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صفحه1:

برگ پیشنهاد قیمت
امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و منبدرجاد دتوتنامبه تبركت در
مناقصه ،ترايط مناقصه ،ترايط خصوصي مناقصه و پيمان ،مشخصاد فني تمومي ،نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي ،فهرست مقادير و
قيمت هاي برآوردي كار ،تعهدنامه اجرا و قبول مقرراد و اسناد و مدارك تمومي مناقصه و پيمان ،تعهدنامبه تبدش تبمول قبانون منب
مداخله كارمندان در معامالد دولتي و به طوركلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پروژه بازسازي سبال ذبذاخوري موموتبه فرهن بي،
ورزتي ،تفريحي و اداري تركت كشتيراني ج.ا.ا و پس از بازديد كامل از محل كار و با اطالع از جمي ترايط و توامل موجبود از لحبا
انواش كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :
 -1تملياد موضوع مناقصه فوق را براساس ترايط و مشخصاد مندرج در اسناد و مدارك مناقصبه و پيمبان ببا ضبري  . . . . . . . . .ببه
حروف  ). . . . . .درصد نسبت به مبلغ برآورد هزينه تملياد اجرايي موضوع مناقصه انواش دهم.
 -2چنانچه اي پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به تنوان برنده مناقصه انتخاب توش تعهد مي نمايم كه:
الف -اسناد و مدارك پيمان را براساس مرات

مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمي انواش تعهداد حداكثر

ظرف مدد هفت روز از تاريخ ابالغ به تنوان برنده مناقصه به استثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايم.
ب -ظرف مدد مقرر در پيمان ،ماتي آالد و توهيزاد الزش را در محل كار مستقر ساخته و تروع بكار نمايم و كليه كارهاي موضوع
پيمان را در مدد مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتماش برسانم.
 -3تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جز الينفك اي پيشنهاد محسوب مي تود.
 -4اطالع كامل دارش كه دست اه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهادها ندارد.
 -5در زمان تسليم اي پيشنهاد و به ضميمه آن نمودار سازمان افراد خود را كه براي اجراي كار و در زمانهاي مختلف و حس

نياز

تامي خواهم نمود نيز ارايه كرده و در طول اجراي كار متعهد به تامي افراد بر اساس اي نمودار ميباتم.
 -6تحت تنوان تضمي تركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمي اجراي تعهد ،تضمي موضوع بند
 1-1ترايط مناقصه را به نف كارفرما در پاكت الف تقديم داتته اش.

دستگاه مناقصه گزار
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

پیشنهاد دهنده
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز
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صفحه1:

شرایط خصوصی پیمان مدیریت
تأییدات و تعهدات پیمانكار مدیریت
ماده  -1بكار گماردن نیروی انسانی ماهر و کیفیت انجام کار
پيمانكار مديريت متعهد می شود كليه نيروي انسانی مورد نياز براي اجراي عمليات و نگهداري كارگاه را بجز موارد استثناء شده طبق
تبصره  1اين ماده و آنچه را كه طبق ماده  6شرايط خصوصی متعهد به تامين آن میباشد بصورت كارمزدي انتخاب نمايد.
 1-1پيمانكار مديريت متعهد می شود در انتخاب و به كارگيري پرسنل اجرائی به صورتی عمل كند كه اوال" كار با كيفيت مطلوب و
بدون تاخير انجام شود و ثانيا" هزينة اجراي كار به حداقل برسد .تأييد موارد فوق به عهدة دستگاه نظارت است و در صورتی كه طبق
نظر نماينده كارفرما يك يا تعدادي از پرسنل اجرائی صالحيتهاي فوق را فاقد باشند ،پيمانكار مديريت موظف به تعويض آنان میباشد.
 2-1پيمانكار مديريت متعهد میشود عمليات اجرائی را طبق نقشههاي اجرائی و جزئيات ابالغ شده از طرف نماينده كارفرما انجام دهد
و در مواردي كه نقشه هاي موجود مبهم و يا ناقص است از كارفرما و يا نماينده وي كسب تكليف كند .در مواردي كه پيمانكار به داليلی
از جمله بهبود كيفيت كار و يا سهولت اجراء تغييراتی را در نظر دارد با كسب موافقت كتبی نماينده كارفرما ،میتواند اقدام نمايد .در
صورتی كه پيمانكاران جزء عمليات اجرائی را بر خالف نقشهها انجام دهند هزينة انجام اصالحات الزم بر عهدة پيمانكار مديريت است.
تبصره  :1پيمانكار مديريت افراد زير را میتواند بر طبق قوانين وزارت كار و امور اجتماعی جهت اجراي كار بكار گمارد:
الف -نگهبانان و انبارداران و افرادي كه جهت حفاظت كارگاه و اموال الزم باشند.
ب -افرادي كه به علت شرايط خاص كار و يا حرفه آنان امكان واگذاري كار بصورت كارمزدي به آنان ميسر نباشد .اخذ تأييد از نماينده
كارفرما در اين مورد الزامی است.

ماده  -2بكار بردن ماشینآالت و ابزار کار
پيمانكار مديريت يك هفته قبل از شروع عمليات اجرايی برنامة ماشينآالت مورد نياز اجراي كار در طول مدت پيمان را تهيه و به
كارفرما تسليم مینمايد .در صورتی كه ماشين آالت مورد نظر به واسطه نياز كارگاه در زمان اجراي سازه مرحله قبل ،در كارگاه موجود
باشد هزينة اجاره آن در مدت زمان اجراي پيمان مديريت به صورت توافقی تعيين می شود .در صورتی كه طرفين در اين مورد به
توافق نرسند پيمانكار پس از رفع نياز عمليات اجرايی سازه ،اين ماشينآالت را از كارگاه خارج نموده و در مورد اجاره آن طبق مفاد
پيمان مديريت ،مشابه ساير تجهيزات مورد نياز اقدام خواهد نمود.
در اين صورت پيمانكار مديريت در اجراي كار در مرحله اول از ماشينآالت متعلق به كارفرما يا تحويل شده توسط كارفرما استفاده
مینمايد .افرادي كه براي بهرهبرداري نگهداري و تعميرات اين ماشين آالت موردنياز باشند طبق ماده  1بكار گمارده میشوند.
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تبصره  : 1پيمانكار مديريت حق بيرون بردن ماشين آالت را از كارگاه ندارد.
تبصره  : 2پيمانكار مديريت متعهد است عملياتی كه بوسيله ماشين آالت انجام میشود به شكلی سرپرستی نمايد كه حداكثر بازده را
با توجه به عرف و بازده ماشين داشته باشد ،مسؤوليت هرگونه خسارتی كه ناشی از كاربرد غيرصحيح ماشين باشد بر عهدة پيمانكار
مديريت است.
تبصره  : 3در صورتيكه جهت اجراي كار ،ماشين آالتی مورد نياز باشد كه كارفرما در اختيار نداشته و يا تحويل پيمانكار نداده باشد و
نياز به آن مورد تاييد كارفرما باشد ،پيمانكار مديريت آنها را از طريق اجاره و يا خريداري و با موافقت كارفرما تهيه می نمايد .در اين
حالت كارفرما میتواند رأساً نيز اقدام به خريد ماشين آالت مورد نياز نمايد.

ماده  -3مصالح و لوازم
پيمانكار مديريت متعهد میشود كليه مصالح و لوازم مورد نياز اجراي عمليات را رأسا" با هماهنگی ،نظارت ،مطابق با آيين نامه
معامالت اداري و تأييد كارفرما تهيه نمايد.
تبصره : 1در مواردي كه كارفرما خود اقدام به خريد مصالح و لوازمی براي كارگاه بنمايد كه مديريت اجراي آن بر عهدة پيمانكار
مديريت است ،میتواند پيمانكار را مأمور پيگيري تحويل خريدهاي فوق بنمايد .موارد مذكور در تبصرههاي  2ماده  8از اين امر
مستثنی است.
تبصره  :2پيمانكار مديريت قبل از تهيه و تامين هر گونه مصالح و تجهيزات ،مطالعة الزم را معمول نموده و نتيجه را به همراه نمونه
مصالح يا مشخصات فنی تجهيزات ،جهت بررسی در اختيار دستگاه نظارت و كارفرما قرار ميدهد تا تصميم گيري نهائی توسط كارفرما
صورت پذيرد.
تبصره  :3پرت مصالح مورد مصرف در كارگاه می بايست در محدوده عرف جاري كارهاي اجرائی باشد .چنانچه پرت مصالح بيش از
مقدار متعارف باشد هزينه آن به تشخيص دستگاه نظارت ،به عهده پيمانكار خواهد بود و پيمانكار حق اعتراض در اين خصوص را از
خود سلب مينمايد.

ماده  -4تأسیسات و تجهیزات کارگاه
تأسيسات و تجهيزات كارگاهی كه جهت انجام عمليات موضوع پيمان مورد نياز باشد و كارفرما آنها را در مالكيت و يا در اختيار خود
داشته باشد به پيمانكار مديريت تحويل مینمايد و پيمانكار مديريت افرادي را كه جهت نگهداري و يا توسعة آنجا مورد نياز باشد طبق
مفاد پيمان به كار میگمارد.
تبصره  :1در صورتی كه احداث كمپ و تاسيسات جديدي با تاييد كارفرما مورد نياز باشد افراد مورد نياز براي احداث آنها نيز توسط
پيمانكار مديريت طبق ماده  1بكار گمارده میشوند.
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تبصره  :2در صورتی كه تأسيسات مورد نياز از زمان اجراي سازه در كارگاه موجود باشد طرفين در مورد اجاره يا خريد آن توسط
كارفرما توافق می نمايند.

ماده  -5انبارداری و اموال
پيمانكار مديريت اقدام الزم را در مورد انبارداري دقيق ماشينآالت ،مصالح ،لوازم و تجهيزات بعمل آورده و افرادي كه براي اين كار
مورد نياز باشد به مسؤوليت خود و طبق مفاد پيمان بكار میگمارد.
تبصره -1چنانچه هرگونه خسارتی به ماشين آالت ،مصالح ،لوازم و تجهيزات چه در هنگام انبارداري و چه در هنگام اجرا يا نصب وارد
گردد كه ناشی از عدم مديريت صحيح پيمانكار باشد ،كليه خسارات ناشی از آن به عهده پيمانكار خواهد بود.

ماده  -6افراد پیمانكار مدیریت
پيمانكار مديريت متعهد است كليه مهندسين ،نقشهبردارها ،تكنسينهاي مورد نياز جهت امور فنی و اجراي كار ،هماهنگ كردن كار
گروههاي تشكيل شده ،تهيه صورت وضعيت قطعی و موقت و تهيه نقشههاي اجرايی را تامين نمايد.
پيمانكار مديريت در زمان تسليم پيشنهاد بايستی به ضميمه آن نمودار سازمان افراد خود را كه براي اجراي كار و در زمانهاي مختلف
تامين خواهند نمود نيز تسليم نمايد و در طول اجراي كار متعهد به تامين افراد بر اساس اين نمودار میباشد .ليكن در حين اجراي كار
چنانچه كارفرما به علت باال رفتن هزينه ها و يا كند شدن پيشرفت كار از برنامه و يا پايين بودن كيفيت اجراي كار بر طبق مشخصات
خصوصی و عمومی لزوم افراد ديگري را تشخيص دهد ،پيمانكار مديريت متعهد به تامين آنها میباشد.
حداقل نيروهاي مورد نياز به شرح ذيل می باشد:
 -1مدير پروژه كه از طرف پيمانكار كتباً به كارفرما معرفی خواهد شد( .پاره وقت)
 -2مهندس سرپرست كارگاه با حداقل  15سال سابقة كار اجرائی ( تمام وقت).
 -3معاونت اجرايی كارگاه مهندس با حداقل  10سال سابقه كار اجرايی (تمام وقت).
 -4پرسنل دفتر فنی كارگاه شام ل مهندس ابنيه (عمران يا معماري) ،تأسيسات و برق با حداقل  10سال سابقه كار به تناسب زمان
اجراي عمليات مرتبط به تشخيص دستگاه نظارت.
 -5عوامل نقشه برداري ،ساختمان ،برق و تأسيسات به تناسب نياز كارگاه بر حسب زمان و به تشخيص دستگاه نظارت.
 -6مسئول مالی وحسابدار.
 -7مسئول خريد و كارپرداز (تمام وقت با ماشين).
 -8انباردار (تمام وقت).
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صفحه4:

پيمانكار مديريت ضمن تقبل هزينه نفرات فوق موظف است ساير نيروهاي مورد نياز را نيز كه به تشخيص دستگاه نظارت براي
جلوگيري از ايجاد تاخير در كار و يا براي حفظ كيفيت عمليات اجرايی مورد نياز اس ت همواره در كارگاه تامين نمايد .درصورت عدم
تامين اين نيروها ،هزينه نيروهاي مورد نظر نظارت از حساب پيمانكار مديريت كسرخواهد شد.

ماده  -7هزینههائی که پیمانكار مدیریت متعهد به تأمین آن است
پيمانكار مديريت در مقابل دريافت حقالزحمه براي اجراي كارهاي موضوع پيمان ،متعهد به تامين هزينههاي به شرح زير میباشد:
الف -كليه هزينههاي دفتر مركزي پيمانكار مديريت.
ب -حقوق ،اضافه كار ،پاداش ،هزينه اياب و ذهاب مأموريت در رابطه با انجام كار و يا شخصی و غيره براي افراديكه طبق ماده  6متعهد
به تامين آنها میباشد.
ج -تامين وسيله نقليه و قطعات يدكی و كليه هزينه هاي تامين سوخت و روغن و سرويس و تعميرات آنها براي تردد افرادي كه طبق
ماده  6متعهد به تامين آنها میباشد ،براي كارگاه و يا خارج از كارگاه.
د -هزينه مسكن و غذاي افرادي كه طبق ماده  6متعهد به تامين آنها میباشد.
ه -كليه كسور قانونی(به غير از ماليات بر ارزش افزوده).

