مقررات وحسب نیااز تجزياه بهاا ی ارائاه شاده
توسط پیشنهاد دهنده تعیین میشوند .

 )19تامین کلیه مصالح و لوازم يا ماشین آوت و تجهیزات يا نیروی انسانی ساده و متخصص و غیره بعهده پیماننار
بوده و کارفرما تعهدی برای واگذاری هیچیک از موارد مذکور را ندارد .
 )18هر گاه اطال حاصل شود که پیشنهاددهندگان با هم تبانی کرده اند  ،مراتب به مراجاع ذيصاالح قاانونی اعاالم
نواهد شد تا طبق مقررات با آنان رفتار نمايند.
 )17میزان و نحوه پیش پردانت براساس مصوبه شماره  /114361ت  16813ها مورخ 1433/63/11هیئت محترم
وزيران می باشد
 ) 23انذ تضمین انجام تعهدات بر اساس مصوب شماره  /114361ت  16813ها مورخ  1433/63/11هیئت محترم
وزيران می باشد .
 )21اين پروژه جزء طرحهای عمرانی بوده و حق بیمه متعلقه براين اساس محاسبه نواهد شد .
)22اين قرار داد مطابق بخشنامه 38/1133166مورنه ( 38/61/63بخشنامه سرجمع) مشمول تعديل بوده و تعاديل
آن مطابق با دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهای پیمانها باه شاماره  161/174674ماورخ  1461/63/11محاسابه و
پردانت می گردد
 ) 23پیشنهادات ارائه شده بايد اوراق و جدولهای تجزيه بهاای بخشانامه  38/1141173ماورخ 1438/64/41را کاه
بصورت کامل ودقیق تهیه شده باشد را داشته باشند.
 )24بر اساس مصوبه شماره /183661ت471ه مورخ 68/16/16هیئت محترم وزيران و آئین نامه راهنارهای افزايش
ضمانت اجرايی و تقويت حسابرسی به شماره /18116ت43643مورخ  ،66/1/3کلیه دستگاههای اجرايای ماذکور در
ماده  1قانون مديريت ندمات کشوری منلفند از انعقاد قرارداد با اشخاص مشمول آئین نامه فوق که فاقد صورت های
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مالی حسابرسی شده باشند ،اجتناب نمايند .لذامناقصه گران در صورت برنده شدن در اين مناقصه موظفند تا قبال از
انعقاد قرارداد نسبت به انجام حسابرسی اقدام نمايند.

 )23سايرشرايط تابع مقررات عمومی دولت جمهاوری اساالمی اياران و معاونات برناماه ريازی و نظاارت راهباردی
رياست جمهوری کشور می باشد .
)29چاپ وتنثیر اسناد قرار داد (نقشه ومشخصات)در قطع A1در پنج نسخه بعهده برنده مناقصه می باشد.

مناقصه گزار:

.

پیمانکار:

-1دستورالعمل و شرایط شرکت
درمناقصه احداث پروژه فرمانداری
شهرستان میامی

.

 -1-1حدود پیشنهاد
استانداری استان سمنان که از اين به بعد در اين دستورالعمل و ساير اسناد و مدارم مناقصه و قرارداد ،مناقصه گزار
نامیده میشود در نظر دارد  :اجرای عملیات ابنیه شامل سازه ،معماری و بخشی از عملیات تاسیسات برقی و منانینی
سانتمان فرمانداری شهرستان میامی براساس نماودار ساانتار شنسات پیوسات موافقتناماه منادرج در ايان اساناد
( پیوست شماره  1قرارداد سرجمع) و توضیحات مربوط به مشخصات فنی نصوصای( پیوسات  4قارارداد سارجمع)
سانتمان اصلی فرمانداری  ،اتاق برق ،اتااق تاسیساات و اتااق ديازل ژنراتاور و منباع ذنیاره ساانتمان فرماناداری
شهرستان میامی را به شرح اسناد مناقصه حاضر به مناقصه بگذارد
توضیحات تنمیلی  :اجرای عملیات ابنیه شامل اجرای کامل فونداسایون و اسانت ساق و ساتونهای کلیاه طبقاات
سانتمان اصلی با متراژ  1431/81متر مربع می باشاد .در ضامن اجارای معمااری دانلای و نارجی(نماا) کامال
سانتمان اصلی و بام آن به جز نصب پنجره های دو جداره و نصب درهای چوبی وسفیدکاری و سق کاذب کناف و
دامپا و درب اتوماتیک ورودی و نرده ها جزء عملیات اجرايی می باشد ( .تهیه ونصب فريم پنجره ها و ک پهن درها
 ،نعل درگاها و وال پستها جزء عملیا ت اجرايی می باشد)در رابطه با تاسیسات سانتمان اصلی در قسامت تاسیساات
منانینی کلیه لوله کشی های آبرسانی ،رادياتور ها و آتش نشانی وفاضالب و ....و همچنین کلیه کانال کشی ها و عايق
کاری آنها( کولر ،تهويه ،اگزاست) جزء عملیات اجرايی می باشد .و در قسمت تاسیسات برقی کلیاه لولاه کشای هاای
برقی و سینی کابل ها و ساپورتهای آنها و چاههای ارت جزء عملیات اجرايی می باشد (.به ساانتار شنسات مراجعاه
شود)
در رابطه با سانتمانهای تاسیساتی واقع در محوطه با متراژ  166/86متر مربع :اجارای کامال فونداسایون و ساق و
ستونها و اجرای سنگ ازاره دانلی و سیمانناری دانلی( سق و ديوار) و حفر  4عدد چاه فاضالب و ساانت و نصاب
دربهای آهنی و...جزء عملیات اجرايی بوده و فقط سانت و نصب پنجره ها و اجرای نما های سانتمانها جزء عملیاات
اجرايی نمی باشد (.به سانتار شنست مراجعه شود).

.

پیشنهاد دهنده برنده موظ است که کارها را در مدت  11ماه از تاريخ شرو مدت پیمان به پايان برساند  .اصاطالح
پیشنهاد دهنده با شرکت کننده درمناقصه در اسناد مناقصه حاضر مترادف می باشد  .منظور از روز و ماه نیز روز و ماه
تقويمی است .

 -2-1پیشنهاد دهندگان واجد شرایط
دعوتنامه شرکت در مناقصه حاضر برای پیشنهاد دهندگان واجد شرايط زير معتبر می باشد .
ال – پیشنهاد دهنده بايد در زمیناه پیماننااری از نظار تشاخیص صاالحیت و ارجاا کاار واجاد شارايط ساازمان
مااديريت و برنامااه رياازی کشااور و صااالحیت آنهااا در زمینااه هااای ياااد شااده مطااابق آناارين آئااین نامااه
تشخیص صالحیت پیمانناران به شماره  36614ت  14111ه – مورخ  61/11/11واصالحیه هاای بعادی باه
تائید رسیده باشد.
ب – پیشنهاد دهنده موظ است در صاورت درنواسات مناقصاه گازار مادارم کاافی در اثباات صاالحیت ناود را
به مناقصه گزار عرضه نمايد .

 -3-1یک پیشنهاد برای هر پیشنهاد دهنده
هر پیشنهاد دهنده موظ است فقط يک پیشنهاد ارائه نمايد .

-4-1هزینه های پیشنهاد
پیشنهاد دهنده موظ است تمام هزينه های مربوط به آمااده ساازی  ،تنمیال و ارائاه پیشانهاد ناود را بپاردازد و
مناقصه گزار هیچگونه مسئولیتی يا تعهدی در قبال اين هزينه ها بعهده نخواهد داشت .

-3-1بازدید از محل اجرای پروژه
به پیشنهاد دهنده توصیه میشود که ضمن مذاکره با مناقصه گزار از محل اجرای پروژه در شهرستان میامی و اطاراف
آن نیز بازديد کند و تمام اطالعات را که ممنن است برای آماده سازی پیشنهاد و امضای قارارداد اجارای کارهاا وزم
داشته باشد  ،مستقیماد و به مسئولیت نويش بدست آورد.

-9-1منبع مالی
هزينه عملیات موضو پیمان از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود که بخشی از آن بصورت نقدی و بخشای هام در
قالب اسناد نزانه اسالمی می باشد
.

-9-1صالحیت امضاء قرارداد
حق امضاء به فرد يا افرادی تعلق دارد که طبق اساسنامه شرکت و آنرين اگهای تیییارات( روزناماه رسامی) تعیاین
شده اند.

-8-1محرمانه بودن اسناد
کلیه دريافت کنندگان اسناد مناقصه و کارکنان ايشان  ،اعم از ايننه پیشانهادی تسالیم کنناد ياا نیار  ،مفاداساناد
مناقصه را بايد نصوصی و محرمانه تلقی نمايند.

