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 پروژه های عمرانی  شرکت در مناقصه عمومی شرایط

 

 شرکت محترم 

 

سمنج شهرداری شود(در نظر دارد  با سناد کارفرما نامیده می  صه )که از این پس در این ا سبت به انتخاب از طریق مناق عمومی ن

میشود در صورت لذا بدینوسیله از آن شرکت محترم دعوت اقدام نمایدشهر باسمنج  یساختمان فرهنگسرا یاجراپیمانکار جهت 

آماده به کار با در نظر گرفتن مراتب ذیل در مناقصههه  ظرفیت تمایل ودارا بودن رتبه از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی و

 .شرکت نمایند

 باسمنج شهرداری:  دستگاه مناقصه گزار -1

 شهر باسمنج  یساختمان فرهنگسرا یاجرا:  موضوع مناقصه -2

 : پایه مورد نیاز -3

تشخیص صالحیت  از طریق سامانه جامع مربوطهتشخیص صالحیت  تاسیسات برقی و مکانیکی 5و  رشته ابنیهدر  4 پایهحداقل 

 . مستندات الزم()به همراه فته باشد( انجام پذیرhttp://sajar.mporg.ir) رعوامل  نظام فنی و اجرایی ساجا

 : مبلغ برآورد اولیه-4

 میلیارد ریال( بیست و سه:  )حروفریال  23.000.000.000 مبلغ برآورد اولیه عبارتست از

ست بهاء ساس فهر سات مکانیکی ابنیه برا سی سات برقی و تا سی ستمعاونت ب 1398سال  ، تا  رنامه ریزی ونظارت راهبردی ریا

 .جمهوری

 : زمان دریافت اسناد مناقصه -5

 .ی باشدم 01/11/98 تاریخلغایت   12/10/98 از تاریختوسط شرکت کنندگان زمان دریافت اسناد مناقصه 

 : سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه-6

نامه ضمانتمیلیون ریال(  یک میلیارد و یکصد و پنجاه)ریال  1.150.000.000  جهت شرکت در مناقصه باید مبلغپیشنهاد دهنده 

 باسمنجبه نام شهرداری  دروازه تهران شعبه شهر بانک دنز 7001240 یا معادل آن وجه نقد به حساب شمارهبه نفع کارفرما بانکی 

 ید.ارسال نما« الف»واریز و فیش بانکی آن را ضمیمه مدارك پاکت 



شده باید حداقل  ضمینهای یاد شنهادات بوده و برای 3مدت اعتبار ت سه( ماه پس از تاریخ افتتاح پاکات پی ( ماه دیگر نیز سه) 3)

 قابل تمدید باشد.

 : اسناد مناقصهمحل دریافت -7

 36347011تلفن ساختمان شهرداری  متری امام علی)ع( روبروی میدان والیت 35باسمنج به آدرس باسمنج  شهرداری دبیرخانه

 : تسلیم پیشنهادها-8

سناد و مدارك مناقصه را مهر و امضاء نموده و در پاکت  الف و برگ باید  ندهدهپیشنهاد در  وپیشنهادهای خود را به ریال کلیه ا

سته و مهر ) پاکت ب سر ب دبیرخانه درس آبه  27/11/98 همورخ شنبهیک روز 14:  30ساعت تا  وقرار داده  (شدههر دو پاکت 

 .نمایدسلیم باسمنج میدان والیت تشهر واقع در  باسمنج شهرداری

 : تاریخ گشایش پیشنهادها-9

 باسمنجمحل ساختمان شهرداری  در  گشایش پیشنهادهاجهت  28/11/98 مورخ شنبهدو روز 15ساعت  راسکمیسیون مناقصه 

 .تشکیل می شود اتاق جلسات باسمنج میدان والیتشهر واقع در 

 : محل انجام کار -10

  ساختمان فرهنگسرای باسمنج -روبروی سپاه باسمنج  –خیابان سپاه 

 : پاکت های تسلیم اسناد-11

سناد در غیر از  صورت ارائه ا شد و در  شنهاد دهندگان تحویل داده خواهد  شهرداری تهیه و به پی سط  پاکت های الف و ب تو

 . گرددپاکت های فوق ،اسناد کان لم یکن تلقی محسوب می 

 : محتوای پاکت الف-12

 مهر و امضاء نماید :پاکت الف شامل مدارك ذیل خواهد بود که پیشنهاد دهنده تمامی صفحات آن را باید 