ماده  -8هزینه اجرای عملیات
هزينه هايی كه بايد پرداخت شود تا كليه عمليات موضوع پيمان به پايان برسد و براي تحويل به كارفرما آماده گردد به شرح زير
میباشد :
الف -كليه هزينههاي مربوط به بكار گماردن نيروي انسانی الزم براي اجراي عمليات موضوع قرارداد ،طبق ماده  1قرارداد.
ب -هزينههاي خريد و حمل سوخت ،روغن ،لوازم يدكی و ماشين آالتِ نو و هزينههاي تعميرات و اجاره ماشين آالت طبق ماده 2
شرايط خصوصی.
ج -هزينههاي خريد و حمل مصالح و لوازم طبق ماده  3شرايط خصوصی.
د -هزينههاي مربوط به احداث يا اجاره و نگهداري كمپها و تاسيسات ،طبق ماده  4شرايط خصوصی.
و باالخره هرگونه هزينه هاي ديگري كه به وسيله پيمانكار مديريت و تحت نظارت و مسووليت وي و تاييد دستگاه نظارت براي اجراي
عملي ات موضوع پيمان بطور مستقيم و يا غيرمستقيم بايد پرداخت شود به جز هزينههائی كه طبق ماده  ،7پيمانكار مديريت متعهد به
ال هزينه هاي اجراي عمليات می باشد خواه توسط كارفرما رأساً و يا بوسيله پيمانكار مديريت به شرح
تامين و پرداخت آنها میباشد ك ً
ماده  9پرداخت می گردد.
تبصره  :1در صورتی كه از مصالح و يا وسايل تحويلی كارفرما جهت اجراي كار استفاده شود ،حق الزحمه اي به آن تعلق نمیگيرد.
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تبصره  :2در مواردي كه كارفرما خريد را رأساً انجام خواهد داد ،مسؤوليت پی گيري تحويل و نصب و راه اندازي آن بر عهدة پيمانكار
است و حق الزحمه اي به آن تعلق نمیگيرد.
تبصره  :3كارفرما در صورتی كه ص الح بداند می تواند هزينه هاي برخی عمليات كه قرارداد آن را خود با پيمانكاران مربوطه منعقد
مینمايد ،از هزينه هاي اجرايی مستثنی كند .در اين صورت پيمانكار مديريت تعهدي در كنترل عمليات فوق ندارد ،ولی متعهد است
كه مقدمات الزم براي اين عمليات را بطور كامل فراهم نمايد.
تبصره  :4با توجه به نوع قرارداد هيچگونه تعديل و يا پرداخت ديگري اضافه بر آنچه صراحتاً در قرارداد ذكر شده است به پيمانكار
قابل پرداخت نيست.

ماده  -9تنخواه و نحوه انجام هزینه نگهداری اسناد هزینهها و حساب هزینه
براي انجام هزينهها و تنظيم اسناد مربوطه و نگهداري هزينهها ،به شرح زير اقدام میشود :
كارفرما با در خواست كتبی پيمانكار ،در ابتداي شروع عمليات مبلغی به عنوان تنخواه ( در چارچوب آئين نامه معامالت كارفرما) را در
قبال ضمانت نامه معتبر بانكی مورد تاييد كارفرما در اختيار پيمانكار مديريت قرار میدهد و پيمانكار مديريت ،در پايان هر ماه
هزينه هاي جاري را با تنظيم اسناد و تأييد نمايندة كارفرما تسليم وكارفرما حداكثر در مدت  10روز نسبت به شارژ حساب تنخواه
هزينههاي اجرايی تا سقف فوق اقدام مینمايد.

ماده  -10پیش پرداخت
كارفرما موافقت دارد پس از مبادله پيمان معادل  10درصد برآورد حقالزحمه پيمانكار مديريت مطابق ماده  3قرارداد را به تشخيص
خود و در مقابل ضمانتنامه بانكی معتبر مورد تاييد خود ،به عنوان پيش پرداخت به شرح زير به پيمانكار مديريت پرداخت كند:
 -1نصف مبلغ فوق پس از ابالغ شروع عمليات اجرايی موضوع پيمان مديريت.
 -2نصف ديگر پس از آماده كردن كارگاه و شروع عمليات اجرايی و با درخواست كتبی پيمانكار مديريت.
بابت پيش پرداختهاي فوق از اولين صورت وضعيت موقت حقالزحمه به بعد طبق تشخيص كارفرما درصدي از مبلغ آن كسر میگردد،
به نحوي كه كليه مبالغ پيش پرداخت با آخرين صورتوضعيت موقت حقالزحمه مستهلك شود.
تبصره :1مديريت پيمان موظف است به همراه صورت وضعيت ها گزارشی از پيشرفت عمليات اجرائی و مقايسه آن با برنامه پيشرفت
فيزيكی و تفسير آن به كارفرما ارائه دهد .بررسی و پرداخت صورت وض عيت حق الزحمه پيمانكار مديريت موكول به ارائه اين گزارش
می باشد.
تبصره  :2ضمانت نامه پيش پرداخت ،همراه با آخرين صورت وضعيت موقت حق الزحمه ،به پيمانكار مديريت مسترد ميگردد.

شرایط خصوصی پیمان مدیریت

اسناد مناقصه پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا
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ماده  -11صورت وضعیت موقت حقالزحمه
در پايان هر ماه ،پيمانكار مديريت نسبت به تنظيم و ارائه اسناد هزينههاي اجراي عمليات طبق مواد  8و  9مینمايد.
تبصره :رعايت ضوابط و مقررات مربوط به خريد مصالح و خدمات كه در آئين نامه معامالت كارفرما ذكر شده و از سوي ايشان ابالغ می
گردد ،الزامی است.
مبلغ ص ورت وضعيت موقت برابر حاصل ضرب مبلغ كل اسناد هزينهها ي اجراي عمليات تا پايان هر دوره در ضريب باالسري مربوط به
حقالزحمه پيمانكار مديريت میباشد كه بر اساس ماده  3پيمان مديريت تعيين میگردد .اين صورت وضعيت مطابق نمونه فرمی كه
توسط كارفرما ارائه می گردد ،تهيه و پس از امضاء پيمانكار مديريت و دستگاه نظارت جهت رسيدگی و پرداخت به كارفرما ارسال
میگردد.
در اسناد هزينه اجرايی ضمن رعايت موارد فوق بايد شرايط ذيل نيز لحاظ گردد:
 -1تعداد نفرات روز مزد از لحاظ تعداد ونوع فعاليت مورد تائيد دستگاه نظارت قرار گيرد.
 -2اسناد مالی در هر صورت هزينه مربوط به همان دوره زمانی باشد.

ماده -12مسائل ایمنی کارگاه
پيمانكار مديريت مسؤول حفاظت جانی و مالی پرسنل شاغل در كارگاه بوده و عوارض ناشی از آن برعهده وي می باشد .پيمانكار
مديريت موظف است در هنگام عقد قرارداد با پيمانكاران جزء ،آنها را موظف به رعايت تمامی نكات ايمنی و استفاده از وسائل حفاظتی
بنمايد و در هر صورت كارفرما و نمايندگان وي در اين مورد هيچگونه مسئوليتی ندارند.
تبصره  :1مسؤوليت نگهبانی و حراست كارگاه برعهده پيمانكار مديريت است و هزينه آن جزء هزينه اجراي عمليات است.
تبصره  :2پيمانكا ر متعهد می شود كارگاه را در مقابل حوادث جانی احتمالی بيمه كند .هزينه بيمه براساس صورت حساب شركت
بيمه به عهده كارفرما خواهد بود.

ماده  -13تحویل موقت و تحویل ماشین آالت ،تاسیسات و تجهیزات کارگاه
پس از اتمام عمليات موضوع پيمان ،كار تحويل موقت گرفته میشود .كا رفرما پس از تحويل موقت و رفع نواقص مشخص شده در
صورتم جلس تحويل موقت بالفاصله اقدام به تحويل گرفتن كليه ماشين آالت ،كمپها ،تاسيسات ،تجهيزات و لوازم كه به پيمانكار
مديريت در شروع كار و در طول اجراي آن تحويل شده و مصالح باقيمانده پايكار مینمايد .حداكثر زمان تحويل و تحول تا يك ماه پس
از تاريخ رفع نواقص به شرح فوق میباشد.
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صفحه7:

ماده  -14تعلیق
در مورد تعليق به شرح ذيل عمل خواهد شد:
الف ) كارفرما می تواند در مدت پيمان ،اجراي كار را براي يك بار و حداكثر سه ماه معلق كند ،در اينن صنورت بايند مراتنب را بنا
تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطالع دهد .در مدت تعليق ،پيمانكار مكلف اسنت كنه تمنام كارهناي انجنام شنده ،مصنالح و
تجهيزات پاي كار ،تاسيسات و ساختمان هاي موقت را بر اساس پيمان به طور شايسته ،حفاظت و حراست كند.
ب)كارفرما هزينه هاي باالسري پيمانكار را در دوران تعليق به ميزان تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار می پنردازد،
ا گر در اسناد و مدارك پيمان تعيين هزينه هاي ياد شده ،به توافق طرفين در زمان ابالغ تعليق موكول شده باشد ،كارفرما در مورد
ميزان آن با پيمانكار توافق می نمايد در صورتی كه در اسناد و مدارك پيمان ،هيچ نوع پنيش بيننی بنراي پرداخنت هزيننه هناي
باالسري پيمانكار در دوره تعليق نشده باشد ،كارفرما ماهانه مبلغی معادل  10درصد متوسط كاركرد فرضی ماهاننه را بنه پيمانكنار
می پردازد .اگر به دستور كارفرما  ،قسمتی از كار متوقف شود ،بابت هزينه هاي پيشگفته در مدت تعليق ،ماهانه مبلغی معنادل 10
در صد متوسط كاركرد فرضی ماهانه ،به تناسب مبلغ كار متوقف شده ،به پيمانكار پرداخت می شود .بنراي تعينين هزيننه تعلينق،
كسر ماه به تناسب محاسبه می شود.
تبصره  :در صورتيكه پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ،تعليق پيمان از سوي كارفرما ابالغ شود 80 ،درصد هزينه تعليق محاسبه
شده طبق اين بند ،به پيمانكار پرداخت می شود.
ج) كارفرما و پيمانكار در مورد ماشين آالتی كه پيمانكار مايل است در مدت تعليق از كارگاه خارج نمايد ،بدون پرداخت هيچ ننوع
هزينه اي ،توافق می كنند .اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشين آالت كه در كارگاه بناقی منی مانند ،بنر اسناس توافنق
طرفين به پيمانكار پرداخت می شود.
د) در صورتی كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد ،كارفرما می تواند با موافقت پيمانكار ،مدت تعليق را براي يك بار و حنداكثر
 3ماه ،با شرايط پيش گفته افزايش دهد .در صورت عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش از  3ماه ،پيمنان خاتمنه يافتنه تلقنی منی
شود.
ه) هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود ،كارفرما با تعيين مهلتی براي پيمانكار به منظور آماده نمودن كارگاه ،تناريخ شنروع
مجدد كار را به پيمانكار ابالغ می كند.
در مدت تعليق به ازاء هرماه معادل  %0/5برآورد حق الزح مه پيمانكار مديريت بابت هزينه هاي عمومی پيمانكار و مسؤوليت حفاظت و
حراست كارگاه و اموال آن تعلق خواهد گرفت.
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ماده  -15صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده
صورت وضعيت قطعی كالً بايد حداكثر تا يك ماه پس از امضاي صورتمجلس تحويل موقت توسط پيمانكار مديريت تهيه و به كارفرما
تسليم شود.
پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت ،صورت وضعيت قطعی كار هاي انجنام شنده را بنر اسناس اسنناد و مندارك
پيمان  ،بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگی به دستگاه نظارت تسليم نمايد .دسنتگاه نظنارت
صورت وضعيت دريافت شده را رسيدگی نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرما ارسال می نمايد.
كارفرما صورت وضعيت دريافت شده را ظرف مدت  2ماه از تاريخ وصول رسيدگی می كند و نظر نهايی خود را ضمن ارسال يك نسخه
از آن به پيمانكار ،اعالم می دارد
تسويه حساب قطعی به شرح ذيل انجام ميگردد :
الف) هرگاه بر اساس صورت حساب نهايی كه ته يه شده است ،پيمانكار بستانكار شود ،طلب او حداكثر در مدت يك مناه از تناريخ
امضاي صورت حساب نهايی يا اعالم كارفرما پرداخت می گردد و به غير از نصف تضمين حسن انجام كار ،كه تا تحويل قطعی بايند
نزد كارفرما باقی بماند ،ديگر تضمين هاي پيمانكار ،از هر نوع كه باشد ،بی درنگ آزاد می شود.
ب) هر گاه بر اساس صورت حساب نهايی ،پيمانكار بدهكار شود ،مكلف است كه در مدت يك ماه از تاريخ انقضاي صنورت حسناب
نهايی يا اعالم كارفرما ،به شرح باال طلب كارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنكاف ورزد يا تناخير ورزد ،كارفرمنا حنق دارد،
بدون انجام تشريفات قضايی  ،طلب خود را از محل سپرده ها و تضمين هاي پيمانكار (در صورتی كه ضنبط نشنده باشند ) وصنول
نمايد و اگر مبالغ اين تضمين ها تكافو ننمايد ،با رعايت قوانين جاري كشور از ديگر داراييهاي او وصول كند.
هرگاه پيمانكار در مهلت مقرر باال ،طلب كارفرما را پرداخت كند ،به غير از نصف كسور تضمين حسنن انجنام كنار ،كنه تنا تحوينل
قطعی نزد كارفرما باقی می ماند ،بقيه ضمانت نامه ها و سپرده هاي او ،به هر عنوان كه باشد ،بی درنگ آزاد می شود.