-2اسناد مناقصه
 -1-2محتویات اسناد مناقصه
اسناد مناقصه که حسب مورد و با توجه به ضرورت از طريق الحاقیه ها اصالح میگردد به شرح زير می باشد :

 -1-1-2اطالعات و مدارک مربوط به شرایط مناقصه مشتمل بر :
دعوتنامه شرکت در مناقصه
دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان
ضمانتنامه شرکت در مناقصه

 -2-1-2اسناد و مدارک قراردادی مشتمل بر :
موافقتنامه (پیمان سرجمع) بخشنامه 38/1133166مورنه 38/1/63
شرايط عمومی پیمان مصوب سال 1476
شرايط نصوصی پیمان
پیوست شرايط نصوصی پیمان

 -3-1-2اسناد و مدارک فنی مشتمل بر :
مشخصات فنی عمومی
مشخصات فنی نصوصی
نقشه های سازه – معماری – تاسیسات برقی و منانینی
.

 -4-1-2اسناد و مدارک مالی مشتمل بر :
بخشنامه 1141173مربوط به تهیه وارائه آنالیز بها
برگ پیشنهاد قیمت کل
برگ پیشنهاد قیمت تفنینی بر اساس جدول بند ال ماده 11پیمان

 -3-1-2فرمهای مناقصه و اسناد و مدارک تکمیلی مشتمل بر :
 آئین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره  /114361ت  16813ها بخشنامه  1741رعايت ضوابط فنی حقوقی و قراردادی تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئولیتهای ناشی از قوانین  ،بخشنامه ها  ،مصاوبات  ،دساتور العمال و آئاین ناماه هاا ونمونه برنی از آنها
 فرم تعهد نامه در مورد عدم شمول قانون منع مدانله کارمندان در معامالت دولتی آئین نامه حافظت فنی و بهداشت کار گواهینامه تايید صالحیت ايمنی پیمانناران نمونه فرم بیمه نامه هافرم نود اظهاری کارهای در دست اجرا
نالصه ای از پروژه های اجرا شده مشابه توسط پیماننار با ارائه مستندات وزم
برنامه زمانبندی کلی پروژه
فرم شماره  1دستور العمل تنظیم اسناد و مدارم و قرارداد هاو پیمانهای پیمانناران
اسناد مناقصه در يک نسخه در قالب فايل النترونینی در آدرس های تعیین شده قابل دريافت بوده که اين اسناد بايد
پرينت وتنمیل گردد و طبق توضیحات ردي  3بازگشت داده شود  .هر پیشانهاد دهناده میتواناد در صاورت نیااز ،
اسناد را به تعداد کافی و وزم به هزينه نود تنثیرکند .
پیشنهاد دهنده موظ است محتويات تمام مدارم ياد شده را دقیقاد مطالعه کرده و تمام اطالعات مرباوط را بدسات
آورد بطورينه با هیچگونه ابهام مواجه نگردد
چنانچه پیشنهاد دهنده به موارد انتالف يا تناقص در هر يک از اسناد برنورد کند يا چنانچه در کارگاه به وضاعیتی
برنورد کند که بنحوی از انحاء با اسناد مناقصه میايرت داشته باشد موظ است مراتب فوراد بطور کتبی باه مناقصاه
گزار اطال دهد.

 -2-2توضیح درباره اسناد مناقصه

.

هر پیشنهاد دهنده چنانچه به توضیحاتی در نصوص اسناد مناقصه نیاز داشته باشد میتواند مراتب را در باازه زماانی
مقرر به مناقصه گزار بشرح مندرج در دعوت نامه به مناقصه  ،ارسال دارد .مناقصه گزار به سئواوتی که تا دو روز قبل
از مهلت مقرر برای تحويل پیشنهاد دريافت نموده باشد ،پاسخ نواهد داد .نسخه هايی از پاسخ مناقصاه گازار شاامل
توضیح و هرگونه اطالعات ديگ ری که مناقصاه گازار در انتیاار پرساش کنناده قارار میدهاد ،پیشانهاد دهناده را از
مسئولیتش در قبال و تشخیص صحت آن موارد مبرا نمی سازد و پیشنهاد دهنده موظ است از کامل يا کافی باودن
اطالعات مندرج در اسناد مناقصه برای اجرای کارهای موضو قرارداد ،اطمینان حاصل کند

 -3-2اصالح و تغییر اسناد مناقصه
مناقصه گزار میتواند در هر زمان قبل از مهلت مقرر برای برای تحويل پیشنهاد به هر دلیلی چه با ابتنار نود و چه در
پاسخ به پرسش ارسالی و درنواست توضیح توسط يک پیشنهاد دهنده ناص ،اسناد مناقصه را با صدور الحاقیه هايی،
اصالح کند يا تیییر دهد و يا مدت مناقصه را تمديد نمايد هر گونه الحاقیه ای که به اين ترتیب صاادر میشاود جازء
وينفک اسناد مناقصه به شمار نواهد رفت و کتباد برای تمام نريداری کنندگان اسناد مناقصه ،ارسال نواهد گردياد.
همچنین پیشنهاد دهندگان موظفند دريافت هر الحاقیه را کتباد به مناقصاه گازار اطاال دهناد .پیشانهاد دهنادگان
موظفند دريافت هر الحاقیه را با قید اطالعات (عنوان و تاريخ) آن را در محل پیش بینی شده در فارم مناقصاه تائیاد
کنند .عدم تائید دريافت تمام و تنتک الحاقیه ها توسط پیشناد دهنده به روش يا شده ،میتواند مناقصه حاضر را برای
وی فاقد اعتبار سازد .ارسال اصالحیه ها با توجه به آدرس وفنس ارائه شده از سوی مناقصه گر بوده ودر صورت عادم
صحت آدرس وتلفن ،مناقصه گزار هیچگونه مسئولیتی را در اين نصوص ندارد)
پیشنهاد دهندگان بايد در جريان تهیه پیشنهاد نود يک دوره يک روزه را بارای بررسای و منظاور داشاتن و اعماال
الحاقیه های ناص که مناقصه گزار بشرح ياد شده صادر می کند ،در نظر بگیرند.

 -3آماده سازی پیشنهادات
 1 - 3زبان پیشنهاد
پیشنهاد و کل مناتبات و همچنین اسناد مبادله شده بین پیشنهاد دهنده و مناقصه گزار بايد به زبان فارسی باشاد
اسناد پشتیبان و مطالب چاپ ی تهیه شده توسط پیشنهاد دهنده می تواند به هر زبانی باشد مشروط بر اين که ترجمه
فارسی دقیق بخشها و عبارتهای مورد نظر نیز ضمیمه شده باشد  .در هر صورت در تفسایر پیشانهاد  ،ماتن ترجماه
فارسی مالم عمل قرار گرفته و اولويت نواهد داشت .

.

 2 -3اسناد تشکیل دهنده پیشنهاد
پیشنهاد ارسالی توسط پیشنهاد دهنده بايد شامل مدارم و اسناد زير باشد :
اسناد تنمیل و امضاء شده مندرج در بند  1 – 3ال و ب و ج

 -3-3فهرست بها و مبلغ پیشنهاد
شرح قیمتها ومقاديربا درج قیمت همراه اسناد مناقصه درانتیار پیشنهاد دهنده قرار نواهادگرفت .پیشانهاد دهناده
موظ است مبل پیشنهادی نودراکه شامل کل هزينه عملیات موضو پیمان با احتساب هزينه تجهیز و بار چیادن
کارگاه باشد  ،در برگ پیشنهاد پیشنهاد قیمت و همچنین جدول بند ال ماده  11موافقتنامه ( بخشنامه سرجمع)که
نمونه آن پیوست اسناد مناقصه ( اسناد و مدارم تنمیلی ) می باشد  ،به عدد و حروف  ،درج نمايد  (.فهرست بهاای
سال  1437منضم به پیمان می باشد).
پیشنهاد دهنده باياد هنگاام تعیاین مبلا پیشانهاد  ،کلیاه تعهادات متقبال شاده و همچناین امناناات شارايط و
محدوديتهای منطقه اجرای عملیات موضو پیمان را در مد نظر داشته باشد  .به عبارت ديگار مبلا پیشانهاد شاده
توسط پیشنهاد دهنده در برگیرنده هزينه های باوسری و ضريب منطقه ای و ضريب طبقاات و تماامی هزيناه هاا و
مخارج وزم برای انجام کار در محل مورد نظر با توجه به تعهداتی که پیشنهاد دهنده بر اساس اسناد پیمان متقبال و
يا بعهده او گذاشته شده است  ،تلقی می گردد .

-4-3اعتبار پیشنهاد
پیشنهادات به مدت  46روز پس از تاريخ گشايش اعتبار نواهناد داشات  .پیشانهاد دهناده در صاورت در نواسات
مناقصه گزار با تمديد مهلت اعتبار پیشنهاد نود به مدت  46روز پس از مدت اولیه اعتبار موافقت دارد .