 ) در صورت ناقص بودن هر کدام از مدارك ، پاکت ب مفتوح نخواهد شد (

 6تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورت های مندرج در بند  (12-1

 نقشه های کلی و تفصیلی و اجرایی (12-2

 برآورد اولیه  (12-3

 ( 1فرم خود اظهاری شرکت ) پیوست شماره  (12-4



 ( 2پذیرش مسئولیت ) پیوست شماره  و تعهد اجرافرم  (12-5

 (  3) پیوست شماره  پاکت حاوی مدارك احراز صالحیت شرکت (12-6

 : محتوای پاکت ب-13

ضمناً پاکت ب شامل فرم پیشنهاد قیمت خواهد بود ، به طوری که ارقام درج شده به عدد و حروف و بدون قلم خوردگی باشد .

 .برای آیتمهای تعیین کننده تنظیم شده و در پاکت ب قرار داده خواهد شدآنالیز کلی قیمت پیشنهادی در حداکثر دو صفحه 

 :عودت پاکت های پیشنهادات  -14

خارج ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکت های پیشنهادات ، حق اعالم انصراف کتبی را دارند و  48پیشنهاد دهنده گان فقط تا 

صورت برنده  شنهادات را دارد و در شایی پاکت ها و قرائت پی سیون حق بازگ شده و کم صراف مورد قبول واقع ن از این مهلت ان

 شدن ، سایر مقررات اعمال خواهد شد.

 : مدت انجام کار-15

 .می باشدشمسی   ماه( دو) ماه  2 مدت زمان انجام کار

 : گشایش پیشنهادها-16

مناقصهه ذکر شهده اسهت و به ترتیب زیر یکی پس از دیگری  شهرایطپاکتهای محتوی پیشهنهادها در سهاعت و تاریخی که در 

 .بوسیله کمیسیون مناقصه باز خواهند شد

شنهاد  شد پی ستور العمل ، کامل نبا شده در این د شد هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب گفته  الف( ابتدا پاکت الف باز خواهد 

 اقدامی بعمل نخواهد آمد و عیناً به پیشنهاددهنده مربوط مسترد خواهد شد. «ب »  ود تلقی و نسبت به گشودن پاکتمرد

شههده باشههد پاکت ب باز خواهد شههد و  تکمیلب( هرگاه محتوای پاکت الف به شههرحی که در باال بیان شههد و به طور صههحی  

 .محتوای آن بررسی می گردد 

 : تعیین برنده مناقصه-17

شد. سناد مناقصه تعیین خواهد  شرایط مندرج در ا شنهادی وبا توجه به  و درصد پلوس و یا  برنده مناقصه بر مبنای کل قیمت پی

 درجه بعدی قابل بررسی خواهد بود.مینوس نسبت به برآورد اولیه در 

 : بازدید از محل کار-18

 سپس مبادرت به پیشنهاد قیمت نماید. و هوردآدهنده می بایست از محل کار بازدید به عمل  پیشنهاد



 

 

 : انصراف از شرکت در مناقصه -19

شد، باید حداکثر  شنهاد نبا صه و ارائه پی شرکت در مناق صه، مایل به  سناد مناق ساعت قبل از آخرین مهلت ارائه  72اگر خریدار ا

 .عالم نمایداشهرداری باسمنج امورقراردادهای پیشنهاد، مراتب را بصورت کتبی به 

 : صراحت پیشنهادات -20

شنهاد سلیم گردد به پی شرط تهیه و ت صریحا و بدون قید و  شنهادها باید  ضا ترتیب اثر داده  پی شروط وفاقد ام های مبهم و م

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. اًیکه بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقئنخواهد شد.همچنین به پیشنهادها

 : طرز تهیه پیشنهادها -21

مبالغ تعیین شهده به حروف  ، مبالغ تعیین شهده به حروف و مبالغ تعیین شهده به ارقام ندر صهورت مشهاهده اختالف بی( 21-1

و برنده مناقصه هم اعالم  هدیمعتبر خواهند بود در صورتیکه در جلسه کمیسیون مناقصه اینگونه اشتباه محاسبات مشخص نگرد

ا اعتراض نسبت به طرح موضوع یحق هیچگونه ادعا  است در این صورت پیمانکاری که بعنوان برنده مناقصه شناخته شده شود