ماده  -16زمان بندی و تحویل کار:
برنامه زمان بندي موضوع قرارداد به صورت يك برنامه زمانبندي واحد ارائه می شود .پيمانكار با ابالغ قرارداد و تحويل زمين موضوع
قرارداد پيمان مديريت ،برنامه زمانبندي عمليات اجرايی را ظرف مدت ( 10ده روز) ارائه می نمايد.

ماده  :17تغییر مقادیر کار
كارفرما می تواند درضمن اجراي كار ،كارهايی را كه د ر برآورد اوليه نقشه هاي اجرايی ديده نشده است به پيمانكار ابالغ كند و يا در
مشخصات فنی و نوع مصالح كارهاي موضوع پيمان تغييراتی بدهد .پيمانكار با دريافت ابالغ مشخصات كارهاي فوق موظف به انجام آنها
طبق مفاد پيمان می باشد مشروط براينكه مشخصات كار از محدوده زير خارج نشود.
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 -1كارهاي ابالغ شده در محل كارگاه موضوع قرارداد انجام شود.
 -2مدت زمان اضافی مورد نياز جهت انجام كارهاي موضوع قرارداد و كارهاي ابالغی جديد از  %25مدت پيمان مندرج در ماده 4
بيشتر نشود.
در صورت رعايت موارد فوق پيمانكار نمیتواند به دليل افزايش جم ع هزينه كارهاي موضوع پيمان و كارهاي جديد از مبلغ اوليه پيمان،
از ادامه كار خودداري كند.

ماده  :18سایر موارد
به منظور انجام خدمات پيمان مديريت ،آئين نامه معامالت كارفرما كه در پيوست ارائه شده است ،از سوي كارفرما به پيمانكار ابالغ
می گردد و مفاد آن الزم االجرا می باشد.

نماینده/نمایندگان کارفرما
نام و نام خانوادگی
......... .........................
مهر و امضا :

نماینده /نمایندگان پیمانكار
نام و نام خانوادگی

......................................
مهر و امضا :

توضیح :كارفرما ،حسب اعالم نظرات دفاتر حقوقی و مالی خود ،حق تغيير ،اصالح ،حذف و اضافه شدن برخی از مفاد شرايط خصوصی
قرارداد را براي خود محفوظ ميدارد.
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فهرست مناقصه

فهرست
اسناد مناقصه
 كاربرگ مناقصه شرايط مناقصه فرمهای ارزيابی مناقصه گران برگ پيشنهاد قيمت تعهد نامه ها -نمونه ضمانت نامه ها

اسناد پیمان
 موافقت نامه پيمان مديريت -شرايط خصوصی پيمان مديريت
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(پیشنویس) قرارداد پیمان مدیریت
(پیشنویس) قرارداد حاضر ،همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده  2آن ،كه مجموعه اي غیرقابل تفكیك است بین شركت كشتیرانی
جمهوري اسالمی ایران با شماره ثبت  ، 11670كد اقتصادي  411111668694و شناسه ملی 10861629011به نشانی  :تهران ،
خیابان پاسداران ،تقاطع شهید لواسانی (فرمانیه ) ،برج آسمان ،شماره  ،523تلفن  23841 :به نمایندگی آقایان علی مسیبی بهروز و
محمد كاشانی كه از این پس"كارفرما" نامیده می شود از یك سو و شركت........................................................

با شماره ثبت

 ،كد

اقتصادي  .....و شناسه ملی  ......نشانی  :تهران  ، ...... ،شماره  ، ........تلفن  ...... :به نمایندگی ........................................................كه در این
قرارداد پیمانكار مدیریت نامیده میشود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد میگردد.
تبصره :مدیریت امالك و مستغالت به عنوان نماینده كارفرما در این قرارداد میباشد.

ماده  -1موضوع قرارداد
موضوع پیمان عبارت است از مدیریت فنی ،مالی ،اداري و اجرایی و ارائه برنامه زمان بندي اجرایی كلیه عملیات :
 تخریب ،سفتكاري ،نازككاري و سایر عملیات جنبی مرتبط با ابنیه تاسیسات مكانیكی ،اعالم و اطفاء حریق و زیرساخت هاي تجهیزات سالن پذیرایی و آشپزخانه عملیات تاسیسات الكتریكی،شبكه ،تلفن ،نظارت تصویري عملیات محوطهسازي سایر عملیات مرتبط با بازسازي سالن پذیرایی ،آشپزخانه و موتورخانه مجموعه فرهنگیی تفریحیی كشی تیرانی ج.ا.ا واقیع درآدرس :ت هران ،خیابان پاسداران ،خیابان شهید حجت سوري ،حد فاصل خیابان شهید طالب حسینی و كوچۀ مینو.

و كارهاي احتمالی كه طبق اسناد و مدارك مندرج در ماده  2انجام میشود.
تبصره :1كلیه عملیات موضوع قرارداد می بایست مطابق با نظر كارفرما صورت پذیرد.
تبصره  : 2پیمانكار م كلف است راسا اقدام به تهیه و تایید كلیه مراحل انجام كار موضوع قرارداد شامل روش هاي اجرایی عملیات ،
صورتجلسات انجام كار ،صورت وضعیت كارهاي انجام شده ،گزارشات روزانه ،مجوزهاي مورد نیاز عملیات اجرایی و كنترل كیفی
كارهاي در حال انجام آن و تاخیرات مجاز ،تغییر مقادیر كارهاي اجرایی و  ....از مشاور كارفرما یا سایر مراجع ذیصالح نماید.

ماده  -2اسناد و مدارك قرارداد
این پیمان شامل اسناد و مدارك زیر است :
الف -پیمان مدیریت حاضر.
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ب -شرایط خصوصی پیمان.
ج -نقشههاي كلی و تفصیلی اجرایی.
د  -برنامۀ زمانی كلی.
ه -برنامۀ تفصیلی ،اجرایی و صورت مجلس ها و موافقتنامه و هر نوع سند دیگري كه در مورد كارها یا امور دیگري در مدت قرارداد
تنظیم گردد و به امضاي طرفین برسد.
و -نقشههاي اجرائی كه در طول مدت قرارداد تهیه و توسط كارفرما یا جانشین وي ابالغ میگردد.
تبصره  :1هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارك باال تناقض وجود داشته باشد در درجۀ اول قرارداد مدیریت حاضر و در
درجۀ دوم شرایط خصوصی قرارداد مدیریت و در درجۀ سوم نقشههاي كلی و تفصیلی اجرایی مالك عمل خواهد بود.

ماده  -3مبلغ حقالزحمه پیمانكار مدیریت
الف -مبلغ حقالزحمهاي كه بابت انجام تعهدات و وظایفی كه به موجب این قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی بعهدة شركت
پیمانكار مدیریت میباشد معادل  .........درصد مبلغ برآورد اولیۀ هزینههاي اجرائی میباشد .كه با توجه به برآورد هزینه هاي اجرایی این
دستمزد برابر  ...................................................ریال می گردد.
ب -هزینههاي اجرائی پروژه كه موضوع این قرارداد مدیریت میباشد براي ساخت حدود  .................مترمربع بطور متوسط براي هر
مترمربع بنا  .............................ریال برآورد شده و برآورد اولیۀ هزینههاي اجرائی  ......................................ریال میباشد.
ج -پیش پرداخت مدیریت و تنخواه هزینه هاي اجرایی ،حداكثر  10روز پس از شروع عملیات اجرایی پیمان مدیریت به پیمانكار
پرداخت خواهد شد.
د -پیمانكار مدیریت در هر مرحله (با رعایت حداقل و حداكثر فاصله زمانی و مبلغ ریالی مورد توافق طرفین قرارداد) نسبت به ارائه
مجموع صورت هزینه خرید مصالح ،خدمات پیمانكاران و درصد دستمزد مدیریت اجرا اقدام و معادل آن را (پس از تأیید دستگاه نظارت
و كارفرما) از محل تنخواه گردان كسر مینماید كه پس از بررسی و تایید دستگاه نظارت ،كارفرما نسبت به ترمیم تنخواه گردان و
پرداخت بعدي اقدام خواهد نمود.
هـ -هزینه اجراي عملیات موضوع قرارداد كه بطور مستقیم و غیرمستقیم باید پرداخت شود تا كلیه عملیات اجراي موضوع قرارداد به
پایان برسد و براي بهرهبرداري و تحویل به كارفرما آماده گردد توسط كارفرما تامین و پرداخت تمام و یا قسمتی از آن طبق مفاد
شرایط خصوصی قرارداد و تحت شرایطی كه در آن قید شده است بوسیله پیمانكار مدیریت به عنوان امین و وكیل از طرف كارفرما
صورت خواهد گرفت.
تبصره :1تمامی صورت حسابهاي خرید مصالح ،لوازم و خدمات باید به نام كشتیرانی جمهوري اسالمی ایران صادر شود.
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تبصره :2چنانچه برخی از اقالم ،مواد و مصالح و تجهیزات موردنیاز پروژه توسط كارفرما خریداري شود ،براي این اقالم هیچ حق الزحمه
اي به پیمانكار تعلق نمیگیرد.
تبصره  :3قیمتهاي فوق در صورتی قابل اعمال میباشد كه كارهاي انجام شده مطابق با آیین نامه معامالت به تایید كارفرما رسیده
باشد.
تبصره  :4پیمانكار مكلف به انجام كار در قالب  %25مبلغ حق الزحمه قرارداد مدیریت به علت افزایش یا كاهش مقادیر نسبت به مبلغ
اولیه قرارداد میباشد.
تبصره  :5بررسی و تایید كلیه صورت وضعیت و پرداخت هاي مربوط به پیمانكار ج نبه علی الحساب داشته و مالك پرداخت نهایی،
صورت وضعیت قطعی رسیدگی شده توسط كارفرما میباشد.
تبصره  :6طبق قانون و در صورت دارا بودن شرایط ،مالیات بر ارزش افزوده بر این قرارداد حاكم است و طبق ضوابط تعریف شده در
قانون پرداخت میگردد.
تبصره  : 7تغییرات مقادیر كار ،قیمتهاي جدید و تعدیل نرخ قرارداد مطابق با بند  17شرایط خصوصی قرارداد حاضر میباشد.

ماده  -4مدت قرارداد
مدت پیمان ( 5پنج) ماه شمسی پس از تحویل اسناد و مدارك مورد نیاز در ماده  2میباشد.
تبصره :1كلیه زمانهایی كه به دلیل جلوگیري احتمالی مسئولین و مراجع شهري ،عملیات اجرایی متوقف میشود جزء زمان پروژه
محسوب نمیگردد و به مدت زمانبندي افزوده میشود.
پیمانكار مدیریت متعهد است در مدت پیمان ،الاقل  97درصد كارهاي موضوع قرارداد را انجام داده و از كارفرما تقاضاي تحویل موقت
نماید.
تبصره  :2كنترل پیشرفت عملیات اجرائی طبق برنامۀ پیشرفت فیزیكی كار كه حداكثر (10ده) روز پس از ابالغ نقشه هاي موضوع
قرارداد توسط پیمانكار ارائه خواهد شد به عهدة نمایندة كارفرما است.

ماده  -5دوره تضمین کارها
حسن انجام عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل براي مدت  12ماه شمسی از طرف پیمانكار مدیریت تضمین میگردد و این مدت
دورة تضمین نامیده میشود.
اگر در دورة تضمین ،نواقصی در كارها مشاهده شود ،پیمانكار مدیریت مكلف است آن معایب و نقائص را به هزینۀ كارفرما و با مدیریت
خود بدون دریافت حق الزحمه رفع نماید .براي این منظور كارفرما مراتب را با ذكر معایب و نواقص و محل آنها كتبا" به پیمانكار
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مدیریت ابالغ میكند و پیمانكار حداكثر  15روز بعد از ابالغ شروع به رفع معایب و نواقص میكند و آنها را طی مدتی كه اعالم گردیده
رفع مینماید.
هرگاه پیمانكار مدیریت در اجراي این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامح ه كند ،كارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را رأساً یا به هر
ترتیب كه مقتضی بداند رفع كند و هزینه آن را به اضافه  15درصد از محل حق الزحمه و یا تضمین پیمانكار مدیریت و یا هر نوع
مطالبات و سپردهاي كه پیمانكار مدیریت نزد او دارد برداشت كند و یا نسبت به دریافت آن علیه پیمانكار مدیریت اقامه دعوي كند.
هزینه هاي حفاظت ،نگه داري و بهره برداري كارهاي تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده كارفرماست.

ماده  -6تضمین انجام تعهدات
پیمانكار جهت تضمین انجام تعهدات ،میزان  %5مبلغ اولیه قرارداد را به صورت ضمانت نامه بانكی بی قید و شرط ،غیر قابل فسخ و
عندالمطالبه از بانك هاي مورد تائید كارفرما ارائه میدهد.
تبصره  :1حداكثر تا یك ماه بعد از تحویل موقت ،آخرین صورت وضعیت موقت ،بدون منظور داشتن مصالح پاي كار تنظیم می شود.
هرگ اه بر اساس این صورت وضعیت ،پیمانكار بدهكار نباشد یا جمع بدهی او نصف كسور تضمین حسن انجام كار كمتر باشد ضمانت
نامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود .ولی هرگاه میزان بدهی پیمانكار ،از نصف كسور تضمین حسن انجام كار بیشتر باشد،
ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق نظر كارفرما آزاد خواهد شد.

