(شرايط عمومی و اختصاصی شركت درتجديد مناقصه عمومی پروژه تکمیل گذر سالمت)
بدینوسیله باطالع می رساند شهرداری رفسنجان در نظر دارد با استناد بودجه مصوبه شماره  1119مورخ  99/12/27شورای محترم اسالمی شهر نسبت
برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل گذر سالم
اطالع از شرایط شرک

متقاضیان بایستی جه

ببه

اقدام نماید.

در مناقصه در قتال واریز متلغ  1/000/000ریال به حساب جباری  3100003366005بانب

ملبی ایبران

شعته شهرداری به امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان – خیابان تختی یا به نشانی  www.rafsanjan.irمراجعبه نماینبد .در
صورت خرید غیر حضوری (دریاف
 -1شرک

اسناد از طریق سای

شهرداری) فیش مذکور را در پاک

الف تحویل نمایید.

کنندگان باید پیشنهادات خود را در پاکتهای الك و مهر شده تسلیم نمایند و هر پیشنهاد کامل بایستی دارای محتویات ذیل باشد:

پاكت الف :حاوی رسید نقدی یا ضمان

نامه بانکی که از پنج درصد متلغ برآورد کمتر نتاشد .متقاضبیان مبی تواننبد وجبه نقبد را ببه حسباب جباری

 3100003594008بنام سپرده شهرداری نزد بان
تتصره  : 1ارایه هر گونه چ

ملی شعته شهرداری رفسنجان که مشخصات کامل پیشنهاد دهنده در آن قید شده باشد واریز نمایند.

اعم از چکهای بانکی تضمینی ایران چ

شخصی حقوقی سفته و غیره به عنبوان ضبمان

شبرک

در مناقصبه مجباز

نمی باشد و در صورت ارایه پیشنهاد واصله مردود می گردد.
تتصره  :2مدت اعتتار ضمان

نامه بانکی شرک

در مناقصه باید  2ماه بوده و از زمان بازگشایی پاکات مناقصه باید حداقل  2ماه اعتتار داشته باشد.

پاكت ب :تکمیل و مهر و امضاء فرم مشخصات شرک

اصل و یا تصویر مصدق اساسنامه آخرین آگهی تغییرات آن تائیدیه صالحی

اداره کار و امور اجتماعی ارائه تصویر مصدق گواهینامه تشخیص صالحی
شرک

ایمنی از

پیمانکاری معتتر که باید تمام صفحات و ضمائم مربوطه ممهور به مهر

کننده در مناقصه و امضاء دارندگان حق امضاء مجاز باشند.

پاكت ج  :محتوی برگ پیشنهاد قیم
انضمام فرم شرایط شرک

که متلغ پیشنهادی باید به طور خوانا و واضح و با حروف و عدد نوشته شده و به همراه سایر مدارك مربوطبه ببه

در مناقصه که به امضاء رسیده باشد.

تتصره  :1پیشنهاد رسیده باید از هر حیث برای مدت  2ماه از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادات معتتر باشد و عدم ذکر مدت اعتتار و یا مدت اعتتار
کمتر از مدت فوق الذکر رافع تعهدات برنده مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتتار همان مدت اعتتار تعیین شده در این بند می باشد.
مضافاً به اینکه این مدت برای یکتار دیگر توسط مناقصه گذار قابل تمدید خواهد بود.
آمده اسب

هرگونبه

ارائبه نمایبد .ببدیهی اسب

تتصره  :2متقاضیان شرک

در مناقصه بایستی پیشنهادات خود را به صورتی که در برگ پیشنهاد قیم

شرط و شروطی در قیم

پیشنهادی مجاز نمی باشد و در صورت وجود پیشنهاد واصله مردود اعالم می گبردد و هبر گونبه ادعبا و اعتراضبی از جانب

مناقصه گر در این خصوص مسموع نخواهد بود.
تتصره  :3الزم به ذکر اس

در صورت عدم ارائه هر ی

از مدارك فوق الذکر از بازگشایی دیگر پاکات خودداری و متقاضی شرک

در مناقصه

مردود اعالم می گردد.
تتصره  : 4سه پاک
پاک تحویل مناس
تلفن شرک

فوق الذکر که درب تمامی آنها چستانده و به مهر و امضاء شرک
قرار داده شوند و الزم بذکر اس درب پاک

کننده در مناقصه و همچنین عنوان مناقصه قید گردد.