 اصالح نماید.و به حروف و می بایست پیشنهاد را بر اساس قیمت صحی   اشتهدرا نفوق 

صه مشخص و تعیین گردد وبعدا پیمانکار چنانچه برنده مناقصه براساس قیمتهای کل ارائه شده در جلسه کمیسیون مناق (21-2

آن مبلغ پیشنهادی برنده مناقصه قرار  اصالحیا پیمانکارانی مدعی گردد که در قیمت پیشنهادیش اشتباه محاسبه وجود دارد و با 

 می گیرد ادعای او مسموع و قابل طرح نخواهد بود.

 تعلق نمی گیرد.وتعدیل آحاد بها اوت قیمتهای مربوط به قرارداد ثابت بوده هیچگونه مابه التف (21-3

 پیشنهاددهنده باید کمترین قیمت ممکن را در موقع تحویل اسناد ارائه نماید. (21-4

صه باید ب (21-5 سناد مناق صفحات و اوراق ا شنهاددهنده  هکلیه  سه پی س شرکت یا مو ضای مجاز  صاحبان ام ضای  سیدهام و  ر

شنهاددهنده تلقی  صورت اینگونه مدارك مورد تایید پی شد در این شده با ضا ن سهواً مهر و ام سمتی از آنها  شود و چنانچه ق ممهور 

 د در این صورت پیشنهاد مردود تلقی می گردد.نامضا باشو  می گردد لیکن چنانچه تمامی اسناد ارائه شده فاقد مهر

                 : نوع مناقصه-22

 .یباشدم مناقصه عمومیمناقصه از نوع  

 



 : الحا قیه ها واصالحات-23

شند (23-1 شته با سوالی دا صه  سناد مناق شخصات و ا سمتی از م سبت به مفهوم ق صه که ن شدگان در مناق   ، هر یک از دعوت 

 تقاضای توضی  نمایند . امور قراردادهاد از نمی توان

یا حذف مطالبی که در مدارك مناقصه مورد نیاز باشد از طریق رسمی انجام و طی هر نوع توضی  یا تجدید نظر اضافی ( 23-2

 نامه از طرف کارفرما به آدرس دعوت شدگان ارسال می شود .

کارفرما می تواند در هر موقع که بخواهد تا سه روز قبل از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهاد ها نسبت به شرایط مناقصه ،  (23-3

شخ شه ها و م صه نق سناد مناق صورت الحاقیه ها جزء الینفک ا سال الحاقیه هایی تجدید نظر نماید و در این  صات فنی با ار

 محسوب خواهد شد .

سترداد آن را به  (23-4 چنانچه پیشنهادی قبل از ارسال الحاقیه )ها( مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای ا

الزم بنماید و چنانچه این تجدید نظر یا اصالح مستلزم تغییر مقادیر یا قیمت پیشنهادی یا هر  منظور انجام تغییرات و اصالحات

آخرین روز دریافت پیشههنهادها را به تعویق اندازد به نحوی که ، زمان دو باشههد در این صههورت کارفرما می تواند با اعالم کتبی

 ظر داشته باشند .پیشنهاد دهندگان فرصت کافی برای اعمال اصالحات و تجدید ن

 : محدوده ارائه قیمت–24

قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصات  دامنه بر اساس دستور العمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مربوط به تعیین   

 خواهد بود  13/07/94مورخه  158764/94به شماره 

 : امضای قرارداد-25

صه باید ظرف مدت هفت روز پس از اعالم  سیون . برنده مناق صه نتیجه کم سناد مناق ست ا قرارداد را مطابق نمونه ای که پیو

است امضاء نماید. ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا وجه سپرده شده از این بابت تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه حسن 

شد ، امتناع پیمانکار یا تاخیر غیر انجام تعهدات توسط کارفرما نگهدا صورت لزوم به هزینه برنده مناقصه تمدید خواهد  ری و در 

به کارفرما حق می دهد که وجوه مربوط به ضمانتنامه  ،موجه او در امهههضای قرارداد یا تسلیم ضمانتنامه حهههسن انجام تعهدات

شرایطی مرات ضبط نماید در چنین  صه را به نفع خود  شود شرکت در مناق شنهاددهنده حائزه دومین حداقل ابالغ می  ب به پی

شرح باال  صه او نیز عینا به  شرکت در مناق سپرده  ضمانتنامه یا  شنهاددهنده نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید  چنانچه این پی

 توسط کارفرما ضبط خواهد شد.

 



 : اعتبار پیشنهادها-26

 ( روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند. )نود90پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت 

 : تضمین انجام تعهدات–27

برای تضمین انجام تعهدات ناشی از پیمان، برنده مناقصه باید ضمانت نامه ای معادل  تضمین معامالت دولتیبرابر آئین نامه  

)پنج(درصد مبلغ اولیه پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار تعیین شده توسط شهرداری یا بصورت نقدی به حساب 5

ای یادشده هیچگونه اوراق بهادار نظیر چک و سفته  شهرداری واریز نموده و فیش آن را ارائه نماید. بدیهی است به جز ضمانته

 مورد قبول نخواهد بود.

 : تضمینهای دیگر-28

صورت وضعیت به عنوان حسن انجام کار کسر %  10ر پرداخت به پیمانکار مبلغ ور حسن انجام کار موضوع قرارداد از هظه منب

صف می گردد  صویب قرارداد  تحویل موقتمبلغ مذکور پس از . ن شرایطی که پیمانکار بدهکار و ت ضعیت قطی و در  صورت و

صف دیگر آن پس ا شود ون شد آزاد می  ضمین و تحویل قطنبا شدن دوره ت سپری  شی عی قرارداد و ز  هرگاه عیب ونقصی که نا

 . می باشدشمسی ماه(  )دوازدهماه  12دوره تضمین  مسترد می گردد ،ازکارپیمانکار باشدمشاهده ننماید

 : شرکت در مناقصه ضمانتنامه -29

ایر آن ترتیب اثر داده به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظ

هندگانی که پیشنهاد آنان در مرتبه دوم قرار گیرد نیز تا امضای د سپرده یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد و نخواهد شد

نگهداری خواهد شد و پس از آن ضمانتنامه شرکت در مناقصه شرکت کنندگان مذکور آزاد و یا هر گاه تضمینی بصورت قرارداد 

 سپرده نقدی باشد به آنها مسترد می گردد.

 : تفسیر یا تصحیح اسناد ومدارک قرارداد-30

ز کلیه شرایط و موضوعاتی که می تواند به هر پیشنهاددهنده می بایست به دقت اسناد و مدارك قرارداد را بررسی کرده و کامال ا

سناد مالحظه کرد و مغایرتی صورت در کار و در هزینه موثر باشد اطالع حاصل نماید. هرگاه پیشنهاددهنده ای اختالف یا  هدر ا

دیگری شههود یا در مورد معانی آنها دچار تردید شههود باید فورا کارفرما را کتبا مطلع  مواردمتوجه از قلم افتادگی مشههخصههات یا 

 نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد کتبا توضی  او را دریافت نماید.

 



 : کسورات قانونی–31

 طرف قراردادکسورات قانونی قرارداد طبق آیین نامه معامالت شهرداری به عهده طرف قرارداد بوده و هنگام تحویل قطعی  

 موظف است مفاصاحساب الزم را از ادارات مربوطه تهیه و به کارفرما ارائه نماید. )پیمانکار(

 :  ارسال پیشنهادها-32

 (پاکتهای محتوی پیشنهاد  باید به نشانی تعیین شده در بخش شرایط شرکت در مناقصه تسلیم گردد.32-1

 ماه و سال( مطالبه واخذ گردد،روز،باید رسید با قید تاریخ کامل وصول )ساعت(در مقابل تسلیم پاکتهای محتوی پیشنهاد 32-2

(در مورد پیشنهادهایی که با پست سفارشی ارسال شود در صورتیکه در موقع مقرر دریافت نشود کارفرما مسئولیتی نخواهد 32-3

 .داشت

 :  اعطای پیمان وفسخ آن-33

برنده در هر صورت ای که پیشنهاد اورا بیشتربا اهداف خود منطبق می یابد دارد. کارفرما حق اعطای پیمان به هر پیشنهاددهنده

صه باید ظرف مدت سبت به عقد قرارداد اقدامهفت روز پس از اعالم کارفرما قرارداد  حداکثر مناق شرکت در  ن ضمانتنامه  نماید. 

مناقصه یا وجه سپرده شده از این بابت تا تاریخ امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات توسط کارفرما نگهداری و در 

شد ، امتناع  صه تمدید خواهد  صهصورت لزوم به هزینه برنده مناق ضای قرارداد یا برنده اول مناق  یا تاخیر غیر موجه او در امهههه

ضبط  صه را به نفع خود  شرکت در مناق ضمانتنامه  ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما حق می دهد که وجوه مربوط به  سلیم  ت

 نماید در چنین 

شنهاددهنده نیز نتواند به تعهدات خود عمل  شود چنانچه این پی شنهاددهنده حائزه دومین حداقل ابالغ می  شرایطی مراتب به پی

ضمانتنامه ی شد.نماید  ضبط خواهد  سط کارفرما  شرح باال تو صه او نیز عینا به  شرکت در مناق سپرده  صه تجدید خواهد ا  و مناق

 گردید.

 : صالحیت پیشنهاددهنده-34

پیشههنهاد دهنده با تکمیل مدارك ارزیابی کیفی موضههوع این مناقصههه ، صههالحیت خود را به لحای توانایی مالی ، فنی و اجرایی 

 قرارداد اعالم می داردبرای انجام موضوع 

 :  ضرایب برآورد اولیه–35

فقط ضرایب پیش بینی شده در برآورد اولیه ،مالك پرداخت خواهد بود و هیچگونه ضریب دیگر نظیراضافه بها، سختی کار، کار 

جدید و در  و به کلیه کارکرد هایی که بصورت قیمت وشرایط جوی و ... پرداخت نخواهد شد در شب، ارتفاع، طبقات، ترافیک



، ای اعمال شده و هیچگونه ضریب دیگری )اعم از پیمان،منطقه طول اجرای پروژه انجام خواهند گرفت فقط ضریب باالسری

 صعوبت و....( تعلق نخواهد گرفت.

 : شرایط پرداخت-36

 بود.تائیدیه پیش پرداخت نخواهدوط به شروع قرارداد با پیمانکار منتخب من. شرایط پرداخت به شرح مندرج در قرارداد خواهد بود

 : تغییر در مقادیر عملیات اجرایی-37

مبلغ کل  پیمان افزایش  %25کارفرما طبق ضوابط مندرج در شرایط عمومی پیمان می تواند عملیات موضوع قرارداد را تا میزان 

 یا کاهش دهد بدون اینکه در قیمت وشرایط پیمان تغیری به نفع پیشنهاددهنده )پیمانکار(داده شود.

 : تاخیردرتحویل زمین پروژه–38

نتواند به موقع نسبت به تحویل تمام یا قسمتی از محل اجرای پروژه جهت شروع عملیات اجرائی  باسمنجدرصورتی که شهرداری  

)سه( ماه دیگر تمدید خواهد شد و از این بابت هیچگونه تعدیل 3به پیمانکار مطابق مفاد قرارداد اقدام نماید مدت قرارداد به مدت 

نتواند پس از اتمام مدت تعیین شده در این بند  اقدام به تحویل تمام یا  و تعلیق به پیمانکار پرداخت نخواهد شد و اگر شهرداری

شرایط عمومی پیمان به پیمان خاتمه  48قسمتی از محل اجرای پروژه را به پیمانکار بنماید برابر درخواست پیمانکار طبق ماده 

 و تعلیق را نخواهد داشت. داده خواهد شد و پیمانکار هیچگونه حق اعتراض و درخواست ضرر و زیان و تعدیل 

 :سازش به زیان کارفرما-39

شنهاد دهندگانی باهم تبانی کرده اند طبق ماده  شود که پی صل  صالحیت پیمانکاران  56هرگاه اطالع حا شخیص  آئین نامه ت

 ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار ، با آنان رفتار خواهد شد.

 : ارجاع کار-40

ستور کارفرما مبنی بر عقد قرارداد ، حق انتقال تعهدات را بدون موافقت  شرکت کننده صه و وصول د شدن در مناق پس از برنده 

 قبلی و کتبی  کارفرما به شخص و یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر ندارد .