ماده  -7کسور قرارداد
 1-7از هر صورت وضعیت پیمانكار  %5به عنوان سپرده حق بیمه كسر میگردد این مبلغ پس از ارائه مفاصا حساب از سوي سازمان
تامین اجتماعی به پیمانكار مسترد میگردد.
 2-7از هر صورت وضعیت پیمانكار  %10به عنوان سپرده حسن انجام كاركسر میگردد  50درصد این مبلغ پس از تحویل موقت و
تهیۀ صورت وضعیت قطعی به پیمانكار مدیریت عودت داده میشود و  50درصد دیگر آن در مقابل اخذ تضمین از پیمانكار آزاد
میگردد و یا پس از گذشت یكسال از تاریخ تحویل موقت به پیمانكار مدیریت پرداخت میگردد
تبصره  :1اخذ مفاصا حساب بیمه به عهده پیمانكار می باشد و پیمانكار مسئول پرداخت هرگونه جریمه ناشی از دیركرد ارسال لیست
بیمه و غیره میباشد.
تبصره  :2پیمانكار مكلف است لیست بیمه كاركنان خود را بر اساس حضور واقعی كاركنان در مهلت مقرر تهیه و به سازمان تامین
اجتماعی ارائه نماید.

ماده  -8دستگاه نظارت
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نظارت ب ر اجراي تعهداتی كه پیمانكار مدیریت بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارك آن تقبل نموده است از طرف كارفرما بعهدة
افراد ذيصالح واگذار خواهد گردید كه در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده میشود و به پیمانكار مدیریت كتبا" معرفی خواهد شد.
پیمانكار موظف است كارها را مطابق مفاد پیمان مدیریت و اصول فنی مندرج در آن و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی كه
دستگاه نظارت یا نمایندة آن در محدوده مشخصات و اسناد و مدارك پیوست قرارداد مدیریت میدهد اجرا كند.

ماده - 9پرداخت حق الزحمه
پیمانكار موظف است صورت حساب مربوط به كاركرد خود را بانضمام صورتجلساتی كه به تایید نماینده دستگاه نظارت و كارفرما
رسیده باشد براي كارفرما ارسال نماید و كارفرما پس از بررسی و مطابقت با قرارداد و تایید آن پس از كسر كسورات قانونی و قراردادي
مب لغ خالص كاركرد را به حساب شماره .......................................................................................نزد بانك  ...........بنام  ...........................پرداخت
می نماید.

ماده  -10خاتمه و فسخ قرارداد
 1-10كارفرما میتواند در هر مرحله ،بد ون اینكه تقصیري متوجه پیمانكار باشد بنا به مصلحت خود و یا علل دیگر تصمیم به خاتمه
دادن به قرارداد بگیرد در اینصورت مراتب را كتبا به اطالع پیمانكار رسانیده و تسویه حساب بعمل خواهدآمد.
 2-10در صورتیكه كارفرما تشخیص دهد كه پیمانكار قادر به انجام كار نمیباشد ،براي بار اول با ذكر دلیل به او اخطار خواهد نمود و در
صورت عدم توجه پیمانكار كارفرما مجاز خواهد بود قرارداد را یكطرفه فسخ نموده و و تضمین مندرج در ماده شش این قرارداد و سپرده
حسن انجام كار پیمانكار را به نفع خود ضبط نماید .در اینصورت هیچ مبلغی به پیمانكار پرداخت نشده و پیمانكار حق هر گونه
اعتراضی را از خود سلب مینماید.
 3-10در صورتیكه پیمانكار از هریك از موارد و شرایط این قرارداد عدول نموده و یا در اجراي تعهداتی كه به موجب این قرارداد به وي
واگذار شده به تشخیص كارفرما مسامحه یا قصور نماید كارفرما حق خواهد دا شت قرارداد را یك طرفه فسخ نماید و اجراي باقیمانده
كار را به دیگري واگذار نماید در اینصورت خساراتی كه از این راه به كارفرما وارد میشود بنا به تشخیص كارفرما از محل سپرده حسن
انجام كار پیمانكار برداشت و در صورت عدم كفایت از طریق مراجع صالحیت دار مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.
 4-10در صورتیكه پیمانكار بدون اطالع كارفرما كار را تعطیل نماید كارفرما حق خواهد داشت قرارداد را یك طرفه فسخ نموده و طبق
شرایط فوق الذكر عمل نماید.
 5-10در صورت عدم توانایی مالی كارفرما و یا انصراف وي از ادامه عملیات ،مراتب یك ماه قبل از زمان خاتمه پیمان به پیمانكار
مدیریت ابالغ خواهد شد و در این شرایط تنها هزینه هاي انجام شده به پیمانكار پرداخت خواهد شد.

پیشنویس قرارداد پیمان

اسناد مناقصه پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

صفحه6:

مدیریت

ماده  -11تاخیر در اجراء
در صورتیكه عملیات اجرایی موضوع پیمان به علت قصور پیمانكار بیش از مدت قرارداد به طول انجامد زمان تاخیر جزء مدت قرارداد
محسوب نخواهد شد و به ازاء هر روز تاخیر معادل هزینه روزانه مدیریت پیمان برابر
برآورد حق الزحمه كل پیمان مدیریت
مدت پیمان برحسب روز

= هزینه روزانه پیمان مدیریت

به عنوان جریمه از حق الزحمه پیمانكار مدیریت به نفع كارفرما كسر خواهد شد .سقف جریمه حداكثر تا مدت  2ماه خواهد بود و پس
از آن كارفرما اختیار دارد نسبت به فسخ پیمان اقدام كند.

ماده  -12حل اختالف
درصورت بروز اختالف درتفسیر یا اجراي مفاد قرارداد  ،طرفین ابتدا نسبت به حل وفصل مسالمت آمیز اختالفیات ظیرف میدت 10روز
اقدام مینمایند .درصورت عدم حصول نتیجه ،مرجع رسیدگی جهت حل اختالف ،مراجع قضایی صالحه درتهران میباشد.

ماده  -13قوانین
این قرارداد از هر حیث تابع قوانین جمهوري اسالمی ایران میباشد.

ماده  -14فورس ماژور
درصورت تحقق فورس ماژور و عواملی كه غیرقابل پیش بینی و خارج از اراده طرفین باشد (نظیر سیل  ،زلزلیه  ،آتیش سیوزي) اجیراي
تعهدات طرفین صرفاً به مدت  15روز به حالت تعلیق درآمده و بالفاصله پس از روال موارد مذكور طرفین مكلف به ایفاي تعهدات خیود
بر اساس شرایط مندرج در قرارداد میباشند  .چنانچه موانع مذكور پس از انقضاي مدت  15روز مرتفع نگشته و اجراي تعهیدات امكیان
پذیر نباشد امكان فسخ یكجانبه براي طرف مقابل فراهم میگردد و تسویه حساب براساس اقدامات انجام شده صورت می گیرد.

ماده  -15نسخ قرارداد
این قرارداد در پنج نسخه تنظیم و به امضاي دو طرف قرارداد رسیده و همه نسخه هاي آن اعتبار یكسان دارند .
نماینده/نمایندگان کارفرما
نام و نام خانوادگی
..................................
مهر و امضا :

نماینده /نمایندگان پیمانكار
نام و نام خانوادگی

......................................
مهر و امضا :

توضیح :كارفرما ،حسب اعالم نظرات دفاتر حقوقی و مالی خود ،حق تغییر ،اصالح ،حذف و اضافه شدن برخی از مفاد پیشنویس
قرارداد را براي خود محفوظ میدارد.

پاكت الف
موضوع مناقصه :

.................................... ....................................

مناقصه گذار :

....................................

پيشنهاد دهنده :

....................................

نشاني پيشنهاد دهنده :
تاريخ تسليم پيشنهاد :

.................................... ....................................

....................................

پاكت ب
موضوع مناقصه :
مناقصه گذار :
پيشنهاد دهنده :

.................................... ....................................

.................................... ....................................

.................................... ....................................

نشاني پيشنهاد دهنده :
تاريخ تسليم پيشنهاد :

.................................... ....................................

....................................

پاكت ب1
موضوع مناقصه :
مناقصه گذار :
پيشنهاد دهنده :

.................................... ....................................

.................................... ....................................

.................................... ....................................

نشاني پيشنهاد دهنده :
تاريخ تسليم پيشنهاد :

.................................... ....................................

....................................

پاكت ج
موضوع مناقصه :

.................................... ....................................

مناقصه گذار :

.................................... ....................................

پيشنهاد دهنده :

.................................... ....................................

نشاني پيشنهاد دهنده :
تاريخ تسليم پيشنهاد :

.................................... ....................................
....................................

شرایط مناقصه

اسناد مناقصه پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

صفحه1:

شرایط مناقصه
عالوه بر مراتبي كه در كاربرگ مناقصه ذكر شده است شرايط مشروح زير نيز در اين مناقصهه مهدرد ع هر قهرار
خداهد گرفت:
 )1نحوه ارائه پیشنهاد :پيشنهاد ها بايد در سه پاكت در بسته ،مهر و مدم شده و به شههرح زيههر ت يههر و بههه دبيههر خانههه
محرمانه حراست واقع در آدرس دستگاه مناقصه گزار تحدير گردد:

 -1-1پاکت الف :تض ين شركت در مناقصه
ض انت نامه بان ي بي قيد و شرط ،غير قابر فسخ و عندال طالبه از بانک های مدرد تائيد كارفرما يا اصر رسيد واريز
سپرده جهههت شههركت در مناقصههه بههه مب ه ( 750/000/000هفتصههد و پنهههاه مي يههدل ريههاب بههه حسهها شه اره
 221188888و ش ه اره شههبا  IR 330180000000000221188888بانههک تهههارب شههجبه بههرب آس ه ال بههه نههام
كشتيراني ج هدری اسالمي ايرال.
تبصره :1عددب سپرده يا ض انت نامه شركت در مناقصه نفراب اوب و دوم پهها از انجدههاد قههرارداد بهها برنههده مناقصههه و سههاير
پيشنهاد دهندگال پا از اعالم نتايج بازگشائي پاكاب و انهام مراحر اداری مي باشد.
تبصره :2عددب سپرده يا ض انت نامه شركت در مناقصه با در خداست كتبي و اعالم ش اره حسهها و شههبا شههركت پيشههنهاد
دهنده ام ال پذير مي باشد.

 -1-2پاكت ب و ب :1سدابق كاری و ثبتي شركت
 1-2-1ارايه سابده كاری مرتبط با مدضدع مناقصه با ذكر آدرس كامر ،مشخصاب پروژه ها و ت فن كارفرما.
 1-2-2آگهي آخرين تغييراب روزنامه رس ي دارندگال امضای مهاز در زمال بازگشايي.
 1-2-3مجرفي صاحب/صاحبال امضای مهاز و ش ر امضای آنها در كادر زير:

محل امضاء 1
نام و نام خانوادگی:

محل امضاء 2
نام و نام خانوادگی:

 1-2-4تصدير اساسنامه شركت.
 1-2-5تصدير گداهينامه ثبت نام مؤديال.
 1-2-6تصديراسناد مربدط به شناسه م ي شركت.
 1-2-7ارائه گداهينامه مجتبر صالحيت پي ان اری.

 1-2-8مشخصاب فني و ندشه های منضم به اسناد مناقصه.
 1-2-9ن دنه های ض انت نامه هها (شهركت در مناقصهه ،انههام تجههداب ،پهيخ پرداخهت ،اسهترداد كسهدر
وجهالض ال .
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شرایط مناقصه

صفحه2:

 1-2-10شرايط خصدصي مناقصه و پي ال.
 1-2-11ت ير و ارايه فرمهای ارزيابي مناقصه گرال(پيدست اسهناد مناقصهه كهه در پاكهت ب 1قهرارداده
ميشدد
 1-2-12شرايط مناقصه(.فرم حاضر
 1-2-13تجهد نامه اجرا و پذيرش مسئدليت های ناشي از مدرراب و اسناد مدارك ع دمي مناقصه و پي ال.
 1-2-14روندشت مصدق اساسنامه و آگهي در مدرد دارندگال امضاء مهاز پيشنهاد دهنده برای اسناد مالي
تجهدآور.
 1-2-15نسخه چاپي ندشه های لدح فشرده (پيدست اسناد مناقصه با مهر و امضا مهاز پي ان ار در قطهع
. A3
 1-2-16ساير م دارك مربدط به اسناد مناقصه و هر ندع ض ائم و الحاقيه ای كه از طرف مناقصهه گهزار در
جهت تغيير شرايط يا تدضيح و تبين آل ارساب شدد.
 -1-3پاكت ج :پيشنهاد قي ت
 -1-3-1ارايه پيشنهاد قي ت كه بايد طبق فرم برگ پيشنهاد قي ت ت ير شده (ضريب يا درصد
پيشنهادی پي ان ار برای انهام خدماب مدضدع پي ال مديريت بايد برای كر كار به عدد و
حروف در برگ پيشنهاد ندشته شدد .برای تجيين برنده مناقصه ارقامي كه به حروف ندشته شده،
مالك ع ر خداهد بدد و پيشنهادی كه قي ت كر به حروف را نداشته باشد مردود است.
 -1-3-2فرم ت ير شده تجهد بي ه.
سایر توضیحات:
 .1در روی پاكاب فدق الذكر بايد مدضدع مناقصه ،نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تهاريخ تسه يم پيشهنهاد ندشهته
شدد و در مه ت مدرر با اخذ رسيد حاوی ساعت و تاريخ وصدب ،به دبير خانه حراست دستگاه مناقصه گهزار تسه يم
گردد (.مطابق بند  13كاربرگ مناقصه
 .2منظدر از پيشنهاد مناقصه  ،ت ام اسناد و مدارك مربدطه است كه حسب مدرد در داخهر ي هي از سهه پاكهت
‹‹الف›› يا ‹‹ و  ››1يا ‹‹ب› قرار داده مي شدد.
 .3اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختيار داوط بال شركت در مناقصه قرار داده شده
است بايد بر طبق شرايط مناقص ه ،كاربرگ و نيز ساير دستدرالج ر ها و مدرراب ت ير و تنظيم شده به ه راه ساير
مدارك درخداستي در پاكت های ‹‹الف›› ‹‹ ،و  ››1و ‹‹ب›› به دستگاه مناقصه گزار تس يم گردد.
 .4پيشنهاد دهنده بايد ت ام اسناد و مدارك مناقصه را بدول تغييهر ،حهذف يها قهراردادل شهرط در آل ت يهر،
تنظيم و مهر و امضاء مهاز ن دده و به دستگاه مناقصه گزار تس يم ن ايد .چنانچه با تشهخي

ك يسهيدل مناقصهه،

شرایط مناقصه

اسناد مناقصه پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

صفحه3:

بجضي از اوراق غير تجهد آور سهداً مهر و امضاء نشده باشند ،پيشنهاد دهنده در ج سه مناقصه آنهها را مههر و امضهاء
خداهد كرد .در غير اين صدرب آل پيشنهاد ناق

و مردود خداهد بدد.