کننده در مناقصبه ممهبور گردیبده اسب

فوق بایستی حتماً الك و مهر و پش

بایبد درون یب

فقبره

آن مشخصات کامل آدرس قانونی و شماره

کنندگان در مناقصه باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وق

 -2شرک
رسید دریاف

اداری روز شنته مورخ  1400/04/05به دبیرخانه شهرداری مرکزی تسلیم و

نمایند.

 -3پاکات حاوی پیشنهاد توسط هیئ

عالی معامالت شهرداری بازگشایی و تصمیم گیری خواهد شد.

تتصره  :1در صورت تسلیم پاکات پیشنهادی و انصراف از شرک

درتجدید مناقصه مناقصه گر باید مرات

انصراف خود را کتتاً تبا پایبان وقب

اداری

روز شنته مورخ  1400/04/05به مناقصه گذار اعالم نماید در غیر اینصورت پاکات پیشنهادی در جلسه هیأت عالی معامالت بازگشایی و تصبمیم گیبری
خواهند شد و هرگونه ادعایی در این خصوص مسموع نخواهد بود.
تتصره  :2چنانچه به هر عل

جلسه بازگشایی پاکات در موعد مقرر تشکیل نشود و یا بنا به تصمیم شهرداری به زمبان دیگبری موکبول گبردد متقاضبی

حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهد داش .
 -4شهرداری آدرس و شماره تلفنی که متقاضی شرک

در مناقصه در برگ پیشنهاد قیم

و چنانچه تغییری در آدرس و یا شماره تلفن متقاضی ایجاد شود باید مرات

ابالغ و غیره مالك عمل قرار می دهبد

ذکر می کند جه

را کتتاً به شهرداری اعالم نماید در غیر ایبن صبورت شبهرداری هیچگونبه

مسئولیتی در این خصوص نداشته و جتران خسارتهای وارده به شهرداری بعهده متقاضی شرک

در مناقصه می باشد.
مقرر رسیده باشد ترتی

 -5به پیشنهادات متهم مخدوش مشروط فاقد سپرده سپرده کمتر از  5درصد متلغ برآورد و یا آنکه بعد از مهل

اثر داده

نخواهد شد.
 -6شهرداری در رد یا قتول هر ی

از پیشنهادها مختار اس .

 -7شرک

در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله قتول کلیه شروط مصرح در فرم شرک

 -8شرک

کننده با اطالع و وقوف کامل از مفاد اصل  141قانون اساسی و الیحه قانونی راجع به منع مداخلبه وزراء و نماینبدگان مجلسبین و کارمنبدان

دول

در معامالت دولتی و کشوری مصوب  1337/10/22اقرار و اعالم میدارد که مشمول قانون مذکور و محرومی

یا حرفه خاص و ممنوعی
مسئولی

در تجدید مناقصه می باشد.