 : هزینه های پیشنهاد-41

 .به او بازپرداخت نخواهد کردرا کارفرما هیچ گونه هزینه ای که پیشنهاد دهنده برای تهیه پیشنهاد خود متحمل آن شده است 

 

 



 : ایمنی کار–42

استفاده از ابزار و وسایل ایمنی حفاظتی در کارگاه برای کارگران مطابق مبحث ایمنی کار در مقررات ملی ساختمان اجباری بوده 

عواقب ناشی از عدم استفاده از وسایل ایمنی وحفاظت در محدوده کارگاه به عهده پیمانکار بوده و شهرداری هیچگونه و مسئولیت 

 ولیتی در قبال حوادث احتمالی آن نخواهد داشت .ئمس

 : ایجاد تمهیدات زمستانی–43

لتفاوت یا اضافه بهایی به پیمانکار پرداخت از بابت ایجاد تمهیدات برای انجام عملیات در شرایط نامساعد جوی هیچگونه مابه ا 

 نخواهد شد و پیمانکار مجاز به تعطیلی پروژه به دالیل مشابه نمی باشد.

 : ایجاد تمهیدات حفاظتی–44

دستورالعمل تجهیز و برچیدن  مربوط بهپیشنهاد دهنده عالوه بر لحای هزینه های پیش بینی شده در فهرست بهای واحد پایه 

می بایست هزینه های مربوط به حفاظت کارگاه در مقابل سیل ، ازجمله ایجاد خاکریز در هر اندازه وبه هر  "کارگاه ، اختصاصا

دفعه که جهت انجام موضوع پیمان الزم باشد و همچنین ایجاد کانال های موقت جهت هدایت آبهای سطحی و فاضالب را در 

در برآورد اولیه پیش بینی شده باشد  "هادی خود لحای نماید . واز این بابت هیچ گونه هزینه ای ، غیر از آنچه صراحتاقیمت پیشن

 .، به پیمانکار پرداخت نخواهد شد

 : اخذ انشعابات–45

های لوله لاتصاهای مورد نیاز ازجمله آب و فاضالب و برق و گاز وهای مورد نیاز در خصوص اخذ انشعاب انجام هماهنگی 

 باشدآوری فاضالب به عهده پیمانکار میفاضالب ساختمان به شبکه جمع

 :ی تاسیسات شهری یجابجا–46

ی تمام تاسیسات شهری واقع در محدوده پروژه اقدام نماید.و کلیه ئپیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما نسبت به جابجا

 ارتباط با اجرای پروژه باشد ، به عهده کارفرما خواهد بود.هزینه مربوط به این جابجای ها که در 

 : هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه–47

انجام تمام موارد مربوط به آن توسط  مبلغ تعیین شده در برآورد اولیه برای تجهیز وبرچیدن کارگاه مقطوع بوده و در صورت

به هر میزان مبلغ فوق افزایش  دادگردید و در صورت افزایش مبلغ قرار پیمانکار با تائید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد

 نخواهد یافت.



 : نصب عالئم تابلو های ترافیکی–48

پیمانکار موظف است به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث و خطر مالی و جانی نسبت به تهیه و نصب عالئم و تابلوهای  

اطالعاتی در محدوده اجرای پروژه و کارهای تعریف شده به مقدار مورد لزوم با هماهنگی مراجع ذیربط اقدام نماید و از این بابت 

 ر پرداخت نخواهد کرد و در صورت بروز هرگونه حادثه ناگوار پیمانکار جوابگو خواهد بود.کارفرما هیچگونه مبلغی به پیمانکا

 : لوله کشی گاز–49

کشی گاز طبیعی برای موتورخانه و وسایل گاز سوز داخل ساختمان که مورد تایید مراجع مربوطه باشد به عهده های لولهتهیه نقشه

جدید و هزینه مربوطه پس از استعالم بعنوان قیمت  باشددات پیمانکار میعهزم نیز در تپیمانکار بوده و اجرای آن و اخذ تائید ال

 . توافق و در حق پیمانکار قابل پرداخت می باشد

 :  حل اختالف–50

 درصورت بروز هرگونه اختالف بین کارفرما و پیمانکار براساس آئین نامه معامالت شهرداری رفتار خواهد شد .

 : پیشنهاداتقبول –51

 کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

 شرایط خصوصی پروژه :-52

 بند جزو الینفک اسناد مناقصه بوده و الزم الرعایه میباشد. 20صفحه و  2شرایط خصوصی پروژه در 

 

 

 

 

 باسمنج شهردار                                معاون فنی وعمرانی  امضاء شرکت                       و هر م