 . 5پيشنهادهای مناقصه بايد از هر حيث كامر و بدول قيد و شرط بدده و هيچ ندع ابهام ،خدشه ،عيهب ،نده
ق م خدردگي نداشته باشد .در صدرب وجدد خدشه يا ند

و

در اسناد و مدارك مناقصه ،يها ارائهه پيشهنهاد مشهروط،

مبهم و بر خالف شرايط مناقصه و يا نداشتن تض ين كافي ،آل پيشنهاد مردود اسهت و عينهاً بهه پيشهنهاد دهنهده
مسترد مي شدد .نام اين پيشنهاد دهندگال به مجاونت برنامه ريزی و نظارب راهبری رياست ج هدری اعالم ميشدد
تا اقدام های الزم در مدرد آنال به ع ر آيد.
 .6هر يک از دعدب شدگال كه نسبت به مفههدم اسهناد و مهدارك مناقصهه ابههامي داشهته باشهند بايهد مطهابق
تدضيحاب بند  16كاربرگ مناقصه اقدام ن ايند.
 .7هر گدنه تدضيح يا تهديد نظر يا حذف و اضافه ن ددل اسناد و مدارك مناقصه و نحده تغيير و تسه يم آل هها
كتباً از سدی دستگاه مناقصه گزار اعالم و جزء اسناد و مدارك پي ال منظدر خداهد شد.
 .8مناقصه گزار حق تغيير ،اصالح يا تهديد نظر در اسناد و مشخصاب را قبر از اندضای مه ت تس يم پيشنهاد ها
برای خدد محفدظ مي دارد و اگر چنين مدردی پيخ آيد مراتب به دعدب شدگال ابالغ مه ي شهدد .در صهدرتي كهه
پيشنهادی قبر از ابالغ مراتب مزبدر تس يم شده باشد ،پيشنهاد دهنده حق دارد تداضای استرداد آل را بن ايد.
از آنها كه م ن است تهديد نظر يا اصالح در اسناد و مشخصاب مست زم تغيير مدادير يا قي ت ها باشد ،در اين
صدرب دستگاه مناقصه گزار مي تداند آخرين مه ت دريافت پيشنهادها را با اعالم كتبي بهه پيشهنهاد دهنهدگال بهه
تجديق اندازد به نحدی كه آنال فرصت كافي برای اصالح و تهديد نظر در پيشنهاد خدد را داشته باشند.
 .9برنده مناقصه بايد حداكثر تا  7روز پا از ابالغ كارفرما به او ،با سپردل تضه ين اجهرای تجههداب بهر اسهاس
قي ت پيشنهادی خدد ،نسبت انجداد پي ال مبادرب ن ايد .در غير اين صدرب تض ين شهركت او در مناقصهه ،بهدول
هيچ تشريفاب قاندني به نفع كارفرما ضبط مي شدد و حق هيچ گدنه اعتراضي ندارد.
در صدرتي كه برنده مناقصه در مه ت پيخ بيني شده ،حاضر به انجداد پي ال نشهدد ،نفهر دوم بهه عنهدال برنهده
مناقصه اعالم مي شدد و چنانچه او نيز با تدجه به مدارد ياد شده باال ،حاضر به انجداد پي ال نشدد ،تض ين شركت او
هم به نفع كارفرما ضبط مي شدد و مناقصه تهديد خداهد شد.
 .10پا از تجيين نفراب اوب ودوم مناقصه ،تض ين شركت در مناقصه نفراب بجدی ،بالفاص ه مسترد ميشدد.
دستگاه مناقصه گزار
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

پیشنهاد دهنده
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات

نظر به اين كه* ........................................به نشاني  .......................................................................... :به اين**  .....................................اطالع داده
است قصد انعقاد قرارداد****  ......................................را با***  .................................... ........دارد اين **  .................................از*
 ..........................................در مقابل***  ......................................براي مبلغ  .......................................ريال به منظور انجام تعهداتي كه به
موجب قرارداد ياد شده به عهده ميگيرد تضمين و تعهد مينمايد در صورتي كه***  ........................................كتباً و قبل از انقضاي
سررسيد اين ضمانتنامه به اين ** ................................اطالع دهد كه*  ..................................از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد
ياد شده تخلف ورزيده است ،تا ميزان  ........................................ريال ،هر مبلغي را
كه***  .............................................مطالبه كند ،به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي***  .............................. .........بدون
آن كه احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ،بيدرنگ در وجه يا حواله كرد***
 ....................................بپردازد.
مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز  ..........................است و بنا به درخواست كتبي ***  ........................ ...........واصله تا
قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ،براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد ميباشد و در صورتي كه** .................................
نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا*  ..................................موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند** .........................
را حاضر به تمديد نمايد**  .....................................متعهد است بدون آن كه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در باال را
در وجه يا حواله كرد***  ................................پرداخت كند.

بانك
* عنوان پيمانكار
** عنوان بانك يا مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز
*** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما
**** موضوع قرارداد مورد نظر

نمونه ضمانتنامه پيش پرداخت
نظر به اين كه * ........................................به نشاني  .......................................................................... :به اين **
 ........................................اطالع داده است قرارداد ****  ................................................را با *** ............................................
منعقد نموده است و قرار است مبلغ  .....................................ريال به عنوان پيش پرداخت به * .....................................
پرداخت شود ،اين **  .....................................متعهد است در صورتي كه ***  ................................كتباً به اين بانك
اطالع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به *  ........................................است ،هر مبلغي تا
ميزان مانده از مبلغ پيش پرداخت را به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي *** ..............................
بدون اينكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ،بيدرنگ در وجه يا حواله
كرد ***  ....................................بپردازد.
اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز  ......................................است و بنا به درخواست كتبي ***
 ...................................واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ،براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد
ميباشد و در صورتي كه **  .......................نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه راتمديدكند و يا * ................................
موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند **  .......................را حاضر به تمديد نمايد **  ........................متعهد است
بدون آن كه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله كرد *** ..........................
پرداخت كند.
مبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي *  ...................................كه درآن به مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج
شده است ،طبق نظر كتبي ***  ...............................كه بايدحداكثر ظرف سي روز از تاريخ تحويل نامه استعالم **
 ...........................به ***  ...............................در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد ،تقليل داده مي شود و
در صورت عدم وصول پاسخي از سوي ***  ............................ضمانتنامه معادل مبلغي كه *  ........................اعالم
نموده است ،تقليل داده خواهد شد .در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين
ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود ،اين ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط
است ،اعم از اين كه اصل آن به بانك مسترد گردد يا مسترد نگردد.
* عنوان پيمانكار
** عنوان بانك يا مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز
*** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما
**** موضوع قرارداد مورد نظر

نمونه ضمانتنامه شركت در مناقصه

نظر به اين كه *  .....................................به نشاني ................................................................ :مايل است در مناقصه****
 ................................شركت نمايد ،اين**  .......................از * ............. .......................

در مقابل***

 ..............................براي مبلغ  ...................................ريال تضمين و تعهد مينمايد چنانچه***  ...................................به
اين ** .............................اطالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از
امضاي پيمان مربوطه يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ،تا ميزان  ............................ريال
هر مبلغي را كه***  ...................................مطالبه نمايد ،به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از
سوي ***.................................بدون اين كه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا
اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،بيدرنگ در وجه يا حواله كرد ***  ............................بپردازد.
مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز *** ............................معتبر ميباشد.
اين مدت بنا به درخواست كتبي***  ......................براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتي كه**
 ................................نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا * ...................موجب اين تمديد را فراهم
نسازد و**  ................................را موافق با تمديد ننمايد........................................... **،متعهد است بدون
اين كه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله كرد*** ..................
 ...............پرداخت كند.
چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي***  .....................................مطالبه نشود ،ضمانتنامه در سررسيد،
خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ،اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

*عنوان پيمانكار
**عنوان بانك يا مؤسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز
***عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما
****موضوع قرارداد مورد نظر

نمونه ضمانتنامه كسور حسن انجام كار

نظر به اين كه * ........................................به نشاني  .......................................................................... :به اين**
 ..........................................اطالع داده است كه مقرر است مبلغ  ....................................ريال از طرف***
 .....................................به عنوان استرداد كسور حسن انجام كار قرارداد ****  ............................ ..........................به*
 ..........................................پرداخت شود ،از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب*  ..............................................نزد
اين ** .............................اين**  ...........................متعهد است در صورتي كه ***  .........................................كتباً و قبل از
انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به اين**  ................... ..................اطالع دهد كه *  ...................................از اجراي تعهدات
ناشي از قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است ،تا ميزان  .................................ريال ،هر مبلغي را كه*** .......................
 .......................مطالبه كند ،به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي***  .............................بدون آن كه
احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد ،بيدرنگ در وجه يا حواله كرد***
 .............................بپردازد.
مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز  ......................است و بنا به درخواست كتبي*** ...... ...............
 ..................واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ،براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد ميباشد و در
صورتي كه**  ...................................نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمديد كند و يا*
 ................................موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند**  ...........................را حاضر به تمديد نمايد**
 ............................متعهد است بدون آن كه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ درج شده در باال را در وجه يا حواله
كرد**  ...............................پرداخت نمايد.

* عنوان پيمانكار
** عنوان بانك يا مؤسسات غيربانكي داراي مجوز
*** عنوان دستگاه اجرايي
**** موضوع قرارداد مورد نظر

اسناد ارزیابی کیفی

پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

اسناد ارزیابی کیفی

پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

اسناد ارزیابی مناقصه گران
( پاکت "ب) "1
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پیوست  – 1امتیازدهی
نام و نشانی مناقصه گر ( پیمانکار ) و شماره تماس .................................................................................................. :

موضوع:
انجام مناقصه ملیاا ااساهاسس اهاپذ راییایآش زخهنه ان و م مج مجلمم گی نفآ حییی آ خهیتی تنه ایانآ لسممس ااه مآ
اییان مآااخه رالاناامان ااوجی خهیتی ام مناقصه ریوه گم زسم ااهی میاا ایذ اگ ی ما ملاپ و تیا م امم ممما نااس
سهی امسیهااآ گنآ حمان ا یاس تهام ما جمف میهاا ایذ اگ ی ه حالاه و رس اس مسی و امضهههاس ح سه زوم ام اا ه رهاتهی مجهایآ
راتی "ب ) "1قیام ااا و لیا اا ااناا مناقص ا اا فا مناقص گهام مما ا ن
معیارهای ارزیابی :
 -1اااق ا یایآ تام ام مخ و سمان تام

ول پ – 1

 -2حسذ اااق ام تام اس قمیآ و گق ان امء رانان حیگ اس

ول پ – 2

 -3حمان ماپآ و رن امانآ

ول پ – 3

 -4ااخ ذ حجساها و ماخاذ زز زماا ا تام

ول پ – 4

 -5حمان گنآ و اینام میهس

ول پ – 5
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اسناد ارزیابی کیفی

مناقصه گران باید مدارک مربوط به این قسمت را صرفاً به شرح و ترتیب زیر ارایه نمایند ،در غیر اینصورت
کمیسیون مختار در رد پیشنهاد و حذف مناقصه گر از ادامه روند ارزیابی می باشد :
-1

اول پ –  1اپآ پ – 5

 -2تامایگ خلام  2ا

لیا م امم میامط ا ریوه اس رنج اال گاخ

سی ی قیامااا

اگان ) خام :

•

حصمیی اا غ قیامااا

•

حصمیی گیم صممحجیس ح می ممقی یا قل آ و یا ز ییذ صمم وض ای حایا و حصمی خ

-3گیم اس امسخاااآ حایا خ

حماط تامگیمایان راناذ ام صمم م م حالا

-4م امم میامط ا حمان ماپآ و رن امانآ ا خیح من مج ام ذی
 -5تامایگ اس خلام 3ش 4و  5ا

حماط تامگیما

ول پ 2-حماط اینان)

ول پ)3-

لیا م امم میامط ا اگیاا خیتی اا حم

ا مایف  1ول پ 5-خام :

• م امم ح صایآ اگیاا ام ااس زوم ام ایذ قسلیش تامتنان و تاام گنآ خیتی
• ز ییذ پاسی اال تامتنان نام اگیاا ممما نظی اا ماهیک منفآ-مامتی-منخص گیاا)
• ز ییذ پاسی حقمقآ تامتنان امای خ