عواق

انعقاد قرارداد از جان

های اجتماعی منع اشتغال به کبار

مقامات صالح نمی باشد و در صورتیکه خالف ایبن امبر محبرز شبود قبرارداد منعقبد نخواهبد شبد و

ناشی از آن بعهده وی خواهد بود و سپرده شرک

در مناقصه وی به نفع شهرداری ضتط خواهد شد و هر گونه ادعایی و اعتراضبی در

این خصوص مسموع نخواهد بود.
 -9سپرده نفرات اول تا سوم شرک

کنندگان در مناقصه تا انعقاد قرارداد با برنده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برنده مناقصه از تاریخ ابالغ

حداکثر تا  7روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع شهرداری ضتط و د ر صورت لزوم قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و چنانچه
برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهل  7روز پس از ابالغ حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضتط خواهد شد.
 -10پس از تعیین برنده مناقصه و ابالغ به ایشان برنده موظف اس
اولیه قرارداد صادر شده از طرف بان

بمنظور تضمین انجام تعهدات ناشی از آن ضمان

مورد قتول کارفرما تسلیم کارفرما نماید .ضمانتنامه مذکور باید تا ی

قرارداد اعتتار داشته باشد و تا زمانی که تحویل موق

انجام نشده اس

پیمانکار مکلف اس

نامه ای معادل  10درصد متلغ

ماه پس از تاریخ تحویل موق

برای تمدید ضمان

نامه یاد شده اقدام نماید و اگر تا 15

روز پیش از انقضای مدت اعتتار ضمانتنامه پیمانکار موجتات تمدید آن را فراهم نکند کارفرما حق دارد که متلغ ضمانتنامه را از بان
کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه نزد خود نگه دارد .بدیهی اس

ضامن دریاف

در صورت انصراف برنده اول در خصوص برندگان بعدی (در صورت وجود) نیز

دقیقاً موارد فوق لحاظ می گردد.
 -11پرداخ

موضوع

کلیه کسور قانونی اعم از بیمه مالیات و غیره بعهده پیمانکار می باشد.

تتصره  :1کارفرما از هر پرداخ
خواهد نمود .بازپرداخ

به پیمانکار معادل  5درصد سپرده تامین اجتماعی (موضوع ماده  38قانون تامین اجتماعی) کسر و نزد خود نگهداری

سپرده مزبور و حسن انجام کار و همچنین پرداخ

پیمانکار منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان

آخرین صورت وضعی

تامین اجتماعی به قرارداد حاضر می باشد.
تتصره  :2پیمانکار موظف اس

مالیات ارزش افزوده را (در صورتیکه به وی تعلق می گیرد) مطابق ضوابط مقررات قانونی و طتق مصوبه سازمان امور

مالیاتی مطابق گواهی که به کارفرما ارائه نموده اس
ها هماهنگی های الزم جه

لیکن هزینه ها مسئ ولی

این مالیات بعهده کارفرما می باشد

در صورت حساب فروش کاال و خدمات نماید .پرداخ

سایر اقدامات از قتیل واریز و غیره بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این

خصوص ندارد.
 -12پیمانکار موظف اس

بر اساس قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی کلیه کارگران و عوامل خود را بیمه نموده و صورت حقوق و دستمزد و

حق بیمه این کارکنان را هر ماهه طتق قانون تامین اجتماعی به شعته مربوطه ارسال و رسید دریاف
حوادث را در طول مدت قرارداد رعای

نماید .همچنین پیمانکار باید کلیه موارد ایمنی و

نموده و قتل از شروع کار کلیه عملیات موضوع قرارداد کارگاه امکانات و تجهیزات ماشین و ابزار آالت

کار و کلیه کارگران و عوامل خود را نزد شرک
بیمه نامه مذکور را به کارفرما تسلیم نماید و نست

بیمه ای که صالحی
به رعای

آن مورد تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد بیمه کامل مسئولی

نظامات دولتی و آئین نامه های راهنمایی و رانندگی و حفاظ

فنی و بهداش

نماید و

کار نص

عالئم هشدار دهنده و خطر از قتیل نوار اخطار زرد رنگ فالشر قندیل تابلو و وسائل حفاظتی و عندالزوم حصار کشی محوطه کارگاه اقدام نماید و
در صورت بروز هر گونه حوادث احتمالی (اعم از حوادث ناشی از کار و غیره از جمله برق گرفتگی خفگی نقص عضو و غیره کلیه کارگران و
جتران کلیه خسارتها و عواق

اشخاص ثالث) مسئولی

خواهد بود .مضافاً به اینکه پرداخ
 -13پیمانکار مکلف اس

ناشی از آن (اعم از مالی و جانی) و یا هر گونه طرح دعوی (اعم از کیفری و مدنی) بعهده وی

کلیه هزینه های فوق الذکر نیز بعهده پیمانکار می باشد.

حقوق و مزایای کارگران خود را بر اساس قانون کار مرتتاً در پایان هر ماه پرداخب

نمایبد و در صبورت افبزایش حقبوق از

سوی شورای عالی کار در سال  1400برای کلیه کارگران خود اعمال نماید و کارفرما هیچگونه وجه اضافه ای در این خصوص ببه پیمانکبار پرداخب
نخواهد کرد و پیمانکار می تواند این افزایش را برآورد نموده و در تهیه قیم

پیشنهادی خود لحاظ نماید.

تتصره  : 1در صورت تخلف پیمانکار از شرط فوق کارفرما می تواند مابه التفاوت آن را محاسته و از صورت وضعی
پرداخ

نماید.

تتصره  :2ع دم دریاف

مطالتات از کارفرما دلیلی برای تاخیر در پرداخ

کارفرما باید توان مالی پرداخ
پرداخ

های پیمانکار کسر و به کارگران

حقوق کارگران نخواهد بود و پیمانکار بدون توجه به دریاف

حداقل  3ماه حقوق و مزایای کارگران و کلیه هزینه ها را جه

مطالتات از

انجام موضوع قرارداد داشته باشد .مضافاً به اینکه

هرگونه افزایش حقوق و مزایای کارگران در طول اجرای قرارداد بعهده پیمانکار می باشد.

 -14هرگاه شهرداری اطالع حاصل نماید که پیشنهاد دهندگان با هم تتانی کرده اند مطابق قوانین و مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
 -15پیمانکار موظف اس

از بکارگیری کارگرانی که فاقد کارت پایان خدم

حق بکارگیری کارگران غیر مجاز و اتتاع بیگانه را نیز تح

و یا معافی

خدم

سربازی هستند خودداری نماید .ضمناً پیمانکار

هیچ شرایطی ندارد .در صورت مشاهده و اثتات عدم اجرای بند مذکور هر گونه عواق

بعدی آن بعهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 -16کلیه کارگران فنی و غیر فنی تکنسین ها و مهندسین مرتتط با موضوع قرارداد کارگران پیمانکار محسوب می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی
با شهرداری نداشته و نخواهند داش  .مضافاً به اینکه شهرداری هیچگونه تعهدی در قتال استخدام و حوادث احتمالی )قصور و تقصیر) کارگران نداشته
و مسئولی

کلیه اعمال کارگران بعهده پیمانکار می باشد.
دارد بر اساس قوانین و مقررات و به منظور تقوی

 -17کارفرما موافق

قتال اخذ تضمین معتتر بانکی و مورد تائید کارفرما به پیمانکار جه
صورت وضعی

و تأخیر در پرداخ

بنیه مالی پیمانکار  25درصد از کل متلغ قرارداد را بعنوان پیش پرداخ

شروع کار موضوع قرارداد پرداخ

نماید .بدیهی اس

در

عدم واریز پیش پرداخ

های پیمانکار دلیلی بر تاخیر در شروع عملیات اجرایی موضوع قرارداد و یا تعطیل نمودن قسمتی و یا تمام

کارگاه نمی باشد و در صورت بروز این امر تأخیرات از جان

کارفرما غیر مجاز تلقی شده و کارفرما می تواند این تاخیرات را بر اساس شرایط

قرارداد محاسته و از محل تضمین و یا هر نوع مطالتات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصول نماید.
 -18پیمانکار موظف اس
تخصصی و فنی و تح