 -3-3ضمانتنامه شرکت در مناقصه
ال ) پشنهاد دهنده موظ است يک ضمانتنامه باننی يا فیش واريز نقدی را برای شارکت در مناقصاه باا توجاه باه
مفاد بند  3دعوتنامه شرکت در مناقصه تهیه و تحويل دهد.

.

در متن ضمانتنامه شرکت در مناقصاه میبايساتی قیاد گاردد :مرباوط باه
مناقصه احداث پروژه فرمانداری شهرستان میامی
هر پیشنهادی که با ضمانتنامه قابل قبول همراه نباشد ،بعنوان فاقد شرايط توسط کارفرما ،رد نواهد شد.
ضمانتنامه پیشنهاد دهنده برنده زمانی مسترد نواهد شد که پیشانهاد دهناده پیماان را امضااء و ضامانتنامه انجاام
تعهدات را سپرده باشد.
چنانچه پیشنهاد دهنده برنده مناقصه در مدت تعیین شده نتواناد پیماان را امضااء و ياا ضامانتنامه انجاام تعهادات
درنواستی را تسلیم نمايد ،ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی به نفع مناقصه گزار ضبط نواهد شد.
ب ) ضمانت نامه شرکت در مناقصه نفر دوم برنده مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد باا پیشانهاد دهناده برناده ،مساترد
نخواهد شد.

 -9-3شکل پیشنهاد و امضای آن
پیشنهاد دهنده موظ است نسخه اصل اسناد شامل مدارم بشرح مندرج در بند  1-1هماین دساتورالعمل (دساتور
العمل به پیشنهاد دهندگان) را تنمیل و تحويل دهد.
فرم پیشنهاد بايد به شنل تعیین شده و بدون هیچگونه تیییر در آن تهیه شود  .فرم پیشنهاد بايد تايپ و يا با جاوهر
ثابت نوشته شود و توسط فرد يا افرادی با حق امضاء از طرف پیشنهاد دهنده ،امضاء شاوند .تماامی صافحات و اوراق
اسناد مناقصه بايد دارای امضاء مجاز و مهر شرکت پیشنهاد دهنده باشد.
پیشنهاد نبايد حاوی تیییرات ،حذفیات يا اضافات باشد مگر آننه طبق دستورالعمل های مناقصه گزار انجام شده باشد
که در اينصورت چنانچه اصالحاتی توسط پیشنهاد دهنده باشد ،اين اصالحات بايد توساط شاخص ياا اشخاصای کاه
پیشنهاد را امضاء کرده اند  ،امضاء شده باشد  .پیشنهاد بايد به زبانی صريح و بدون هیچگونه شارط ياا ابهاامی بیاان
شود .به پیشنهاد های مشروط و يا مبهم رسیدگی نخواهد شد.

 –4تحویل پیشنهادات
 -1-4الک و مهر کردن پاکتها و عالمت گذاری پیشنهادات
پیشنهادات هايی که بشرح بند  4تهیه می شود بايد در  4پاکت بشرح زير گذارده شوند :

الف
.

– یک پاکت که با حرف الف مشخص می شود حاوی مدارک زیر می باشد :

تضمین شرکت در مناقصه که در يک پاکت در بسته قرارداده شده باشاد ( .در ماتن ضامانتنامه شارکت در مناقصاه
میبايستی قید گردد :مربوط به مناقصه احداث پروژه فرمانداری شهرستان میامی)

ب

– یک پاکت که با حرف ب مشخص شده و حاوی مدارک زیر می باشد :
 يک نسخه دعوتنامه شرکت در مناقصه يک نسخه از دستور العمل به پیشنهاد دهندگان اسناد و مدارم قراردادی بشرح بند 1-1-1 اسناد و مدارم فنی بشرح بند 4-1-1 اسناد و مدارم مالی بشرح بند 3-1-1 فرمها و مدارم تنمیلی بشرح بند 1-1-1 کپی مصدق اساسنامه ثبتی پیمانناران شرکت کننده در مناقصه فرم نود اظهاری تنمیل شده کپی مصدق گواهینامه صالحیت پیماننار ( رتبه بندی ) کپی مصدق آنرين تیییرات شرکت پیمانناری( روزنامه رسمی) کد اقتصادی(مالیاتی) گواهینامه تايید صالحیت ايمنی پیمانناران نالصه ای از پروژه های اجرا شده مشابه توسط پیماننار با ارائه مستندات وزم -برنامه زمانبندی پیشنهادی پیماننار برای پروژه

ج

– یک پاکت که با حرف ج مشخص می شود حاوی اسناد زیر می باشد :

 برگ پیشنهاد قیمت کل که در آن قیمت پیشنهادی به تفنیک و به عدد و حروف مشخص شده باشد . تنمیل شده ی جدول مندرج در بند ال ماده  11موافقتنامه( بخشنامه سرجمع) جدول تنمیل شده آنالیز بها قیمت مطابق بخشنامه شماره  38/1141173مورخ 1438/64/41هر يک از سه پاکت ال و ب و ج بايد وم و مهر شده و جمعا در پاکت وم و مهر شده ديگری گذارده شاوند و باه
نشانی مناقصه گزار ارسال و تحويل گردند و روی آنها نوشته شده باشد :
عملیات اجرايی احداث سانتمان فرمانداری شهرستان میامی قبل از تاريخ  37/63/14باز نننید ( تاريخ بااز کاردن
پیشنهادات درج شود )
در م قابل تسلیم پاکتهای محتوی پیشنهاد  ،يک رسید با ذکر تاريخ روز  ،ساعت و ماه و ساال تحويال پیشانهاد باياد
در نواست و دريافت گردد .

.

عالوه بر مشخصات ياد شده  ،روی پاکت بايد نام و نشانی پیشنهاد دهنده قید شود .
چنانچه پاکتها بشرح فوق تهیه و وم و مهر نشده باشد  ،مناقصه گزار مسئولیتی در قبال جابجايی يا گشايش قبل از
موعد پیشنهاد نخواهد داشت .

 -2-4مهلت تحویل پیشنهادات
پیشنهادات بايد حداکثر تا ساعت  3صبح روز شنبه تاريخ  37/63/14به نشانی مناقصه گزار تحويل و رسید دريافات
گردد  .مناقصه گزار می تواند به تشخیص نود مهلت تحويل پیشنهاد ها را با صدور اصالحیه ای تمديد کناد کاه در
اين صورت کلیه حقوق و تعهدات مناقصه گزار و پیشنهاد دهندگان که قبال تابع مهلت اولیه بود  ،تابع مهلات تمدياد
شده نواهد گرديد .

-3-4پیشنهادات تاخیر دار
هر پیشنهادی که پس از مهلت تحويل پیشنهادها بشرح مندرج در بند  1-3ارسال شود  ،باز نشده به پیشنهاد دهنده
عودت داده می شود .
 -هیچیک از پیشنهادها را پس از تحويل نمی توان اصالح کرد .

 -3گشایش و ارزیابی پیشنهادات
 -1-3گشایش پیشنهادات
پاکتهای حاوی پیشنهادات به ترتیب زير به وسیله کمیسیون مناقصه گزار باز نواهد شد :
ال

) ابتدا پاکت ال

با رعايت قانون جديد برگزاری مناقصات باز نواهد شد چنانچه محتويات اين پاکت حاوی

مدارم پیش بینی شده در بند -3ال نباشدپیشنهاد مردود میشود و اقدامی برای پاکتهای ديگر بعمل نخواهد آمد و
اين پاکتها به پیشنهاد دهنده مسترد نواهند شد
ب ) در صورت تائید پاکت (ال ) کمیسیون مناقصه با بررسای صاحت و کفايات مساتندات پاکات ( ب ) نسابت باه
بازگشايی پاکت ج اقدام می نمايد.
ج) پس از بازگشائی پاکت ها ،قیمت ها ،مطابق با آيین نامه اجرايی نظام مستند سازی و اطال رساانی مناقصاات باه
استناد بند د ماده  14قانون برگزاری مناقصات ( بخش مربوط به مناقصات يک مرجله ای) موضو بخشانامه شاماره

.

/166371ت 41383ه مورخ  61/3/1معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری و دساتورالعمل تعیاین
دامنه قیمت مناسب ،بررسی و برنده مناقصه تعیین نواهد شد.
تبصره :1
هرگاه دو يا چند پیشنهاد در تمام شرايط مساوی باشند  ،برنده اول و دوم با قرعه انتخاب نواهد شد.
تبصره : 2
نفر دوم برنده مناقصه در مواردی غیر از تبصره  : 1پیشنهاد دهنده ای است که پیشنهادش بالفاصله پس از نفر اول و
در جهت قیمت اضافه و به میزان حداکثر مبل تضمین شرکت در مناقصه باشد و در صورتینه بیش از ياک پیشانهاد
واجد اين شرايط گردد نفر دوم با قرعه تعیین نواهد شد .
اسامی پیشنهاد دهندگان  ،قیمتهای پیشنهادی و مبل کل هر پیشنهاد و هر گونه جزئیاتی که مناقصه گازار مناساب
تشخیص دهد  ،در جلسه گشايش پاکتها توسط مناقصه گزار اعالم نواهد شد.