ا ااسمان اممم ماپااحآ نام اگیاا ممما نظی اا ماهیک منفآ -مامتی-منخص

گیاا)
 -6حصمیی صممحجیسا ح می ممقی یا قل آ ریوه اس رایان یاگ ا ون حا ای غای مجاس ام رنج اال گاخ یا حایا ی
م می اس تامگیماس میامج اا حم

ا مایف2

 -7تامایگ اس خلام 6و 7ا
سی م ییان خیتی و نظایی زن اا حم
 -8تامایگ خلام  8ا

ول پ 5-او ممما تاگآ اای)

لیا م امم میامج خام گما انام  Isoگما انام خیتی ام اوم اس م ییی آ م می
ا مایف 3

ول پ5-

لیا م امم مثم میامط ا

ی یک اس ان

اس مایف 4

ول پ5-

• حداقل امتیاز مورد قبول  80می باشد.
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اسناد ارزیابی کیفی

جدول پ-1-سابقه اجرایی کار در رشته و زمینه کار
تعداد و نوع کارهای مشابه با حداقل مبلغ (50/000/000/000پنجاه میلیارد) ریال در پنج سال گذشته:

ح اا تام

5

4

3

2

1

ام ااس

100

80

60

30

20

لع ام ااس

م امم ممما نااس ت مآ اایسی ضلال خمن :
-1حصمیی اا غ قیامااا
 -2حصمیی گیم صممحجیس ح می ممقی یا قل آ و ام صمم ن اخ ذ ایذ صممحجیسا ز ییذ صمم وض ای اس ی تام ح لا
امای خما
-3ح اق ام ااس زسم ام ایذ قسلی قم اس املال ضیی وسنآ  20ام ااس مآ ااخ
-4ام صمم امای تام اس غای مناا اا مقم میاپآ ممما نظی ام ااس زن  70امص منظمم مآ خما
-5ایاس محم ان س اازحی اس محم ام ماا آ 4اانا و 4حاااسا ) ش ا اساس ی محم ا امص ا ام ااس اگهوا مآ گیاا وپآ ام
ی حال اانان ام ااس ایذ قسلی  100ام ااس مآ ااخ
-6تامایگ خلام  2تام و رامای گیاا
جدول پ-2-حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوء پیشینه حرفه ای

)0-100

تایای

)0-100

تیایی تاام گنآ

)0-100

میلیون ریال

کار فرما

سمان ان س ریوه

قراردادها

مطلع در دستگاه

1ش2و3

عنوان پروژه

مبلغ

مهر و امضای مقام

ماانفاذ مماما

ردیف

امتیاز کسب شده

ضیی

1

0/333

2

0/333

3

0/333

ام ااس
حاصی

جمع
اا ری تیان

ول ااز و مسی و امضاس زن حماط مقام ملیع ام اا فا تامگیما ام ااس ایذ قسلی اس م ماط ام ااسس ت تامگیمایان پ اظ مآتنن ا اای مآ زی

ح اق ام ااس زسم ام ایذ قسلی قم اس املال ضیی

وسنآ  20ام ااس مآ ااخ ام صمص تام ایآ ت ایاس تامگیمایان خخصآ انجام مآ خمن حایا نام ماتمم

حماط ان یااس خیتی اس اا لانآ و یا نظام مسن اآ اا ان ضیومس مآ ااخ
مسی و امضا ام مماما ذتی خ

ام

ول گم یا امائ حایا ی م می اس تام گیماس میامج جیف قیام ااا اپهامآ مآ ااخ

........................................................................................................................................................
تهران  -خیابان پاسداران -تقاطع شهید لواسانی -برج آسمان -شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

اسناد ارزیابی کیفی

پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

جدول پ -3-توان مالی و پشتیبانی
ردیف

مبلغ نا خالص

موضوع

1

 50ایاای ماپاا م ماط اازن ریاا آ

2

70ایاای اال حاماذ ا لامآ قل آ ریاا آ

3

ا ایاای امزم نا اپص اازن مس ن ا صمم وض ا ساس قل آ)

4

رنج ایاای اامائاساس ثاای مس ن ا اظسامنام ماپااحآ یا گما آ اال اامائاسا یا اگاحی قانمنآ
=a
امتیاز کسب شده

* aاازحییذ م ا تس خ

اس هء اس 1حا  4اما ت ممناس م ااما مآ ااخ :

اگی aاهمگ ی  30 000 000 000ااخ ام ن اج ایذ قسلی ایاای اای اا  100؛
اگی  aتم ا ی اس  30 000 000 000ااخ ام ن اج ام ااس ایذ قسلی ایاای اای اا ؛

(a/ 30 000 000 000 )×100

توجه:مناقصه گر بایستی مدارک مربوط به مبالغ مورد ادعا را به شرح ذیل تهیه و پیوست این برگه نماید.در غیر این صورت مناقصه گزار
مجاز به عدم احتساب امتیاز این قسمت می باشد.
* ح اق ام ااس ایذ قسلی قم اس املال ضیی وسنآ  20ام ااس مآ ااخ
* م امم ممما نااس ام ایذ قسلی ی خلام میامط ا ماییآ اای ت اس ام ااس زن اا یاا خ

و م مم زن ممما نااس مآ ااخ ):

 -1نام اس ااام اامایآ ممنآ ای ماهان ماپاا ریاا آ رالاناام ام رنج اال گاخ ا حیااک ی اال قل آ یا میآ اپ ساب)
 -2نام اس ااسمان حاماذ ا لامآ ممنآ ای ریاا ی ماهان حف اال حاماذ ا لامآ ریاا ی خ

ام رنج اال گاخ

ا حیااک ی اال قل آ یا

میآ اپ ساب)
 -3امائ صمم وض ای اس قل آ یا ممقی ریوه

ایآ ت ام رنج اال گاخ حماط رالاناام انجام خ

اا اح ساب اینا اما نا اپص رالاناام ام

ی صمم وض ای ا ماهان  %30ممیغ صمم وض ای منظمم خما
 -4امائ اامایآ اس ثاای مس ن ا اظسام نام ماپااحآ یا گما آ اال اامایآ ا یا ااناا ماپآ گما آ خ

حماط مماسا حساایاآ م می
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جدول پ-4-داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار
معیارهای امتیازدهی
جمع امتیاز
حداکثر
عنوان

تعداد
امتیاز

حجساها نقن ایاامس حیاس یاب)

2اا فا

12

1اا فا

12

حیانس مش  -قاچآ ایقآ زمماحمم

2اا فا

12

گیس ش خاامسنش اش حخیی یا راامم

2اا فا

15

اا فا ایش انگ و ایاماک ش امی ا ذ تذ ش ر ک و اش

2اا فا

12

1اا فا

10

وانی اام سی رن امانآ

1اا فا

15

ااز ای

2اا فا

12

سی انجام مماما میامط ا حسا صمم وض ای و تن یل ریوه

مایان

احممااسیم

و ویمیاحمم م ناا

امتیاز

خام

دریافتی

م امم ممما نااس :
•

حالا تامایگ خلام 3

•

حصمیی ااناا ماپاای ماخاذ زز یا حصمیی گات مم یی یا مماگقی نام ا ام ماخاذ زز

•

ح اق ام ااس ایذ قسلی قم اس املال ضیی وسنآ  20ام ااس مآ ااخ

لیا اا ااناا م می
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اسناد ارزیابی کیفی

جدول پ-5-توان فنی و برنامه ریزی
اجزای معیارها و امتیازات
معیار ارجاع کار

عنوان

-1تیایی تاام گنآ و مناصیتیا س اس
نظی اانش و حجیا حالا تامایگ
 3و  4و  5و امای م امم اال ای احیاس
منمان خغ ممما نظی و گما آ اااق
تام میحمط و حصمیی م مم ح صایآ
اگیاا )
 -2حمان اینام میهس و تن یل ریوه

امتیاز

دریافتی

م یی ریوه یا ایریای تامگا  15 :اال اااق تام

 2نیی

مسئمل ایلنآ  10 : HSEاال اااق تام

 1نیی

10

تامخناس اگ ی گنآ  5 :اال اااق تام

 3نیی

30

حانساذ اا لان  10 :اال اااق تام

 2نیی

10

 2نیی

20

ماانااآ و ایقآ )  10 :اال

حانساذ حاااسا
اااق تام

نمزومس حایا خ

امتیاز
خام

وزنی
()b

() a

100

100

0/10

حماط اا فا ا یایآ – او ممما

40

0/10

و الانام ا –  4ممما

20

امای مقاز ام مج

امای حصمیی گما انام اس

ااخ ذ واح ح قاف و حما

20

ااخ ذ واح تن یل ریوه

20

نتیجه
() a× b

0/50

0/30

 -3نظام م ییی آ و نظام تایآ حالا تامایگ خلام  6و 7
میامج اپهامآ اای )
انجام تام ممما ا ث

حالا تامایگ خلام ) 9

حداکثر

امتیاز

30

ح اا ریوه ایآ ت ام  5اال گاخ ا ون حا ای 2
ریوه
غای مجاس انجام خ اای حصمیی صممحجیس ح می
ممقی یا قل آ اپهاامآ اای

 -4قای وراننساااحآ ت ام اایی
ریوه ا مم اگهایش تایآ تام و یا
حقیا سمان ا یا و یا هین خ اای

جمع

ضریب

جمع

م امم ممما نااس :
•

حصاویی م امم ح صایآش اوم اس گامان

خ

و م امم گنآِ اگیاا ذتی خ

•

مس ن ا میامط ا

•

ح اق ام ااس ایذ قسلی قم اس املال ضیی وسنآ  20ام ااس مآ ااخ

قای وراننساااحآ ت ام اایی ریوه ا مم

امای خما

اگهایش تایآ تام و یا حقیا سمان ا یا و یا هین خ ش امای خما
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جدول پ-6-جمع کل امتیازات با اعمال ضرایب وزنی هر قسمت
معیارهای ارزیابی

ضیی وسنآ

سابقه

حسن

اجرایی

سابقه

0/20

0/20

توان مالی

0/20

تجهیزات و

توان فنی و

ماشین آالت

برنامه ریزی

0/20

0/20

ام ااس ا ون اح ساب ضیی
وسنآ

امتیاز کل ارزیابی
( مجموع همه پارامترها )

امتیاز با احتساب ضریب وزنی

حاتی  :اگی اثما خما ت مناقص گیان ام گیزین امسیااآ تایآ مناقص اس م امم

یآ یا اج ما

ف واقع ش حس ی ش حللاع ش مخم و نظایی زن

ایاس قممل راننساا اس ما اا یاا تیا ان ش ممما رافیا قانمنآ قیام گیگ و ملااف قانمن ا میا ع ذیص ح م یگآ ما ن خ
ا یذ واای اینجان

نلاین

خیتی

ص ی ملاپمآ ت ام ایذ گیم امج نلما ام ما حایا مآ نلایم

نقص هر یک از مدارک خواسته شده و یا مخدوش بودن آن باعث حذف امتیاز مربوطه از مجموع امتیازات آن شرکت می گردد .
شرکت  ............................................................:نام پیمانکار  .................................... :تلفن تماس .................................:
مهر و امضای تعهد آور
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پیوست-2کاربرگ های مورد نیاز برای امتیاز دهی
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کاربرگ شماره 1

مشخصات ثبتی شرکت
نام خیتی

نمع خیتی

خلام ثمی

اا ان م

ثمی

حامیخ ثمی

حامیخ ز ییذ
حغاایا

خلام حلاس

ننانآ اقاف اگ یخیتی

پلیا حصمیی اااانام و ز ییذ زگسآ حغاایا ما ضلال گیمایا
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کاربرگ شماره 2
پروژه هایی که در  5سال گذشته توسط این شرکت اجرا گردیده است
اج ما

ی قیامااا ما

اگان میقمم گیمایا :

نام پروژه: 1
ممیغ اوپا رالان :

م

مایامن میال
م

حامیخ رالان:

اوپا رالان :
اح اث :

نام مسن س مناوم جیح:

مقام مسئمل :

خلام حلاس :

تامگیما :

مقام مسئمل :

خلام حلاس :

وض ای گ یآ قیامااا :

گسخ رالان

ممیغ ز ییذ صمم وض ای تامتیا حایا خ
قیامااا ا صمم اای اول

احل رالان
:

ح می قل آ

ح می ممقی

مایامن میال

اا خیتی ممااپ خ

ما

حامیخ ریاا ی:
اای اول نمما

اا اسام امان خیتی ممااپ خ

نام پروژه: 2
ممیغ اوپا رالان :

م

مایامن میال
م

حامیخ رالان:
مق ام مسئمل :

نام مسن س مناوم جیح:
تامگیما :
وض ای گ یآ قیامااا :

گسخ رالان

ممیغ ز ییذ صمم وض ای تامتیا حایا خ
قیامااا ا صمم اای اول

:

اح اث :
خلام حلاس :

مقام مسئمل :
احل رالان

خلام حلاس :
ح می قل آ

ح می ممقی

مایامن میال

اا خیتی ممااپ خ

اوپا رالان :

ما

حامیخ ریاا ی:
اای اول نمما

اا اسام امان خیتی ممااپ خ

نام پروژه: 3
ممیغ اوپا رالان :

م

مایامن میال
م

حامیخ رالان:
مقام مسئمل :

نام مسن س مناوم جیح:
تامگیما :
وض ای گ یآ قیامااا :

گسخ رالان

ممیغ ز ییذ صمم وض ای تامتیا حایا خ
قیامااا ا صمم اای اول

:

اا خیتی ممااپ خ

اح اث :
خلام حلاس :

مقام مسئمل :
احل رالان

اوپا رالان :

ما

خلام حلاس :
ح می ممقی

مایامن میال
اا اسام امان خیتی ممااپ خ

ح می قل آ
حامیخ ریاا ی:
اای اول نمما
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نام پروژه: 4
ممیغ اوپا رالان :