کلیه عملیات موضوع قرارداد را براساس دستور کارها و نقشه های ابالغی کارفرما به نحو احسن و مطابق با استاندارد های
نظر دستگاه نظارت با بهترین روش و وسایل بوسیله کارکنان مجرب با مهارت و جدی

انجام داده و بگونه ای عمل نماید

که احتیاج به تغییر عملیات در حین اجرا نداشته و باعث افزایش بهای کل کار نشود.
 -19برنده مناقصه ح ق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را بدون اجازه کتتی کارفرما مشاعاً یا مفروضاً کالً یا جزئاً تح
مشارک

نمایندگی صلح حقوق وکال

هیچ عنوان از قتیل
در

و غیره به شخص یا اشخاص ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی) را ندارد .برنده مناقصه موظف اس

صورتیکه با اجازه کتتی کارفرما حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به پیمانکار یا پیمانکاران جزء داشته باشد موارد ذیل را رعای
نماید.
 -19-1صالحی

پیمانکار یا پیمانکاران جزء باید حتماً به تایید دستگاه نظارت برسد.
در صورت بکارگیری پیم انکار یا پیمانکاران جزء ی

 -19-2پیمانکار موظف اس

نسخه از قرارداد فی مابین را تحویل دستگاه نظارت نماید.

 -19-3پیمانکار یا پیمانکاران جزء موظف به اجرای دستورات دستگاه نظارت می باشند.
 -19-4کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص پیمانکار یا پیمانکاران جزء ندارد.
 -20پیمانکارانی که بعل
نتوده اس
 -21پرداخ

حق شرک

قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله در سالهای گذشته قرارداد آنها فسخ شده و یا عملکرد آنان مطلوب و رضای

بخش

در مناقصه را نداشته و در صورت شرک در مناقصه از بازگشایی پاکات خودداری خواهد شد.

کلیه هزینه های مربوط به تهیه خرید و ت امین کلیه مصالح لوازم و وسایل امکانات و تجهیزات ماشین و ابزار آالت کار تهیه و تامین

کارگاه و تجهیز و برچیدن آن تامین ساختمان اعم از اداری و غیره آب برق گاز تلفن سوخ
پرسنل و بیمه مسئولی

مدنی در قتال کار گران و اشخاص ثالث و سایر وسایل مورد نیاز جه

ایاب و ذهاب حقوق و مزایای کلیه کارگران و

اجرای عملیات موضوع قرارداد بعهده پیمانکار می باشد

و کارفرما هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.
تتصره  : 1پیمانکار موظف اس

جه

اجرای عملیات موضوع قرارداد از مواد و مصالح مرغوب درجه  1و مورد تایید دسبتگاه نظبارت اسبتفاده نمایبد.

مضافاً به اینکه کلیه مصالحی که توسط پیمانکار برای اجرای عملیات موضوع قرارداد تهیه می شوند قتل از مصرف در کار موضوع قرارداد باید حتمباً
نمونه آن به روی

و تایید دستگاه نظارت برسند .در غیر اینصورت دستگاه نظارت می تواند پیمانکار را جریمه و متلغ جریمه را از محل تضمین و یا هبر

نوع مطالتات و سپرده ای که پیمانکار نزد کارفرما دارد وصول نماید .میزان جریمه تعیین شده از سوی دستگاه نظارت قطعبی و پیمانکبار حبق هیچگونبه
ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.

 -22هزینه اجرای موضوع قرارداد از محل طرح های غیر عمرانی می باشد.
 -23شركت كننده در مناقصه موظف است آنالیز بهای خود را جهت شركت در مناقصه داخل پاكت تحویل نماید.
 -24به این قرارداد هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی تعلق نمی گیرد .پیمانکار موظف است روند ترقی قیمتها (تغییرر و
افزایش نرخ مصالح ،لوازم و وسایل ،امکانات و تجهی زات ،ماشین و ابرزار آتت كرار ،دسرتمزدها و غیرره را ترا اجررای
كامل موضوع قرارداد در پیشنهاد خود در نظر گرفته و از این بابت هیچگونره وجره اضرافه ای بره پیمانکرار پرداخرت
نخواهد شد.
 -25کارفرما میتواند در صورت عدم کارائی و یا عملکرد نامطلوب پیمانکار قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و خسارت وارده را از محل تضمین و یا
هر نوع مطالتات و سپرده ای که پیمانکار نزد وی دارد وصول نماید.
 -26مدت اجرای موضوع قرارداد  3ماه می باشد .برنده مناقصه موظف اس

از زمان انعقاد قرارداد و بر اساس دستور کار های ابالغی کارفرما نست

اتمام کار مو ضوع قرارداد بر اساس شرایط اعالم شده اقدام نماید .در غیر اینصورت کارفرما مخیر اس

ببه

قرارداد را یکطرفبه فسبخ و خسبارت وارده را از

محل تضمین و یا هر نوع مطالتات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصول نماید.
در صورت درخواس

 -27پیمانکار موظف اس

کارفرما با هزینه خود برنامه زمانی تفضیلی خود را ببر اسباس کلیبه فعالیتهبا و زیبر فعالیتهبا از زمبان

تجهیز کارگاه تا برچیدن آن و با استفاده از نرم افبزار  Microsoft Projectتهیبه و فایبل برنامبه زمبانی مبذکور را حبداکثر تبا  10روز پبس از انعقباد
قرارداد در قال

لوح فشرده و همچنین در قطعه های مناس

 -28پیمانکار مکلف اس

در صورت درخواس

و رنگی چاپ شده به دستگاه نظارت تسلیم نماید.

کارفرما گزارش پیشرف

ورودی به کارگاه مصالح مصرف شده مصالح پای کار درصد پیشرف
پروژه و علل آن و غیره را تحویل دستگاه نظارت نماید .بدیهی اس

کار موضوع قرارداد را تح

کار بر اساس برنامه زمانی تفضبیلی درصبد پیشبرف

 -29پیمانکار موظف اس

فشرده و قطعات رنگی مناس

مبالی پبروژه تباخیرات

در صورت عدم ارائه فایل مذکور در موعد مقرر صبورت وضبعی

پیمانکار عودت داده شده و رسیدگی نخواهد شد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جان
در صورت درخواس

فایل  MSPو در پایان هر مباه شبامل مصبالح
هبای ارسبالی

پیمانکار در این خصوص مسموع نخواهد بود.

کارفرما با هزینه خود فایل نقشبه هبای چبون سباخ

( )As Built Drawingsرا در قالب

چاپ شده در پایان هر فاز تهیه و تحویل دستگاه نظارت نماید .در صورتیکه با تشخیص دستگاه نظارت عی

در کار مشاهده گردد پیمانکار موظف اس

از تاریخ ابالغ کارفرما حداکثر ظرف مدت  10روز نست

غیر اینصورت کارفرما می تواند نقشه های چون ساخ

لبوح

و نقصبی

به اصالح نقشه های فوق الذکر اقدام نماید .در

را با هزینه خود اصالح و هزینه مصروفه را به اضبافه  30درصبد از محبل تضبمین و یبا هبر نبوع

مطالتات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد وصل نماید و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.
 -30پیمانکار مکلف اس
و برق انفورماتی

قتل از شروع اجرای عملیات موضوع قرارداد هماهنگی های الزم با ادارات آب برق گاز مخابرات و واحد های تاسیسبات

سازمان سیما منظر و فضای ستز شهری حوزه معاون

 -31پیمانکار موظف اس

خدمات شهری و غیره را تح

نظر دستگاه نظارت بعمل آورد.

اجرای عملیات موضوع قرارداد را طتق نقشه های اجرایی مصوب ابالغ شده از طرف کارفرما اجبرا نمایبد .چنانچبه در طبول

مدت موضوع قرارداد بنا به دلیلی تغییری در اجرای عملیات موضوع قرارداد ضرورت یابد نقشه های مربوطه پس از تصوی
در چهارچوب قانون مکلف به جایگزینی نقشه های ابالغی و اجرای کامل آنها می باشد.

کارفرما اببالغ و پیمانکبار

تتصره :در صورت ابالغ کار جدید به تناس
 -32پرداخ

مدت قرارداد اضافه خواهد شد.

انجام کلیه هزینه های آزمایشگاه و تس

های مرتتط با موضوع قرارداد با دستور کار کتتی دستگاه نظارت بعهده پیمانکار می باشد.

 -33خصوصیات مصالح مصرفی باید بر اساس نشریه و دستور العملهای مرتتط و همچنین مشخصات اعالم شده باشد و هبر گونبه تغییبر در نبوع مصبالح
باید با اخذ مجوز از دستگاه نظارت صورت پذیرد .تامین مرغوبی
مسئولی

مصالح مصرفی جهب

اجبرای عملیبات موضبوع قبرارداد بعهبده پیمانکبار ببوده و از

پیمانکار در این خصوص نمی کاهد.

 -34برنده مناقصه موظف اس

کلیه مشخصات فنی و عمومی سازمان مدیری

و برنامه ریزی کشور را جه

اجرای عملیات موضبوع قبرارداد رعایب

نماید.
 -35در صورتیکه اجرای عملیات موضوع قرارداد در موعد مقرر به اتمام نرسد یا قرارداد فسخ یا خاتمه داده شود تاخیرکار توسبط کارفرمبا و دسبتگاه
نظارت بررسی شده و میزان مجاز و غیرمجاز آن با تشخیص دستگاه نظارت تعیین می شود .میزان خسارت تعیین شده بر اساس ماده  50شبرایط عمبومی
پیمان از جان

دستگاه نظارت قطعی و پیمانکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.

 -36پیمانکار موظف اس
 -37پیمانکار مقر اس

قتل از ارائه قیم

از محل اجرای پروژه بازدید و شرایط کاری را روی

محل اجرای پروژه را روی

توجه به آمار  20سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیم
 -38پیمانکار مقر اس

و بررسی نموده و از وضعی

نماید.

آب و هوا بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال ببا

و در نظرگرفتن مدت اجرای قرارداد اطالع یافته اس .

که ا ز جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار بیمه های اجتماعی مالیاتها عوارض و دیگر قوانین و مقررات که در تاریخ تسبلیم

پیشنهاد و انعقاد قرارداد معمول و مجری بوده اس

کامالً مطلع بوده و متعهد می گردد که همه آنها را رعای

نماید .در هر حال مسئولی

عدم رعایب

قوانین و مقررات یاده شده بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 -39پیمانکار در تهیه و ارائه پیشنهاد قیمت ،سود مورد نظر و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای شرایط حاضرر را در
نظر گرفته و بعداً هیچگونه حق درخواست اضافه بهایی ندارد .به عبرارت دیگرر بره ایرن قررارداد هیچگونره تعردیل و
افزایش قیمتی تعلق نخواهد گرفت.
 -40پیمانکار تائید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی را انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده که بعداً در مورد آن اسبتناد ببه جهبل خبود
نماید.
بدینوسیله  ............................................ ...............................................................بعنوان مناقصه گر ضمن مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی
شرک

در تجدید مناقصه عمومی پروژه تکمیل گذر سالم

اعالم میدارد کلیه مفاد مصرح در این فرم را تائید و قتول نموده و جزء الینف

می باشد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جان مناقصه گر در این خصوص مسموع نخواهد بود.
پیشنهاد دهنده

كارفرما  -شهرداری رفسنجان

مهر و امضاء

محمد مختاری – شهردار رفسنجان

قرارداد