 -2-3ارائه توضیح در مورد پیشنهادات
به منظورهمناری دربررسی  ،ارزشیابی ومقايسه پیشنهادها ،مناقصه گزارمی تواندبه تشخیص نودازپیشانهاد دهناده
توضیحاتی برای روشن شدن پیشنهاد بخواهد.
درنواست توضیحات نبايد موجب تیییردرقیمت يا ماهیت مناقصه يا پیشنهادشود.

 -3-3بررسی پیشنهادات وتعیین صحت پاسخها
بطور کلی مناقصه گزارمواردزيررادربررسی هرپیشنهادوتعیین صحت پاسخها ،مورد توجه قرارنواهدداد.
ال )درستی وکامل بودن امضاها
ب )پیوست بودن ضمانت نامه های وزم
ج ) پاسخگويی کامل به تمام درنواستهای مندرج دراسناد مناقصه
اساسا پیشنهادموردقبول جهت شرکت درمناقصه  ،پیشنهادی است که با کلیه شرايط ومفادومشخصات اسناد مناقصاه
بدون هیچگونه میايرت مطابقت داشته باشد  ،مدارم میايرياحاوی ابهام مدرکی اسات کاه اووددرحادود  ،کیفیات ياا
اجاارای کارهااساسااا تاثیربگااذاردوثانیادحقوق مناقصااه گزاريااا تعهاادات قااراردادی پیشاانهاددهنده رااساسااادوبرنالف
اسنادمناقصه محدودسازند وثالثاداصالحات مندرج درآن تاثیری نامطلوب بررقابت بین پیشنهاددهندگان بگذارد.

 -9امضای قرارداد

.

 -1-9حق مناقصه گزار به رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات
مناقصه گزارحق رد يا قبول هر پیشنهاد ،حق لیو روند مناقصه گزاری و رد تمام پیشنهادها را در هار زماانی پایش از
امضای قرارداد ،برای نود محفوظ میدارد بدون آننه مسئولیتی در قبال پیشنهاددهنده بپذيرد يا الزامی بارای مطلاع
سانتن پیشنهاددهنده يا دهندگان ازاقدام کارفرما  ،داشته باشد .
پیشنهاددهنده نمیتوانداقدامی علیه مناقصه گزاروماموران يامقامات يا کارکنان اوازبابات رد مناقصاه بعمال آوردوحاق
طرح هیچگونه ادعائی دراين نصوص رادرهرمرجع اداری ويا قضائی ازنودسلب واسقاط می نمايد.
بديهی است که مناقصه گزارتعهدی برای پذيرش پايین ترين پیشانهاديا پیشانهادناص ازمیاان مجماو پیشانهادها
راندارد.

-2-9اعالم پذیرش
قبل ازانقضای مدت اعتبارپیشنهادکه توسط مناقصه گزارتعیین شده است  ،مناقصه گزارازطريق نمابرتائید شده يا نامه
سفارشی يا تحويل نامه ای (که ازاين پس باعنوان نامه پذيرش مشخص نواهدشد )به نشانی ثبت شده پیشنهاددهنده
 ،پذيرفته شدن اورا به وی اطال نواهدداد.
ابالغ امضای قرارداد به معنی التزام طرفین قرارداد نواهدبود.پس ازتسلیم ضمانت نامه بااننی انجاام تعهادات توساط
برنده مناقصه  ،مناقصه گزار به پیشنهاددهندگان ديگر اطال نواهددادکه درمناقصه برنده نشده اند.

 -3-9امضای پیمان
مناقصه گزار همزمان با اعالم قبول شدن پیشنهادبرنده مناقصه به وی  ،موافقتنامه پیمان راکه دراسناد مناقصه آماده
است  ،برای اونواهدفرستاد  .برنده مناقصه موظ است پس ازدريافت موافقتنامه پیمان  ،آن را ظرف 1روز همراه باا
ساير مستندات و مدارم مربوط به پیمان امضاء کرده و به مناقصاه گزاربازگرداناد .ضامانت ناماه شارکت درمناقصاه
مربوط به پیشنهاددهنده برنده ونفردوم تا روز امضای قرارداد وتحويل تضمین انجام تعهدات نزدمناقصه گزار نگهداری
نواهدشد ودرصورت ضرورت به هازينه برنده مناقصه تمديد نواهدشد .تانیرغیرموجه برنده مناقصه (طبق تشخیص
کارفرما ) درامضای قرارداد يا تحويل ضمانت نامه انجام تعهدات حق برداشت مبل ضمانت نامه شرکت درمناقصه رابه
مناقصه گزارنواهدداد .دراين صورت مناقصه گزارمیتواند ابالغ برای پیشنهاددهنده نفردوم ارسال نمايدکاه درصاورت
انصراف نفردوم ازامضاء قرارداد  ،ضمانت نامه شرکت درمناقصه وی ضبط ومناقصه تجديد نواهدشد.

 -4-9ضمانتنامه انجام تعهدات

.

برنده مناقصه موظ است همزمان با امضای قرارداد از سوی کارفرما  ،ضمانتنامه انجام تعهدات را ( باتوجاه باه مفااد
مندرج در مصوبه شماره  /114361ت  16813ها مورخ 1433/63/11هیئت وزيران ) تهیه و در انتیار مناقصه گزار
قرار دهد .

 -3-9شروع کار
شرو کار از تاريخ صورتمجلس تحويل کارگاه می باشد .

مناقصه گز ار:

.

پیمانکار:

-2اسناد قراردادی

.

 -1-2موافقتنامه





موضوع پیمان......................................... :

نام پیمانکار.............................................:


شماره قرارداد........................................:


تاریخ قرارداد .......................................:


.

 -2-2شرایط عمومی پیمان
بخشنامه شماره  132/1388-34/842مورخه 1398/3/3

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری
براین پیمان حاکم میباشد

.

-3-2شرایط خصوصی پیمان

.

اين شرايط نصوصی  ،در توضیح و تنمیل موادی از شرايط عمومی پیمان است که تعیین تنلی

برنی از موارددر

آنها  ،به شرايط نصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرايط عمومی پیمان را نقص کند  .از
اين رو  ،هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختل

اين شرايط نصوصی  ،به تنهايی و بدون توجه به مفاد ماده

مربوط به آن در شرايط عمومی پیمان  ،بی اعتبار است  .شماره و حروف به کار رفته در مواد اين شرايط نصوصی ،
همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومی پیمان است .
اگر شرايط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارم پیمان نباشد  ،شرايط عمومی ابالغ شده از
سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره  161/1666 – 13/631مورنه  76/4/4بر اين پیمان حاکم است .
ماده  -19الف ) پیماننار متعهد است که برای اجرای موضو پیمان  ،تعداد * نفر  /ماه کارشناس نارجی با
تخصصهای تعیین شده  ،در زير  ،به کار گمارد .
 احتیاج نمی باشدمشمول نمی شود .
ماده -18ب آنرين مهلت پیماننار  ،برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار (16بیست) روز از تاريخ مبادله پیمان
است  .جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن  ،به شرح زير است .

برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی تحت برنامه  MSPو يا PRIMAVERA
نمودار ستونی پیشرفت ريالی و فیزينی پروژه مطابق برنامه زمانبندی
جدول تامین نیروی انسانی – مصالح و ماشین آوت مورد نیاز پروژه به تفنیک هفته و ماه
برنامه ارائه شده در هر ماه با توجه به گزارشات ماهیانه بايستی به نحوی مورد تجديد نظر قرار گیرد که تانیرات پیش
آمده در بقیه مدت پیمان جبران شده و کل کارهای موضو پیمان در موعد اولیه به اتمام برسد .
ماده  – 18ه ) گزارش پیشرفت کار پیماننار بايد دارای جزئیات زير باشد  .پیماننار موظ به ارائه گزارشات روزانه
به صورت منظم و مرتب مطابق فرمهای ارائه شده توسط مهندسین مشاور می باشد

پیماننار موظ

به ارائه

گزارشات مصور ماهانه در  3نسخه مطابق فرمهای ارائه شده توسط مهندسین مشاور در آنر هر ماه می باشد  .در
.

صورتی که گزارشات ماهیانه حداکثر تا دهمین روز ماه بعدی تحويل مشاور نشود مشاور می تواند گزارش ماه قبل را
تهیه و تحويل کارفرما نمايد که در اين صورت بابت تهیه هر گزارش ماهیانه ،مبلع  16/666/666ريال( ده میلیون
ريال) از صورت وضعیت های پیماننار کسر و به مشاور پردانت نواهد گرديد)
ماده  – 23الف ) کارفرما امنانات و تسهیالت تجهیز کارگاه  ،از قبیل سانتمان  ،راه آب  ،برق  ،مخابرات و سونت را
که در زير تعیین شده است  ،در انتیار پیماننار قرار میدهد.
 -1کل تجهیز کارگاه توسط پیماننار صورت نواهد پذيرفت وکارفرما فقط محل سانتمان تجهیز کارگاه که در
محیط کارگاه می باشد را در انتیار پیماننار قرار می دهد.
 -1هزينه تأمین آب و برق  ،غذا ،يخ  ،اسنان  ،آياب و ذهاب  ،ابزار کار  ،تجهیزات و لوازم مصرفی  ،سونت ،
نیروی انسانی  ،بیمه و مالیات و ساير امنانات و تسهیالت کأل بر عهده پیماننار است . .
ماده  – 23ب و  – 23ز ) کارفرما  ،به شرح زير  ،مصالح  ،تجهیزات و ماشین آوت را تامین می کند .
تهیه کلیه مصالح  ،تجهیزات و ماشین آوت بر عهده پیماننار می باشد .
ماده  – 23ه ) پیماننار بايد با مشخصات تعیین شده در زير را در تامین ماشین آوت رعايت کند .
تامین کلیه ماشین آوت مطابق و متناسب با نظر مهندسین مشاور و کارفرما به عهده پیماننار می باشد ماشین آوت
می بايستی تماما سالم و غیر مستعمل بوده و دارای جايگزين مناسب باشند به گونه ای که پروژه درهر زمان با تمام
توان اجرايی مشیول فعالیت باشد  (.ماشین آوت بايستی دارای بیمه  ،گواهینامه ويژه  ،گواهی تأيید فنی باشد .
ماده  – 23ح ) پیماننار متعهد است که برای کارکنان کارفرما  ،مهندس مشاور و آزمايشگاه  ،به شمار افراد زير ،
دفتر کارگاهی  ،مسنن کارگاهی و غذا  ،به تفنیک و به شرح و مشخصات زير  ،تامین کند :
تعهدات پیماننار در زمینه تجهیز کارگاه مرتبط با مشاور و دستگاه نظارت و کارفرما شامل موارد ذيل است :تخصیص
اتاق اداری مناسب به مساحت حداقل  41متر مربع به همراه مبلمان اداری شامل میز و صندلی و فايل بايگانی قفلدار
درحد دو نفر و میز کنفرانس  6نفره و صندلی و نیز تجهیزات اداری شامل يک دستگاه کامپیوتر ،فنس ،نط تلفن،
پرينتر و تجهیزات مربوط به پذيرايی و وسايل مناسب برودتی -حرارتی از قبیل يخچال ،کولر ،اسپیلت و بخاری گازی
و نیز تأمین هزينههای مربوط به يک وعده ناهار پرسنل مشاور و کارفرما (دو نفر) در هر روز و در طی زمان اجرای
پروژه و تأمین فضا و امنانات مناسب جهت آزمايشگاه بتن مستقر در کارگاه و نیز تجهیزات ايمنی و حفاظتی مورد
نیاز از قبیل کاله ايمنی و ساير موارد مربوطه طبق عرف کاری و فنی پروژههای عمرانی .همچنین يک نسخه از نرم
.

افزار تهیه صورت وضعیت و برآورد و تعديل شرکت تنسا به همراه قفل سخت افزاری نیز می بايستی تهیه و در انتیار
مشاور قرار گیرد.
نقشه های تجهیز کارگاه با نظر کارفرما و مشاور توسط پیماننار تهیه نواهد شد
تامین ساير امنانات مورد نیاز جهت کارکنان کارفرما – مشاور و آزمايشگاه به عهده پیماننار می باشد
ماده  – 21ج ) قسمتهايی از موضو پیمان که بايد بیمه کند و همچین موارد يا حوادثی که بايد مشمول بیمه گردد
 ،به شرح زير است  :کل محیط کارگاه می بايستی به شرح ذيل بیمه گردد:
بیمه مسئولیت مدنی( به هزینه پیمانکار) – بیمه حوادث ( به هزینه کارفرما)
مطابق مندرجات شرايط عمومی پیمان عمل نواهد شد .
ماده  – 21و ) چگونگی پردانت هزينه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیماننار  ،به شرح زير است :
احداث و نگهداری راههای انحرافی به عهده پیماننار می باشد
ماده  – 22الف ) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دريافت هزينه در انتیار پیماننار قرار
می گیرد  ،به شرح زير است :
تعداد  4سری کامل از نقشه های سازه  ،معماری  ،تاسیسات منانینی و برقی و دفترچه جزئیات در قطعA1
می بايستی توسط پیماننار تهیه و پس از مهر امضای مشاور و کارفرما و پیماننار هر يک از نسخه ها به ترتیب در
انتیار کارفرما و مشاور و پیماننار قرار گیرد (.هزينه چاپ نقشه ها با پیماننار است)
ماده  – 22ح ) شمار نسخه ها و مشخصات دستور العمل های راه اندازی  ،تعمیر  ،نگهداری و راهبردی و نقشه های
چون سانت که پیماننار تهیه می کند  ،به شرح زير است :
تهیه و تنظیم و ارائه دو نسخه از نقشه های چون سانت (  ) AS BUILTبه همراه دو عدد  ( CDلوح فشرده ) و
همچینن دستورالعمل های راه اندازی  ،تعمیر و نگهداری و راهبردی تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در پروژه و
همچنین ضمانت نامه های مربوطه در طول مدت اجرای عملیات و حداکثر تا تحويل موقت پروژه بر اساس نیاز و
الزامات بر عهده پیماننار می باشد .

.

ماده  – 24ب ) پیماننار موظ است که در انتخاب پیمانناران جزء  ،موارد زير را رعايت کند .
 .1عدم بنارگیری اتبا نارجی فاقد اجازه کار از مراجع ذيصالح تحت هر عنوان شیلی
 .1پیماکاران جزء می بايستی مورد تايید مهندسین مشاور و کارفرما قرار گیرند و در صورت عدم تايید پیماننار
موظ به جايگزينی آنها بدون فوت وقت و هر گونه ادعايی می باشد

ماده  -28الف ) پیماننار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زير تامین مینند .
پیماننار میتواند از فضای موجود در محدوده پروژه و يا نظرکارفرما و مشاور جهت تجهیز کارگاه نود استفاده نمايد .

ماده -27ه ) تعديل نرخ پیمان به شرح زيراست :
اين قرار داد مطابق بخشنامه 38/1133166مورنه ( 38/1/63بخشنامه سرجمع) مشمول تعاديل باوده و تعاديل آن
مطابق با دستورالعمل نحوه تعديل آحااد بهاای پیمانهاا باه شاماره  161/174674ماورخ  1461/63/11محاسابه و
پردانت می گردد

ماده -32ج ) هزينه انجام آزمايشهای زير بعهده پیماننار است :
مطابق شرايط عمومی پیمان عمل می شود  (.هزينه ی آزمايشاتی که نتايج آن با مشخصاات فنای پیماان همخاوانی
ندارد با پیماننار می باشد.

ماده  )33دريافت وجود سپرده تضمین حسن انجاام کاار پیماان  ،طباق مصاوبه  /114361ت  16813هاا ماورخ
1433/63/11هیئت محترم وزيران می باشد .ضمنا

 % 1تضمین انجام تعهدات فقط با ارائه ضمانت نامه باننی مورد

قبول می باشد .

ماده  )39میزان  ،روش پردانت و نحوه واريز پیش پردانت پیماان طباق مصاوبه شاماره /114361ت  16813هاا
مورخ 1433/63/11هیئت محترم وزيران می باشد
 .تضمین فقط با ارائه ضمانت نامه باننی مورد قبول می باشد.
ماده -38الف ) میزان و ترتیب پردانتهای ارزی به پیماننار برای متخصصات نارجی به شرح زير است
.

:مشمول نمی شود .

ماده -38ب ) کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زير را از نارج کشور تامین مینند.
مشمول نمی شود .
ماده -38ه ) کارفرما ارز مورد نیاز برای نريد ماشین آوت و ابزار ناصی که در زير برده شده است را طبق شارايط
زير تامین مینند .
مشمول نمی شود.
ماده -37ب ) پیماننار موظ است که پیش از تنمیل کل کار  ،قسمتهای زير را ر زمانهايی که برای هر يک از آنها
به شرح زير تعیین شده است تنمیل کند و به کارفرما تحويل دهد .
مشمول نمی شود
ماده  -49د ) ماشین آوت انتصاصی اين پیمان که در صورت فسخ پیمان بايد برای اتمام کار به صاورت اجااره در
انتیار کارفرما قرار گیرد به شرح زيراست :
مطابق شرايط عمومی پیمان عمل نواهد شد
ماده -47ب ) هزينه باوسری پیماننار در دوره تعلیق  ،به میزان و ترتیب تعیین شده در زير پردانت میشود .
مطابق مندرجات شرايط عمومی پیمان عمل نواهد شد
ماده  -33الف ) درصورت اتمام پیش از موعد کار  ،کارفرما هزينه تساريع کاار را باه نحاو تعیاین شاده در زيار باه
پیماننار پردانت مینند .
مطابق مندرجات شرايط عمومی پیمان عمل نواهد شد .
ماده -33ب ) 9-نسارت تانیر غیر مجاز پیمان ( ناشی از کار پیماننار) به میزان وترتیاب زيار از پیمانناار وصاول
میشود.
طبق بند ب ماده  16شرايط عمومی پیمان می باشد .

کارفرما
نام و نام خانوادگی
امضاء

.

پیمانکار
نام و نام خانوادگی
امضا ء

 -3اسناد ومدارک فنی

.

 -1-3نقشه های پروژه
( شامل آلبوم نقشه ها و دتایل ها مطابق جدول ذیل )
ضمیمه اسناد بوده و به رویت رسیده است .
1

نقشه های سازه( ساختمان اصلی

 43شیت

و تاسیسات)

.

2

نقشه های معماری

3

نقشه های تاسیسات مکانیکی

4

نقشه های تاسیسات برقی

 41شیت

3

مجموع

 148شیت

 82شیت
03

شیت

-2-3مشخصات فنی عمومی
نظر به اینکه مشخصات فنی عمومی برای کارهای مختلف متفاوت میباشد حسب مورد یکی ازردیفهای
ذیل بعنوان مبنای مشخصات فنی عمومی پروژه مورد استفاده قرارمیگیرد

.

 -1کارهای ابنیه

نشریه شماره 33

 -2کارهای برقی

نشریه شماره 113

 -3کارهای مکانیکی

نشریه شماره 128

 -4کارهای آبیاری وزهکشی

نشریه شماره 138

 -3کارهای راهسازی

نشریه شماره 131

-3-3مشخصات فنی خصوصی
 .1مشخصات فنی خصوصی معماری
 .2مشخصات فنی خصوصی سازه
 .3مشخصات فنی خصوصی الکتریکال
.4

.

مشخصات فنی خصوصی مکانیکال

 -1-4برگ پیشنهاد قیمت کل

.

فرم شماره 3

برگه پیشنهاد قیمت ( پروژه احداث ساختمان فرمانداری شهرستان میامی)
امضاء کننده زير پس از بررسی وآگاهی کامل وپذيرش تعهد اجرا ومسئولیت در مورد مطالب ومندرجات
دعوتنامه شرکت درمناقصه  ،شرايط مناقصه  ،شرايط عمومی مناقصه وپیمان  ،مشخصات فنی عمومی  ،نقشه های
کلی و تفصیلی اجرائی  ،فهرست مقادير وقیمتهای برآوردی کار ،تعهد نامه اجرا وقبول مقررات اسناد ومدارم عمومی
مناقصه و پیمان  ،تعهد نامه شمول قانون منع مدانله کارمندان درمعامالت دولتی وبطورکلی کامل ازجمیع شرايط
وعوامل موجود ازلحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد مینمايم که :
عملیات موضو مناقصه فوق را براساس شرايط ومشخصات مندرج دراسناد ومدارم مناقصه وپیمان جهت
-1
احداث سانتمان اصلی فرمانداری با متراژ  1431/81متر مربع به مبل -------------------------ريال و
جهت احداث سانتمانهای تاسیساتی محوطه با متراژ 166/8متر مربع به مبل ---------------------ريال و
مجموعا به مبل .....................................................ريال ( به حروف ) ........................................................................انجام
دهم.
 -1چنانچه اين پیشنهاد موردقبول قرارگیرد به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمايم که :
ال  -اسناد ومدارم پیمان راکه براساس مراتب مشروح دراسناد ومدارم مناقصه امضاء نموده وهمراه تضمین
انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت1روز ازتاريخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه ( باستثنای روزهای تعطیل ) تسلیم
نمايم .
ب -ظرف مدت مقرر درپیمان  ،ماشین اوت وتجهیزات وزم را درمحل کارمستقرسانته وشرو به کاربنمايم
وکلیه کارهای موضو پیمان رادرمدت مندرج دراسناد ومدارم مناقصه به اتمام برسانم .
 -4تائید مینمايم که کلیه ضمائم اسناد ومدارم مناقصه جزء وينفک اين پیشنهاد محسوب میشود.
 -3اطال کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی برای واگذاری کاربه هريک از پیشنهاد ها ندارد.
 -1تحت عنوان تضمین شرکت درمناقصه وبه منظورتعهد به امضاء ومبادله پیمان وتسلیم تضمین اجرای تعهد
تضمین
موضوع بند  7دعوتنامه را به نفع کارفرما درپاکت الف تقدیم داشته ایم .

تاریخ :

نام پیشنهاد دهنده :

نام ونام خانوادگی وامضاء مجاز وتعهد آورومهرپیشنهاد دهنده

.

-2-4برگ پیشنهاد قیمت تفکیکی بر اساس
جدول بند الف ماده  12پیمان

.

-3-4بخشنا مه 1232397معاونت برنامه ریزی
و نظارت راهبردی مربوط به تجزیه قیمتهاو
جداول مربوطه

.

-4-4دستور العمل انعقاد پیمان اجرای کارهای
ساختمانی بصورت سر جمع
بخشنامه 79/1277188مورخه 79/33/34

.

-9-4فهرست بهای واحد رسته ساختمان
(ابنیه،تاسیسات مکانیکی وبرقی)
سال1379ضمیمه این پیمان تلقی میشود

.

-3اسناد و مدارک تکمیلی

.

 -1-3بخشنامه  42739ونمونه ضمانت نامه ها

.

-2-3بخشنامه  1933رعایت ضوابط
فنی  ،حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
پیوست این قرارداد می باشد

.

 -3-3تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئو لیتها

.

ردیف

1

عنوان ضابطه
شرايط عمومی پیمانها

دستورالعمل نو و نحوه تضمین مناقصات و قراردادها
1

4

3

1
8

.

شماره و تاریخ

محل مهر و

بخشنامه مربوط

امضاء

102/1088/54/842
1378/3/3

 /114361ت
 16813ها مورخ
1433/63/11

آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار

آنرين بخشنامه ابالغی
تا اين تاريخ

دستوالعمل بیمه کارکنان پیمانناران جزء

آنرين بخشنامه ابالغی
تا اين تاريخ

دستوالعمل نحوه تحويل موقت تدريجی کار

آنرين بخشنامه ابالغی
تا اين تاريخ

قانون منع مدانله در معامالت دولتی

آنرين بخشنامه ابالغی
تا اين تاريخ

دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهای پیمانها
7

101/173073
1382/9/15

دستورالعمل بیمه کارهای موضو پیمان ( ماده  11شرايط

آنرين بخشنامه ابالغی
تا اين تاريخ

6
عمومی )
بهداشت محیط زيست و محیط کار ( ماده  14شرايط عمومی پیمان
3

)
دستورالعمل نحوه محاسبه میزان تانیرات مجاز حاصل از

16

11
11

.

تانیر در پردانت صورت وضعیت

تصويب نامه عدم استفاده از کارگران افیانی

آنرين بخشنامه
ابالغی تا اين تاريخ
1-11082/54/5090
1360/9/2

29507/53869
1382/9/26

تصويب نامه عدم استخدام کارگران بدون گواهینامه مهارت
فنی و حرفه ای

28697/31033
1382/7/16

 -4-3تعهدنامه منع مداخله کارکنان
درمعامالت دولتی

.

فرم شماره 3

بسمه تعالی

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامالت
دولتی مورخ 1399/13/22

مربوط به مناقصه :
اين پیشنهاد دهنده بامضاء ذيل اين ورقه بدينوسیله تأيید مینمايد که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مدانله
کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه  1477نمیباشد و چنانچاه ناالف ايان موضاو باه اثباات برساد
کارفرما يا من اقصه گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضامین شارکت در مناقصاه را
ضبط نمايد  .همچنین قبول و تأيید میگردد که هر گاه اين پیشنهاد دهنده برنده مناقصه تشخیص داده شود و بعنوان
پیماننار پیمان مربوطه را امضاء نمايد و برنالف اظهارات فوق در نالل مدت پیمان ( تا تحويال موقات) باه اثباات
برسد يا چنانچه افرادی را مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در اين پیمان ساهیم و ذينفاع نماياد و ياا
قسمتی از کار را ضبط و نسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تأنیر اجرای کار را از اموال او انذ نماياد تعیاین میازان
نسارت وا رده با تشخیص کارفرما میباشد  .اين پیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل
تیییرات و يا انتصاب در دستگاه دولت مشمول قانون مذبور گردد مراتب را بال فاصله به اطال نرساند نه تنها کارفرماا
حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نمايد بلنه نسارات ناشی از فسخ پیمان و باا تاأنیر
در ازای کار را نیز بنا به تشخیص نود از اموال اين پیشنهاد دهنده وصول نواهد نمود مضاافأ ايان پیشانهاد دهناده
اعالم میدارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قاانون فاوق آگااهی کامال دارد و در صاورت تخلا مساتحقق
مجازاتهای مربوطه میباشد .

تاریخ :

نام پیشنهاد کننده :

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده
.

-3-3آئین نامه حفاظت فنی وبهداشت کار
مطابق قوانین جمهوری اسالمی ایران
براین پیمان حاکم است

.

 -3-3حفاظت فنی و بهداشت کار
مبحث اول – کلیات

ماده  -83برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعايت دستورالعملهائی که از طريق شورای عالی حفاظات
فنی ( جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشنی ( جهت جلوگیری از بیماريهاای حرفاه
ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محایط کاار) تادوين میشاود  .بارای کلیاه کارگاههاا  ،کارفرماياان  ،کاارگران و
کارآموزان الزامی است .
تبصره  :کارگاههای نانوادگی نیز مشمول مقررات اين فصل بوده و منلا باه رعايات اصاول فنای و بهداشاتی کاار
میباشند
ماده  -68شورايعالی حفاظت فنی مسئول تهیه و موازين و آيین نامه هاای حفاظات فنای میباشاد و از اعضااء ذيال
تشنیل میگردد..
 -1وزير کار و امور اجتماعی يا معاون او که ريیس شورا نواهد بود
 -1معاون وزارت صنايع
 -4معاون وزارت صنايع سنگین
 -3معاون وزارت کشاورزی
 -1معاون وزارت نفت
 -8معاون وزارت معادن و فلزات
 -7معاون وزارت جهاد سازندگی
 -6ريیس سازمان حفاظت محیط زيست
 -3دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی
 -16دو نفر از مديران صنايع
 -11دو نفر از نمايندگان کارگران
 -11مدير کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا نواهد بود

.

تبصره  : 1پیشنهادات شورا به تصويب وزير کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لازوم میتواناد بارای تهیاه
طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام ساير وظاي مربوط به شورا  ،کمیته هاای
تخصصی مرکب از کارشناسان تشنیل دهد.

تبصره  : 1آئین نامه دانلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصويب وزير کاار و اماور اجتمااعی نواهاد
رسید.

تبصره  :4انتخاب اساتید دانشگاه  ،نمايندگان کارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستورالعملی نواهد بود که
توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعی نواهد رسید .

ماده  -67اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جديدی احداث نمايناد و ياا کارگاههاای موجاود را توساعه
دهند .منلفند بدوأ برنامه کار و نقشه های سانتمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی
و بهداشت کار ،برای اظهار نظر و تأيید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند  .وزارت کار و امور اجتماعی موظا
است نظرات نود را ظرف مدت يک ماه اعالم نمايد  .بهره بارداری از کارگاههاای مزباور مناوط باه رعايات مقاررات
حفاظتی و بهداشتی نواهد بود .

ماده  -66اشخاص حقیقی يا حقوقی که به سانت يا ورود و عرضه ماشین می پردازند منل به رعايت موارد ايمنی و
حفاظتی میباشند .
ماده  -63کارفرمايان منلفند پیش از بهره برداری از ماشینها  ،دستگاهها  ،ابزار و لوازمی که آزمايش آنها مطابق آيین
نامه های مصوب شورايعالی حفاظت فنی ضرورت شنانته شده است آزمايشهای وزم را توسط آزمايشاگاهها و مراکاز
مورد تأيید شورايعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارم مربوط را حفظ و يک نسخه از آنها را بارای اطاال باه وزارت
کار و امور اجتماعی ارسال نمايند

ماده  -36کلیه اشخاص حقیقی يا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنای و بهداشاتی را وارد ياا تولیاد کنناد باياد
مشخصات وسايل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و اماور اجتمااعی و وزارت بهداشات  ،درماان و
آموزش پزشنی ارسال دارند و پس از تأيید  ،به سانت يا وارد کردن اين وسايل اقدام نمايند .

.

ماده  -31کارفرمايان و مسئوون کلیه واحدهای موضو ماده  61اين قانون منلفناد بار اسااس مصاوبات شاورايعالی
حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کاار ،وساايل و امناناات وزم را تهیاه و در
انتیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسايل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در نصوص رعايت مقررات حفااظتی و
بهداشتی نظارت نمايند  .افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسايل حفاظتی و بهداشاتی فاردی و اجارای
دستورالعملهای مربوطه کارگاه میباشند .
ماده  -31کلیه واحدهای موضو ماده  61اين قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نو کار در معرض بروز بیماريهای
ناشی از کار قرار دارند برای همه افراد مذکور پروناده پزشانی تشانیل دهناد و حاداقل ساالی ينباار توساط مراکاز
بهداشتی درمانی از آنها معاينه و آزمايشهای وزم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.
تبصره  : 1چنانچه با تشخیص شورای پزشنی نظر داده شود که فرد معاينه شده به بیماری ناشی از کاار مباتال ياا در
معرض ابتال باشد کارفرما و مسئولین مربوطه منلفند کار او را بر اساس نظريه شورای پزشنی ماذکور بادون کااهش
حق السعی  ،در قسمت مناسب ديگری تعیین نمايند.
تبصره  : 1در صورت مشاهده چنین بیمارانی  ،وزارت کار و امور اجتماعی منل به بازديد و تأيید مجدد شرايط فنی و
بهداشت و ايمنی محیط کار نواهد بود .
ماده  -34بمنظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقاررات حفااظتی و بهداشاتی در محایط کاار و
پیشگیری از حوادث و بیماريها در کارگاههايی که وزارت کار و اماور اجتمااعی و وزارت بهداشات  ،درماان درماان و
آموزش پزشنی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشنیل نواهد شد.
تبصره  :1کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشانیل مای
شود و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد شرايطی که مورد تأيید وزارتخاناه هاای کاار و اماور اجتمااعی و بهداشات ،
درمان و آموزش پزشنی باشند تعیین میگردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت
کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشنی میباشند.
تبصره  : 1نحوه تشنیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهائی نواهد بود که توسط وزارت کار و اماور اجتمااعی و
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشنی تهیه و ابالغ نواهد شد .
ماده  -33در مواردی که يک يا چند نفر از کارگران يا کارکنان واحدهای موضو مااده  61ايان قاانون امناان وقاو
حادثه يا بیماری ناشی از کار را در کارگاه يا واحد مربوطه پیش بینی نمايند میتوانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی
و بهداشت کار يا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطال دهند و اين امر بايستی توسط فرد مطلع شده در دفتاری
که به همین منظور نگهداری میشود ثبت گردد.

.

تبصره  :چنانچه کارفرما يا مسئول واحد  ،وقو حادثه يا بیماری ناشی از کار را محقق نداناد موظا اسات در اسار
وقت موضو ذرا همراه با دويل و نظرات نود به نزدينترين اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نمايناد اداره کاار و
امور اجتماعی مذکور موظ است در اسر وقت توسط بازرسین کار به موضو رسیدگی و اقدام وزم را معمول نمايد.
ماده  -31مسئولیت اجرای مقررات و ظوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما يا مسئولین واحدهای موضاو ذکار
شده در ماده  61اين قانون نواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذکور از سوی کارفرماا ياا مسائولین واحاد،
حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما يا مسئولین مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در ايان قاانون
مسئول است .
تبصره  :1کارفرما يا مسئوون واحدهای موضو ماده  61اين قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر وياژه
ای که فرم آن از طريق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم میگردد  .ثبت و مراتب را سريعأ به صورت کتبای باه اطاال
اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
تبصره  :1چنانچه کارفرما يا مديران واحدهای موضو ماده  61اين قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کاار وساايل و
امنانات وزم را در انتیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشاهای وزم و تاذکرات قبلای بادون توجاه باه
دستورالعمل و مقررات موجود ار آنها استفاده ننمايد کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت در صورت باروز اناتالف  ،رای
هیات انتالف نافذ نواهد بود
مبحث دوم – بازرسی کار

ماده  -38بمنظور اجرای صحیح اين قانون و ضوابط حفاظت فنی  ،اداره کل بازرسی وزارت کاار و اماور اجتمااعی باا
وظاي ذيل تشنیل میشود :
ال  :نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرايط کار به ويژه مقررات حمايتی مرباوط باه کارهاای ساخت و زياان آور و
نطرنام  ،مدت کار ،مزد ،رفاه کارگر  ،اشتیال زنان و کارگران نوجوان
ب  :نظارت بر اجرای صحیح مقررات کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی
ج :آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران  ،کارفرمايان و کلیه افرادی کاه در معارض صادمات و
ضايعات ناشی از حوادث و نطرات ناشی از کار قرار دارند.
د :بررسی و تطبیق پیرامون اشناوت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد وزم جهت اطال میزان ها
و دستورالعملهای مربوط به موارد مذکور  ،مناسب به تحووت و پیشرفتهای تننولوژی

.

ه  :رسیدگی به حوادث ناشی از کار در گارههای مشمول و تجزيه و تحلیل عمومی و آمااری اينگوناه ماوارد بمنظاور
پیشگیری حوادث
تبصره  : 1وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشنی مسئول برنامه ريازی  ،کنتارل  ،ارزشایابی و بازرسای در زمیناه
بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظ است اقدامات وزم را در اين زمینه بعمل آورد .
تبصره  :1بازرسی به صورت مستمر  ،همراه با تذکر اشناوت و معايب و نواقص و در صورت تقاضای تعقیب متخلفاان
در مراجع صالح انجام میگیرد .
ماده  -37اشتیال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزشی نظری و علمی در بدو استخدام است
تبصره  :آيین نامه شرايط استخدام بازرسان و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترم وزارت کار و امور اجتماعی
 ،وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشنی و سازمان امور اداری استخدامی به تصويب هیات وزيران ايان شارايط باه
نحوی تدوين شد که ثبات و استقالل شیلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نو تعرض مصون بدارد .
ماده  -36بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظاي نويش حق دارند بدون اطال قبلی در هر موقع از
شبانه روز به موسسات مشمول ماده  61اين قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز میتوانند باه دفااتر و مادارم
مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام يا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمايند .
تبصره  :ورود بازرسان کار به کارگاههای نانوادگی منوط به اجاره کتبی دادستان کل نواهد بود
ماده  -33بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند بمنظور اطال از ترکیبات موادی که کاارگران باا آنهاا در
تماس میباشند و يا در انجام کار مورد استفاده قرار میگیرند به اندازه ای که برای آزمايش وزم است در مقابل رساید
نمونه بگیرند و به روسای مستقیم نود تسلیم نمايند
تبصره  :ساير مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آيین ناماه ای نواهاد باود کاه باا پیشانهاد شاورايعالی
حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصويب وزير کار و امور اجتمااعی ياا وزيار بهداشات  ،درماان و آماوزش
پزشنی نواهد رسید.
ماده  -166کلیه بازرسان کار و کارشناسان حرفه ای دارای کارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير کار و امور اجتمااعی
يا وزير بهداشت  ،درمان و آموزش پزشنی هستند که هنگام بازرسی بايد همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات
رسمی با مسئولین کارگاه ارائه شود .
ماده  -161گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظااي و انتیارشاان در حنام
گزارش ضابطین دادگستری نواهد بود
تبصره  :1بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار میتوانند بعنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حال اناتالف
شرکت نمايند
.

تبصره  :1بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در تصمیم گیری مراجع حل اناتالف نسابت باه پروناده
هايی که قبأل بعنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده اند شرکت کنند
ماده  :161بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمیتوانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمايند که ناود ياا ينای از
بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و يا ينی از اقربای سببی درجه اول بطور مستقیم در آن ذينفع باشد
ماده  :164بازرسان و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از ندمت دولت  ،اسارار
و اطالعات را که به مقتضای شیل نود به دست آورده اند و يا نام اشخاصی را که باه آناان اطالعااتی داده ياا ماوارد
تخل را گوشزد کرده اند فاش نمايند
ماده  :163کارفرمايان و ديگر کسانیی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول اين
قانون گردند و با مانع انجام وظیفه ايشان شوند يا از دادن اطالعات و مدارم وزم به آناان ناودداری نمايناد حساب
مورد به مجازاتهای مقرر در اين قانون محنوم نواهند شد
ماده  :161هر گاه در حین بازرسی  ،به تشخیص بازرس کار يا کارشناسان حرفه ای احتمال وقاو حادثاه و ياا باروز
نطر در کارگاه داده شود بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه ای منل هستند مراتب را فورأ و کتبأ به کارفرما ياا
نماينده او و نیز به ريیس مستقیم نود اطال دهند
تبصره  :1وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشنی  ،حسب مورد گزارش بازرسان کار و
کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی و در صورت تشنیل دادسرا دادگاه عمومی محل تقاضا نواهند کرد
فورأ قرار تعطیل و وم و مهر تمام يا قسمتی از کارگاه را صادر نمايند  .دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و
قرار مذکور از ابالغ قابل اجراست .
تبصره  :1کارفرما منل است در ايامی که بعلت فوق کار تعطیل میشود حقوق کارگاه را بپردازد
تبصره  : 4متضرران از قرارهای موضو اين ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کاار و ياا کارشناساان بهداشات
حرفه ای و تعطیل کارگاه میتوانند از بازرسان مزبور به دادگاه صالح شنايت کنند و دادگااه منلا اسات باه فوريات
نارج از نوبت به موضو رسیدگی نمايد تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجر است
ماده  :168دستورالعملهای و آيین نامه های اجرائی مربوط به اين فصل به نهاد مشترم وزارت کار و امور اجتمااعی و
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشنی به تصويب هیات وزيران نواهد رسید

.
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« بسمه تعالی »

نمونه فرم بیمه نامه ها  ،کارها
موضوع مناقصه :
اين پیشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدينوسیله تأيید می نمايد که چنانچه به عنوان برنده مناقصه
فوق انتخاب گرد درموقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضو قرارداد مناقصه مزبور را بطوريناه در شارايط
مناقصه و بند ج ماده  11شرايط عمومی پیمان پیش بینی شده است درمقابل نطرات احتمالی مربوط به اجارای
عملیات نزدينی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما بشرح زير بیمه نمايد .
عملیات موضو بیمه

حوادث موضو بیمه

مبل کل مورد بیمه

هزينه بیمه

ضمناد تأيید می نمايد که جدول فوق الذکر با اطال کامل از نرخ بیمه و فرانشایز و غیاره تنمیال و در پاکات ب
تسلیم شده است
همچنین تأيید می شود درموقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشريفات
بیمه يا هر علت ديگر اين امر میسر نشود تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد منلا باه تسالیم بیماه ناماه
مربوط بوده و در صورت تأنیر آنگاه دستگاه اجرايی مطابق بند ح ماده  11شرايط عمومی پیمان راساٌ دراين مورد
اقدام نواهد نمود و البته چنانچه در اين نالل حوادث سويی پیش آمد نمايد که به علت انجام شده آسایب وارد
می باشد.
نمايد اين پیشنهاد دهنده مسئول نسارات ناشیه

نام و نام خانوادگی  ،سمت  ،مهر و امضاء پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور

.
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پیوست شماره.2فرم خود اظهاری اعالم کارهای در دست اجرا وظرفیت آماده به کار
مطابق ماذه  16آئین نامه ارجا کار در جهت رعايت ظرفیتهای اجرايی،امضا کننده زير متعهد میگردد در تاريخ
برای مشارکت درمناقصه پروژه
کارهای در دست اجرا و يا کارهايی که انیرا برنده شده است به شرح زير میباشد و با آگاهی از ظرفیتهای اجرايی پايه
و رشته مربوطه از نظر مبل و تعداد کار مجاز در دست اجرا،ظرفیت آماده به کار وزم برای شرکت در مناقصه و عقاد
قراردادپروژه مذکور را با مبل تعیین شده دارا میباشم.
مبل به میلیون ريال
ردي

نام پروژه

رشته
کار

نام دستگاه اجرايی
طرف قرارداد

مبل
قرارداد

مبل کارکرد
قرارداد

ظرفیت پايه
در رشته

مانده
ظرفیت

چنانچه سازمان مديريت و برنامه ريزی ظرفیت آماده به کار مذکور را تائید ننمايد،مسئولیت تانیر در اجرای پروژه به
عهده پیماننار بوده است و مطابق با دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعايت ضوابط ارجا کاار باا ايان
شرکت رفتار میگردد
اين بر گ جزء وينفک اسناد مناقصه بوده وبايد ضمیمه برگ پیشانهاد قیمات  ،باه پیماننارتحويال گاردد وپاس از
تنمیل شدن آن توسط پیماننارپیشنهاد دهنده  ،درپاکت ب قبل از
افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرارگرفته وبهمراه اسناد ومدارم موردنیاز به سازمان مديريت وبرنامه ريزی ارسال گردد.

تاریخ

.

امضاء مجاز و تعهدآور
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