م

مایامن میال
م

حامیخ رالان:
مقام مسئمل :

نام مسن س مناوم جیح:
تامگیما :
وض ای گ یآ قیامااا :

گسخ رالان

ممیغ ز ییذ صمم وض ای تامتیا حایا خ
قیامااا ا صمم اای اول

:

اح اث :
خلام حلاس :

مقام مسئمل :
احل رالان

خلام حلاس :
ح می قل آ

ح می ممقی

مایامن میال

اا خیتی ممااپ خ

اوپا رالان :

ما

حامیخ ریاا ی:
اای اول نمما

اا اسام امان خیتی ممااپ خ

نام پروژه: 5
ممیغ اوپا رالان :

م

مایامن میال
م

حا میخ رالان:
مقام مسئمل :

نام مسن س مناوم جیح:
تامگیما :
وض ای گ یآ قیامااا :

گسخ رالان

ممیغ ز ییذ صمم وض ای تامتی ا حایا خ
قیامااا ا صمم اای اول

:

اا خیتی ممااپ خ

اح اث :
خلام حلاس :

مقام مسئمل :
احل رالان

اوپا رالان :

ما

خلام حلاس :
ح می ممقی

مایامن میال
اا اسام امان خیتی ممااپ خ

ح می قل آ
حامیخ ریاا ی:
اای اول نمما

پلیا حصمیی مس ن اج ما گم ما ضلال گیمایا
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کاربرگ شماره 3
مشخصات هئیت مدیره و سهام داران شرکت و میزان دخالت مستقیم (حضور)آنان در اجرای پروژه ها:
الی

نام نام انمااگآ

ماهان ح صا

مخ ح صایآ

حامیخ ا ا ز ییذ
م مم

م

ا ا ز ییذ
م مم

امص اسام ام
خیتی

مدیر عامل
رئیس هئیت
مدیره
نایب رئیس هئیت
مدیره
عضو
عضو
عضو
لطفا تصویر آخرین مدرک تحصیلی افراد فوق را ضمیمه و میزان حضور آنها در پروژه ها را با مدرک اعالم فرمایید .کدامیک از مدیران و
سهامداران مستقیما در اجرای این پروژه شرکت خواهد کرد؟

........................................................................................................................................................
تهران  -خیابان پاسداران -تقاطع شهید لواسانی -برج آسمان -شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

اسناد ارزیابی کیفی

پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

کاربرگ شماره 4

فرم نمونه امضا و مهر شرکت و صاحبان امضا مجاز شرکت
خیتی رالاناام /مناوم)
خلام ثمی خیتی:
حامیخ ز ییذ زگسآ حغاایا :

زامس قانمنآ خیتی:

خناا میآ:
م

مسئمپای امضاس ائی م یی :

حییذ

نمونه امضا:
نام و نام انمااگآ:
الی ام خیتی:
نمونه امضا:
نام و نام انمااگآ:
الی ام خیتی:

نمونه مهر
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کاربرگ شماره 5

کارکنان ثابت غیر سهمدار
الی

نام و نام انمااگآ

ماهان ح صا

مخ ح صایآ

حامیخ ا ا ز ییذ
م مم

م

ا ا ز ییذ
م مم

اااق تام ام
خیتی ا اال

لطفا تصویر آخرین مدرک تحصیلی افراد فوق را ضمیمه فرمایید.
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کاربرگ شماره 6
چارت سازمان اجرایی پیمانکار برای اجرای پروژه در صورت برنده شدن:
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کاربرگ شماره 7
پیشنهاد نظام مدیریتی مناسب برای اجرای کار مورد بحث:
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کاربرگ شماره8

پیشنهاد نظام کیفی انجام کار و ارایه مدارک مربوط به حداقل دو پروژه که بدون تاخیر غیر مجاز به پایان رسیده است :
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کاربرگ شماره9
خالقیت و نوآوری احتمالی که در پروژه های مشابه داشته اید :
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اسناد ارزیابی کیفی

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی مورخ 1337/10/22
ایذ راننساا ا ن
اوپی ام م ام

اا امضاء ذی ایذ ومق ش ا ینماای حایا مانلای ت منلمل ملنممای ماتمم ام قانمن منع م ا ی تاممن ان
اوپ آ مصمب اس ما  1337نلآ ااخ و نانچ

ااما ت راننساا امای خ

ایاس مناقص گم ما میاوا و حضلاذ خیتی ام مناقص ما ضمط نلای

لچناذ قممل و حایا مآ گیاا ت
میامج ما امضاء نلای و

یگا ایذ راننساا ا ن ش این

ف اظساما گم ام

ملنممای ماتمم ام قانمن گم
ما

ف ایذ ممضمع ا اثما ما شتامگیما یا مناقص گهام حف

لم

مناقص گم حنخاص ااا خما و ا منمان رالاناامش رالان

رالان حا ح می ممقی ) ا اثما ایا یا نانچ اگیااس ما ت منلمل

س ن ام ایذ رالان اسام و ذینیعنلای و یا قسل آ اس تام ما ا زنسا م مل تن ش تامگیما حف

ااخی ت قیامااا ما گسخ و ضلانی نام انجام ح س ا رالاناام ما ضمط و ساما واما ام اثی گسخ رالان و حا ای ا یاس

تام ما اس اممال او ا ا نلای ح ااذ ماهان سام واما اا حنخاص تامگیما مآ ااخ
ایذ راننساا ا ن

م س مانما نانچ ام حاذ ا یاس رالان ا اپا حغاایا یا ان صااا ام اا فا اوپیش منلمل قانمن

مهامم گیاا میاح ما ا گاصی ا اج ع تامگیما ایاان حا جمف مقیما ا رالان احل ااا خماش ا یسآ اای نانچ ایذ راننساا
ان
ایا

میاح گم ما ا گاصی ا اج ع نیاان ن حنسا تامگیما حف ااما رالان ما گسخ نلما و ضلان نام اس میامط ما ضمط نلای
ساما ناخآ اس گسخ رالان و یا حا ای ام ا یاس تام ما ناه انا ا حنخاص ما اس اممال ایذ راننساا ا ن

نلما مضاگاً ایذ راننساا ا ن

ام م مآ ااما ت ای مجاساحساس م یح

وصمل ما

ای م خییاذ اس قانمن گم زگا آ تام ااما و ام صمم

حخیف مس ف مجاساحساس میامج مآ ااخ
حامیخ
نام و نام انمااگآ راننساا ا ن گان :
الی:
امضاء مجاس و ح س زوم و مسی خیتی:

........................................................................................................................................................
تهران  -خیابان پاسداران -تقاطع شهید لواسانی -برج آسمان -شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

فرم تعهد پذیرش و اجرای مسئولیت های ناشی از مقرارت و اسناد و مدارک
عمومی مناقصه و پیمان
موضوع مناقصه  :انجام عملیات بازسازی سالن پذیرایی ،آشپزخانه و محوطه مجموعه فرهنگی تفریحی
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
بدینوسیله تائید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده درآخر این اوراق ،نشان دهنده اطالع
کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین ،مصوبات و آئین نامه ،دستورالعملها ،بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و
مدارک نامبرده شده به شرح ذیل می باشد.
همچنین بدینوسیله تائید می نماید که اسناد و مدارک شرح ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان
و منضم به آن محسوب گردیده و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان ،
مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده و تمامی مسئولیتهای الزم و نیز اجرای کامل آنها توسط این پیشنهاد
دهنده تقبل و تعهد می شود.
فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان فوق االشاره که منضم به این پیمان محسوب می
شود به شرح ذیل می باشد :
 قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی و اصل  141قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. ابالغ موافقتنامه  ،شرائط عمومی و  .....به شماره 102/1088-54/842مورخ . 1378/3/3 نحوه ارائه تجزیه بها همراه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران به شماره -54/4951102/5453مورخ. 1377/9/9
 نوع و نحوه تضمین برای مناقصه و پیمانها به شماره /10729ت 36590مورخ . 1381/4/1 نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل های فهرست بها به شماره 100/76574مورخ .1387/8/19
 قانون محاسبات عمومی و آئین نامه های معامالت دولتی. مقررات مربوط به نوع و نحوه تضمین برای مناقصه و پیمانها مصوبه /10729ت36590مورخ1381/4/1هیات وزیران.
 ماده  20قانون برگزاری مناقصات به شماره  130890مورخ 1383/11/17 قانون کار  ،قانون مالیاتهای مستقیم ،مقرارت مربوط به عوارض و کسورات قانونی از کار کرد پیمانها. -نحوه پرداخت عوارض شهرداری 1-11431/54-15377مورخ  1372/9/1در مورد طرحهای غیر عمرانی.

 موافقت نامه پیمان و شرایط پیمان. آئین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب خرداد ماه  1352و اصالحات بعدی آن. مصوبه شماره /42956ت  -28493مورخ 1382/8/11و/20071ت  -30980مورخ  1383/4/21هیاتمحترم وزیران در مورد نوع و نحوه و میزان اخذ تضمین برای مناقصه ها و عقد پیمانهای پیمانکاری و حسن
انجام کار و پیش پرداخت.
 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. ماده  127مجازات عمومی در مورد آثار مذهبی  ،ملی و تاریخی. آئین نامه اجرائی تبصره  66قانون بودجه سال  1366کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شنو ماسه.
 بخشنامه شماره 102/1088-54/842مورخ 1378/3/3در مورد ابالغ موافقتنامه  ،شرایط عمومی و شرایطخصوصی پیمانها و مقررات آنها.
 دستورالعمل نحوه واگذاری کار تاسیساتی همراه کار ساختمانی ( بخشنامه های شماره -15895/50-43661مورخ1368/10/21و شماره 1-4916/54-1028مورخ  1369/4/10معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری.
 دستورالعمل محاسبه آهن مصرفی مورد نیاز طرحهای غیرعمرانی ( بخشنامه شماره 1-1610/6780مورخ1360/12/13معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری).
 دستورالعمل مقدار سیمان مصرفی مورد نیاز طرحهای غیرعمرانی ( بخشنامه شماره-10639/54/49501مورخ 1360/8/24معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری).
 -دستورالعمل تعدیل آحادبها پیمانهای پیمانکاری ( بخشنامه شماره

1-101/173073مورخ

1382/9/15معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری).
 آخرین بخشنامه های صادره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و ضمائم آنراجع به حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای غیرعمرانی ( موضوع جلسات شورای عالی تامین اجتماعی
) در مورد طرحهای با اعتبارات عمرانی.
 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی  ،راهسازی و تاسیسات برقی و مکانیکی و نشریه های شماره ، 128 ،110 ، 101 ،55آبا و سایر نشریات مرتبط با کارهای موضوع مناقصه و پیمان منتشره توسط
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
 بخشنامه شماره 1-121919-54/5200مورخ 1364/11/17معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری در مورد نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح معدنی مصرفی در طرحهای غیرعمرانی.

 بخشنامه شماره  1-1265/54/420مورخ 1363/2/5معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری در مورد هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیه.
 بخشنامه شماره 5-54/1605مورخ 1359/4/24معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وفرم قرارداد کارفرمایان و کارگران جهت کار معین در کارگاههای ساختمانی  ،تاسیساتی و راهسازی.
 بخشنامه های شماره 1-11082/54/5090مورخ  1362/9/2و شماره 1-5188/54/1300مورخ 1362/4/8معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد نحوه محاسبه میزان تاخیرات مجاز حاصل
از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت ها.
 بخشنامه های شماره 1-4011/54/1115مورخ  1360/3/26معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری راجع به موارد تغییر محدودیت ده درصد برای کارهای با قیمت جدید موضوع تبصره ذیل ماده
 30شرایط عمومی پیمان.
 بخشنامه شماره 1-3335/54/1110مورخ  1359/3/27معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری راجع به منظور نمودن کلیه ضرایب پیمان در مصالح پایکار پیمانکار .
 بخشنامه شماره 1-1740/5/54/600مورخ  1359/2/23در مورد نحوه تحویل موقت تدریجی کار. بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد بیمه کارها  ،موضوع بند بماده  21شرایط عمومی پیمان.
 بخشنامه شماره 1-6724/54/1400مورخ1371/5/24معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری در مورد اشتغال کارگران محلی.
 مصوبه شماره /37694ن مورخ1379/10/21وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص ممنوعیت بکارگیریاتباع بیگانه.
 برنده مناقصه مطابق آئین نامه تعیین برنده مناقصه و با توجه به قیمت کل پیشنهادی پیمانکاران که باحروف در روی برگ پیشنهاد قیمت ذکر نموده اند  ،تعیین می گردد.
 هرگاه در مناقصه ای وقوف حاصل شود ،که پیشنهاد دهندگانی به زیان دولت تبانی کرده اند  ،مراتب بهوزیر یا رئیس دستگاه اجرائی  ،گزارش خواهد شد و دستگاه اجرائی  ،گزارش امر را با ذکر نام پیمانکارانی
که در تبانی شرکت داشته اند  ،به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال خواهد
نمود  .معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بر مبنای گزارش واصله میزان تنبیه
پیمانکاران متخلف را از طریق تنزیل رتبه و حذف موقت نام آنها از فهرست ها  ،از یک سال تا دو سال
تعیین و مراتب را در فهرست ها منعکس و کتبا" به پیمانکاران متخلف و دستگاه اجرائی اعالم خواهد نمود.
 در صورتیکه پس از عقد پیمان و قبل از تحویل موقت کار  ،وقوف حاصل شود که پیمانکار تمام یا قسمتعمده عملیات مورد پیمان خود را  ،بدون داشتن مجوز به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر  ،واگذار کرده

است و چنانچه با تحقیقات الزم موضوع محرز شود و به دستور وزیر یا رئیس دستگاه اجرائی از پیمانکار
خلع ید بشود  ،نام چنین پیمانکاری در مرتبه اول یک سال و در صورت تکرار برای مدت 2سال از فهرستهای
شرکتهای ذیصالحیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری حذف خواهد شد.
 برنده مناقصه ملزم است  ،ظرف مدت هفت روز پس از اطالع از برنده شدن در مناقصه  ،در دفتر مناقصهگزار حاضر شده و نه نسخه از کلیه اسناد و نقشه ها و پیمان و شرایط عمومی و مانند آنچه را که قبال"
امضاء نموده و ضمیمه پیشنهاد خود تسلیم داشته ( باستثنای تضمینی که در این مورد تسلیم نموده ) و
بر اساس پیشنهاد خود برنده مناقصه شناخته شده است  ،تکمیل  ،امضاء و مهر نموده  ،همراه تضمین الزم
برای عقد پیمان به دفتر کارفرما تحویل نماید  .در غیر این صورت تضمین شرکت در مناقصه او که تسلیم
نموده است به نفع کارفرما و بدون هیچگونه تشریفات قضائی ضبط شده و برنده مذکور حق هیچگونه
اعتراض و ادعائی نسبت به آن نخواهد داشت  .در چنین مواردی کارفرما با رعایت آئین نامه معامالت دولتی
و دستورالعمل مربوطه  ،نفر دوم را به عنوان برنده اعالم می کند و در صورتیکه نفر دوم برنده به شرح
مذکور به موقع حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او ضبط و مناقصه تجدید می گردد.
 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.تاریخ

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

کاربرگ مناقصه

اسناد مناقصه پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

صفحه1:

کاربرگ مناقصه
 -1موضوع مناقصه
كارهاي موضوع مناقصه عبارتست از:
 انجام عملیات بازسازي سالن پذیرایی ،آشپزخانه و محوطه مجموعه فرهنگیی تفریحیی شیركت كرینیرانیجمهوري اسالمی ایران با زیربناي كل حدود  1600منر مربع و به شرح ذیل:
 انجام تخریب مطابق با نقرههاي پروژه و حمل نخالههاي مربوطه. تهیه مصالح و اجراي كارهاي ابنیه ،تأسیسات مکانیکی و برقی مطابق با نقرهها. تأمین نیروي انسانی براي انجام عملیات اجرایی در مورد كارهایی كه مصالح و تجهیزات میورد نییاز توسیكارفرما تأمین میگردد.
تبصره :مناقصه گر(پیرنهاد دهنده) باید حداقل داراي رتبه  4ابنیه و  4تاسیسات از سازمان برنامه و بودجیه كریور
باشد.
 -2محل اجرای کار
محل اجراي پروژه :تهران ،خیابان پاسداران ،خیابان شهید حجت سوري ،حد فاصل خیابان شهید طالیب حسیینی و
كوچۀ مینو.
 -3مبلغ برآورد
 مبلغ اولیه هزینه اجراي عملیات بازسازي سالن پذیرایی شامل كارهیاي ابنییه ،تأسیسیات مکیانیکی و تأسیسیاتالکنریکی موضوع قرارداد پیمان مدیریت( 70.000.000.000 ،هفناد میلیارد) ریال برآورد میگردد كه بر اسیا
مبلغ دسنمزد پیرنهادي پیمانکار بر اسا

درصد اعالمی از سوي مناقصهگرِ مننخب تعیین خواهد شد.

 -4مدت اجرای کار
مدت كل پیش بینی شده جهت اجراي كل كار ( 5پنج) ماه شمسی میباشد.
كه با توجه به آن ضروري است مناقصه گر پیرنهاد قیمت خود را با توجه به مدت زمان تعیین شده ارائه دهد.
 -5دستگاه مناقصه گزار
دسنگاه مناقصه گزار مدیریت امالک و مسنغالت شركت كرنیرانی جمهوري اسالمی ایران می باشد.
 -6کارفرما
كارفرما شركت كریرانی جمهوري اسالمی میباشد.
 -7دستگاه نظارت
دسنگاه نظارت توس كارفرما تعیین و به پیمانکار ابالغ خواهد شد.

آن

کاربرگ مناقصه

اسناد مناقصه پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

صفحه2:

 -8نحوة تهیه اسناد مناقصه
دعوت شدگان می توانند یك سري كامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارائه درخواست كنبی و معرفی نامه معنبر بیا
مهر و امضاء مجاز توس نماینده رسمی خود را در نرانی اعالم شده و یا مراجعه به وب سیایت شیركت بیه آدر

:

 WWW.IRISL.NETبخش مناقصه ها دریافت نمایند.
اسناد مناقصه ،از ساعت  09:00تا  16:00روز شنبه مورخ  1400/12/07براي تحویل آماده است.
 -9نشانی محل تحویل اسناد
نرانی محل تحویل اسناد ،به شرح زیر است:
تهران ،چهار راه فرمانیه ،ساخنمان برج آسمان ،طبقه همکف ،دبیر خانه مركزي .تلفن 23842083 :و 23842080
فاكس.238451 :
 -10تضمین شرکت در مناقصه
ضمانت نامه شركت در مناقصه ،باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیرنهاد ،معنبر باشد و مبلیغ آن 750/000/000

(هفتصد و پنجاه میلیون) ریال است .این ضمانت نامه ،باید طبق مندرجات فرم شرای مناقصه به صیورت ضیمانت
نامه بانکی یا فیش واریز به حساب در وجه كارفرما تهیه شود.
 -11اعتبار پیشنهاد
پیرنهاد ،باید به مدت حداقل سه ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیرنهادها ،تیا روز  ، 1401/03/20اعنبیار داشینه
باشد و این مدت به میزان حداكثر  3ماه با درخواست كارفرما قابل تمدید است.
 -12مهلت تسلیم پیشنهاد
پیریینهادها ،باییید حییداكثر تییا سییاعت  16:00روز چهارشیینبه مییورخ  1400/12 /18تحویییل شییود .بییدیهی اسییت
پیرنهادهایی كه دیرتر از این مهلت تسلیم شود ،دریافت نخواهد گردید.
 -13نشانی محل تسلیم پیشنهادها
پیرنهاد دهندگان باید پیرنهادهاي خود را در پاكات الک و مهر شده كه روي آن جمالت زیر نوشنه شده باشد بیه
دبیرخانه دفنر مركزي حراست شركت كرنیرانی ،واقع در تهران ،چهار راه فرمانیه ،ساخنمان برج آسمان ،طبقیه ،4
تسلیم و رسید دریافت نمایند:
 مربوط به مناقصه پروژه بازسازي مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداري شركت كرنیرانی جمهوري اسیالمیایران.

کاربرگ مناقصه

اسناد مناقصه پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

صفحه3:

 نرانی پیرنهاد دهنده: تاریخ تسلیم پیرنهاد: -14مهر و امضاء مجاز اسناد مناقصه
تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پیرینهاد دهنیده برسید و همیراه بیا
پیرنهاد قیمت تسلیم شود.
 -15نحوه ارائه مدارك
نحوه ارائه مدارک طبق مفاد دسنور العمل شرای مناقصه است.
 -16پرسش ها و ابهامات احتمالی در مناقصه
مناقصه گران چنانچه نیازي به اطالعات تکمیلی یا هرگونه مسنند و توضیحی داشنه باشند ،موظفند ظرف مدت
یك هفنه از تاریخ ابالغ و حداكثر تا روز شنبه تیاریخ  ،1400/12/14هماهنگیهیاي الزم را بیا كارفرمیا و شیماره
تلفنهاي  23842573و  23842570و  23842554معمول نموده و مراتب را كنباً از طرییق ارسیال بیه شیماره
فاكس  238451به دسنگاه مناقصه گزار اعالم نمایند .كارفرما پس از بررسی و ظیرف ییك روز بعید نسیبت بیه
پاسخ الزم /ابالغ الحاقیه اقدام خواهد نمود و مناقصه گران بایسنی پس از دریافت پاسیخ  /الحاقییه و تیا قبیل از
منقضی شدن تاریخ مناقصه ،نسبت به تحویل پاكات در موعد مقرر اقدام نمایند.
 -17عدم تمایل شرکت در مناقصه
چنانچه مناقصه گران مایل به شركت در این مناقصیه نباشیند ،میی بایسیت مراتیب را تیا آخیر وقیت اداري میورخ
 1400/12/18به صورت كنبی به كارفرما از طریق دورنگار اطالع دهند( .دورنگار) 238451 :
 -18بازدید از محل پروژه
پیرنهاد دهندگان مینوانند با همراه داشنن معرفینامه كنبی از شركت خود و هماهنگی قبلی با شماره هاي میذكور
در ردیف  16فوق ،در روزهاي دوشنبه تاریخ  1400/12/09و شنبه تاریخ  1400/12/14از ساعت  10الی  16جهت
بازدید از محل پروژه به آدر

قید شده در بند  2كاربرگ مناقصه مراجعه نمایند.

 -19تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت
پیرنهادهاي واصله حداكثر یك هفنه پس از اتمام مهلت تسلیم پیرنهاد ،باز و خوانده میی شیود .بیدیهی اسیت در
صورت به تعویق افنادن زمان بازگرایی پاكات مراتب به صورت كنبی اعالم خواهد شد.
 -20سایر شرایط
 20-1مناقصه گر موظف است كلیه مقررات و ضواب و شئونات اداري جاري مناقصه گزار را رعایت نماید.

اسناد مناقصه پروژه بازسازی مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و اداری شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

کاربرگ مناقصه

صفحه4:

 20-2كلیه مسئولیت هاي مربوط به تامین هزینه غذاي پرسنل  ،بیمه ،ایاب و ذهاب ،وسایل ایمنی مورد نیییاز كاركنییان و
نیز رعایت اصول ایمنی  /حفاظنی نیروهاي انسانی برعهده برنده مناقصه میباشد.
 20-3برنده مناقصه منعهد است كلیه قوانین ،مقییررات و دسیینورالعملهاي وزارت تعییاون ،كییار و رفییاه اجنمییاعی را در بییه
كارگیري نیروهاي انسانی خود رعایت نماید.
 20-4برنده مناقصه موظف به تامین نیروي منخصص ،ماهر و داراي تجربه كافی مرتب با عملیات موضوع قرارداد می باشد.
 20-5تهیه كلیه ابزار آالت الزم مورد نیاز پروژه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 20-6برنده مناقصه امکان واگذاري كل یا قسمنی از پروژه را به غیر ندارد.
 20-7كارفرما در رد یا قبول یك یا كلیه پیرنهادها مخنار است.
 20-8از هر پرداخت به برنده مناقصه  10درصد بعنوان سپرده حسن انجام كار كسر و مبالغ مکسوره مطابق بند  2-7پیش
نویس قرارداد پس از تأیید كارفرما مسنرد میگردد.
 20-9از هر پرداخت به برنده مناقصه  5درصد بعنوان سپرده بیمه تامین اجنماعی كسر كه پس از ارایه مفاصاحساب بیمه
قرارداد ،مسنرد میگردد.
 20-10امکان تغییر در برخی از مفاد پیرنویس قرارداد (پیوست شماره یك) از سوي دفاتر حقوقی و مییالی كارفرمییا وجییود
دارد.
 20-11كلیه هزینه هاي مربوط به نرر آگهی بر عهدۀ برندۀ مناقصه می باشد.

 20-12هرگاه اطالع حاصل شود كه پیرنهاد دهندگان با هم تبانی كرده اند ،با آنها طبیق میاده  56آئیین نامیه
ترخیص صالحیت پیمانکاران و نحوه ارجاع كار به آنها ،رفنار خواهد شد.
 -22کسور قانونی:
كسور قانونی قرارداد در شرای خصوصی اسناد مناقصه ذكر شده است و پیرنهاد دهندگان باید هزینه هاي مربیوط
به این كسور را در ضریب پیرنهادي خود منظور نمایند .بدیهی است از بابت كسور فیوق پرداخیت اضیافی صیورت
نخواهد گرفت.
تبصره :مالیات بر ارزش افزوده در شمول كسور نبوده و در پیرنهاد قیمت لحاظ نمی گردد.

دستگاه مناقصه گزار
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

پیشنهاد دهنده
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

نمونه فرم بيمه نامه کارها
موضوع مناقصه  :انجام عملیات بازسازی سالن پذیرایی ،آشپزخانه و محوطه مجموعه فرهنگی تفریحی
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
بدینوسیله این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه ،تعهد می نماید چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق
انتخاب گردد ،در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات قرارداد مزبور را ،بطوریکه در مناقصه پیش بینی
شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات ،نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول
کارفرما ،به شرح جدول زیر بیمه نماید :

عملیات موضوع بیمه

کلیه عملیات موضوع پیمان

حوادث موضوع بیمه
حوادث غیر مترقبه مانند :زلزله  ،سیل،
ساعقه  ،ریزش  ،طوفان و غیره

مبلغ کل مورد بیمه

هزینه بیمه

مبلغ کل پیمان

ضمنا" تایید می نماید که جدول فوق الذکر ،با اطالع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در
پاکت « ج » تسلیم شده است.
همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد ،بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه بعلت
تشریفات بیمه و یا هر علت دیگر این امر میسر نشود ،تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به
تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تاخیر ،آنگاه کارفرما راسا" در این مورد اقدام خواهد نمود .چنانچه
در این خالل حوادث سوئی ایجاد گردد که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید ،این پیشنهاد دهنده
مسئول جبران خسارت وارده می باشد.

تاريخ

نام و نام خانوادگی پيشنهاد دهنده :
نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:

