
واقع در خیابان شهید سید رسول   1ساختمان شهرداری منطقه  تکمیل  عمومی مناقصه تجديد  شركت در  و اختصاصی  عمومی )شرايط

 (هاشمی

ای محتوورا اسووالمی شووهر نسوو   بووه شووور 04/10/1400مووور    816بدینوسیله باطالع می رساند شهرداری رفسنجان در نظر دارد با استناد مصوووبه شوو ار   

 اقداا ن اید.  واقع در خیابان شهید سید رسول هاش ی 1ساخت ان شهرداری منطقه  تک یل    ع ومی  مناقصه تجدید اریبرگز

بانووم ملووی ایووران   3100003366005ریال به حساب جوواری  000/000/1در ق ال واریز م لغ    مناقصهمتقاضیان بایستی جه  اطالع از شرایط شرک  در  

مراجعووه ن اینوود. در  www.rafsanjan.irخیابان تختی یا به نشووانی  –در شهرداری مرکزی به آدرس رفسنجان شع ه شهرداری  به امور قراردادها واقع  

 صورت خرید غیر حضوری )دریاف  اسناد از طریق سای  شهرداری( فیش مذکور را در پاک  الف تحویل ن ایید.

 دات خود را در پاکتهای الك و مهر شد  تسلیم ن ایند و هر پیشنهاد کامل بایستی دارای محتویات ذیل باشد:شرک  کنندگان باید پیشنها -1

ک تر ن اشد. متقاضیان می تواننوود وجووه نقوود را بووه حسوواب جوواری   ریال  000/000/440یا ض ان  نامه بانکی که از م لغ    حاوی رسید نقدی  پاكت الف:

 ری نزد بانم ملی شع ه شهرداری رفسنجان که مشخصات کامل پیشنهاد دهند  در آن قید شد  باشد واریز ن ایند. بناا سپرد  شهردا 3100003594008

مجوواز  مناقصووه: ارایه هر گونه چم اعم از چکهای بانکی  تض ینی  ایران چم  شخصی  حقوقی  سفته و غیر  بووه عنوووان ضوو ان  شوورک  در 1ت صر   

 د واصله مردود می گردد.ن ی باشد و در صورت ارایه  پیشنها

 ما  اعت ار داشته باشد. 2باید حداقل   مناقصه  پاک  هاما  بود  و از زمان بازگشایی   2باید   مناقصه: مدت اعت ار ض ان  نامه بانکی شرک  در 2ت صر   

از    ای نی   ن  تائیدیه صالحی  اساسنامه  آخرین آگهی تغییرات آتصویر مصدق  تک یل و مهر و امضاء فرا مشخصات شرک   اصل و یا    پاكت ب:

پی انکاری معت ر    ارائه   ادار  کار و امور اجت اعی  به مهر  تصویر مصدق گواهینامه تشخیص صالحی   باید ت اا صفحات و ض ائم مربوطه م هور  که 

در   شرک  باشند  مناقصه  تجدید کنند   مجاز  امضاء  دارندگان حق  امضاء  پی ان شرو  مدیر  بعنوان  که  اشخاص حقیقی  دارای شرایط  و  می کنند  ک  

 کاری و رزومه معت ر و مورد تائید کارفرما باشد .

: محتوی برگ پیشنهاد قی   که م لغ پیشنهادی باید به طور خوانا و واضح و با حروف و عدد نوشته شد  و به ه را  سایر مدارك مربوطووه بووه پاكت ج

 .که به امضاء رسید  باشد  مناقصهانض اا فرا شرایط شرک  در 

ما  از تاریخ تعیین شد  برای تسلیم پیشنهادات معت ر باشد و عدا ذکر مدت اعت ار و یا مدت اعت ار   2: پیشنهاد رسید  باید از هر حیث برای مدت 1ت صر  

  در این بند می باشد.  گزار مدت اعت ار ه ان مدت اعت ار تعیین شد   مناقصهنخواهد بود و از نظر    مناقصهک تر از مدت فوق الذکر رافع تعهدات برند   

 گذار قابل ت دید خواهد بود.  مناقصهمضافاً به اینکه این مدت برای یک ار دیگر توسط 

بایستی پیشنهادات خود را به صورتی که در برگ پیشوونهاد قی وو  آموود  اسوو   ارائووه ن ایوود. بوودیهی اسوو    مناقصه  تجدید: متقاضیان شرک  در2ت صر   

یشنهادی مجاز ن ی باشد و در صورت وجود  پیشنهاد واصله مردود اعالا می گردد و هوور گونووه ادعووا و اعتراضووی از هرگونه شرط و شروطی در قی   پ

 گر در این خصوص مس وع نخواهد بود.  مناقصهجانب  

 تجدیدرک  درش  خودداری و متقاضی  پاک  ها: الزا به ذکر اس  در صورت عدا ارائه هر یم از مدارك فوق الذکر از بازگشایی دیگر  3ت صر   

 می گردد.  مردود اعالا مناقصه 

http://www.rafsanjan.ir/


م هووور گردیوود  اسوو   بایوود درون یووم فقوور   مناقصووه: سه پاک  فوق الذکر که درب ت امی آنها چس اند  و به مهر و امضاء شرک  کنند  در 4ت صر   

آن  مشخصات کامل  آدرس قانونی و ش ار   پاک  تحویل مناسب قرار داد  شوند و الزا بذکر اس  درب پاک  فوق بایستی حت اً الك و مهر و پش 

 قید گردد.   مناقصهو ه چنین عنوان    مناقصهتلفن شرک  کنند  در 

به دبیرخانه شووهرداری مرکووزی تسوولیم و   07/11/1400مور     اداری  پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وق   باید  مناقصهتجدید  شرک  کنندگان در  -2

 رسید دریاف  ن ایند.

 تص یم گیری خواهد شد. اوی پیشنهاد توسط هیئ  عالی معامالت شهرداری بازگشایی وپاکات ح -3

گر باید مراتب انصراف خود را کت وواً تووا پایووان وقوو  اداری   مناقصه   مناقصه  تجدیددر  : در صورت تسلیم پاکات پیشنهادی و انصراف از شرک 1ت صر   

تصوو یم گیووری خواهنوود  اینصورت پاکات پیشنهادی در جلسه هیأت عالی معامالت بازگشووایی وگذار اعالا ن اید در غیر    مناقصهبه    07/11/1400مور   

 .شد و هرگونه ادعایی در این خصوص مس وع نخواهد بود

ی در موعد مقرر تشکیل نشود و یا بنا به تص یم شهرداری به زمان دیگری موکووول گووردد  متقاضوو   پاک  ها: چنانچه به هر عل  جلسه بازگشایی  2  ت صر 

 .داش حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهد  

 در برگ پیشنهاد قی   ذکر می کند جه  ابالغ و غیوور  مووالك ع وول قوورار مناقصهتجدید شهرداری  آدرس و ش ار  تلفنی که متقاضی شرک  در    -4

کت اً به شهرداری اعووالا ن ایوود  در غیوور ایوون صووورت شووهرداری می دهد و چنانچه تغییری در آدرس و یا ش ار  تلفن متقاضی ایجاد شود  باید مراتب را 

 می باشد.  مناقصهتجدید هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نداشته و ج ران خسارتهای وارد  به شهرداری بعهد  متقاضی شرک  در  

ه بعد از مهل  مقرر رسید  باشد ترتیب اثر داد   و یا آنکبرآورد  درصد م لغ    5به پیشنهادات م هم  مخدوش  مشروط  فاقد سپرد   سپرد  ک تر از    -5

 نخواهد شد. 

 شهرداری در رد یا ق ول هر یم از پیشنهادها مختار اس . -6

 می باشد. مناقصه تجدیدو تسلیم پیشنهاد به منزله ق ول کلیه شروط مصرح در فرا شرک  در  مناقصهتجدید  شرک  در -7

وزراء و ن اینوودگان مجلسووین و کارمنوودان   الیحه قانونی راجع به منع مداخلووه  قانون اساسی و  141اصل    فادشرک  کنند  با اطالع و وقوف کامل از م  -8

اقرار و اعالا میدارد که مش ول قانون مذکور و محرومی  های اجت اعی  منع اشتغال به کووار   22/10/1337در معامالت دولتی و کشوری مصوب    دول 

داد از جانب مقامات صالح ن ی باشد و در صورتیکه خالف ایوون اموور محوورز شووود  قوورارداد منعقوود نخواهوود شوود و یا حرفه خاص و م نوعی  انعقاد قرار

وی به نفع شهرداری ض ط خواهد شد و هر گونووه ادعووایی و اعتراضووی در  مناقصهمسئولی  عواقب ناشی از آن بعهد  وی خواهد بود و سپرد  شرک  در 

 این خصوص مس وع نخواهد بود.

از تاریخ    مناقصهتا انعقاد قرارداد با برند  نزد شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه برند     مناقصه  تجدیدد  نفرات اول تا سوا شرک  کنندگان درسپر  -9

اهد گردید و روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرد  وی به نفع شهرداری ض ط و در صورت لزوا  قرارداد با نفر بعدی منعقد خو  7ابالغ حداکثر تا  

 روز پس از ابالغ حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرد  آنان نیز به نفع شهرداری ض ط خواهد شد.  7چنانچه برندگان دوا و سوا نیز ظرف مهل  

درصد م لغ   10ل  ب نظور تض ین انجاا تعهدات ناشی از آن  ض ان  نامه ای معاد  و ابالغ به ایشان  برند  موظف اس   مناقصهپس از تعیین برند     -10

وق  موضوع  اولیه قرارداد صادر شد  از طرف بانم مورد ق ول کارفرما  تسلیم کارفرما ن اید. ض انتنامه مذکور باید تا یم ما  پس از تاریخ تحویل م

 15یاد شد  اقداا ن اید و اگر تا    قرارداد اعت ار داشته باشد و تا زمانی که تحویل موق  انجاا نشد  اس   پی انکار مکلف اس  برای ت دید ض ان  نامه 

ضامن دریاف   روز پیش از انقضای مدت اعت ار ض انتنامه  پی انکار موج ات ت دید آن را فراهم نکند  کارفرما حق دارد که م لغ ض انتنامه را از بانم  



در خصوص برندگان بعدی )در صورت وجود( نیز   بدیهی اس  در صورت انصراف برند  اولکند و وجه آن را به جای ض انتنامه  نزد خود نگه دارد.  

 دقیقاً موارد فوق لحاظ می گردد. 

 بعهد  پی انکار می باشد.   مالیات و غیر اعم از بی ه قانونی  کلیه کسورپرداخ   -11

ت اعی( کسر و نزد خود نگهداری  قانون تامین اج  38درصد سپرد  تامین اجت اعی )موضوع ماد     5: کارفرما از هر پرداخ  به پی انکار معادل  1ت صر   

مفاصا حساب سازمان   ارائه  به  منوط  پی انکار  پرداخ  آخرین صورت وضعی   و ه چنین  انجاا کار  و حسن  مزبور  بازپرداخ  سپرد   ن ود.  خواهد 

 تامین اجت اعی به قرارداد حاضر می باشد.

مطابق ضوابط  مقررات قانونی و ط ق مصوبه سازمان امور    وی تعلق می گیرد()در صورتیکه به    را  ارزش افزود   اتی مال: پی انکار موظف اس   2ت صر   

ارائه ن ود  اس  در صورت   به کارفرما  باشد     حساب فروش کاال و خدماتمالیاتی مطابق گواهی که  مالیات بعهد  کارفرما می  این  ن اید. پرداخ  

ت از ق یل واریز و غیر  بعهد  پی انکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این  لیکن هزینه ها  مسئولی  ها  ه اهنگی های الزا جه  سایر اقداما

 خصوص ندارد.

  پی انکار موظف اس  بر اساس قوانین و مقررات سازمان تامین اجت اعی  کلیه کارگران و عوامل خود را بی ه ن ود  و صورت حقوق و دست زد و  -12

بی ه این کارکنان را هر ماهه ط ق ای نی و    حق  باید کلیه موارد  پی انکار  ن اید. ه چنین  به شع ه مربوطه ارسال و رسید دریاف   قانون تامین اجت اعی 

ر آالت  حوادث را در طول مدت قرارداد رعای  ن ود  و ق ل از شروع کار  کلیه ع لیات موضوع قرارداد  کارگا   امکانات و تجهیزات  ماشین و ابزا

و کارفرما می باشد  بی ه کامل مسئولی  ن اید و بی ه    مدیر طرحعوامل خود را نزد شرک  بی ه ای که صالحی  آن مورد تایید  کار و کلیه کارگران و  

نامه های راهن ایی و رانندگی و حفاظ  فنی و بهداش  کار به رعای  نظامات دولتی و آئین  ن اید و نس    به کارفرما تسلیم    نصب  نامه مذکور را 

دهند  و خطر از ق یل نوار اخطار زرد رنگ  فالشر  قندیل  تابلو و وسائل حفاظتی و عندالزوا حصار کشی محوطه کارگا  اقداا ن اید و عالئم هشدار  

در صورت بروز هر گونه حوادث احت الی )اعم از حوادث ناشی از کار و غیر  از ج له برق گرفتگی  خفگی  نقص عضو  و غیر  کلیه کارگران و  

ث(  مسئولی  ج ران کلیه خسارتها و عواقب ناشی از آن )اعم از مالی و جانی( و یا هر گونه طرح دعوی )اعم از کیفری و مدنی( بعهد  وی اشخاص ثال 

 خواهد بود. مضافاً به اینکه پرداخ  کلیه هزینه های فوق الذکر نیز بعهد  پی انکار می باشد.

ود را بر اساس قانون کار مرت اً در پایان هر مووا  پرداخوو  ن ایوود و در صووورت افووزایش حقوووق از پی انکار مکلف اس  حقوق و مزایای کارگران خ  -13

  برای کلیه کارگران خود اع ال ن اید و کارفرما هیچگونه وجه اضافه ای در این خصوووص بووه پی انکووار پرداخوو  1400سوی شورای عالی کار در سال  

 ا برآورد ن ود  و در تهیه قی   پیشنهادی خود لحاظ ن اید. نخواهد کرد و پی انکار می تواند این افزایش ر

: در صورت تخلف پی انکار از شرط فوق  کارفرما می تواند مابه التفاوت آن را محاس ه و از صورت وضعی  های پی انکار کسر و به کارگران  1ت صر   

 پرداخ  ن اید. 

به دریاف  مطال ات از  : عدا دریاف 2ت صر    پی انکار بدون توجه  تاخیر در پرداخ  حقوق کارگران نخواهد بود و    مطال ات از کارفرما دلیلی برای 

باید توان مالی پرداخ  حداقل   اینکه    3کارفرما   به  باشد. مضافاً  قرارداد داشته  انجاا موضوع  ما  حقوق و مزایای کارگران و کلیه هزینه ها را جه  

 می باشد.  هرگونه افزایش حقوق و مزایای کارگران در طول اجرای قرارداد بعهد  پی انکار پرداخ 

 هرگا  شهرداری اطالع حاصل ن اید که پیشنهاد دهندگان با هم ت انی کرد  اند  مطابق قوانین و مقررات با آنها رفتار خواهد شد. -14



کارت پایان خدم  و یا معافی  خدم  سربازی هستند  خودداری ن اید. ض ناً پی انکار  پی انکار موظف اس  از بکارگیری کارگرانی که فاقد    -15

عواقب  حق بکارگیری کارگران غیر مجاز و ات اع بیگانه را نیز تح  هیچ شرایطی ندارد. در صورت مشاهد  و اث ات عدا اجرای بند مذکور  هر گونه  

 نه مسئولیتی در این خصوص ندارد.بعدی آن بعهد  پی انکار خواهد بود و کارفرما هیچگو

می  کلیه کارگران فنی و غیر فنی  تکنسین ها و مهندسین مرت ط با موضوع قرارداد  کارگران پی انکار محسوب می شوند و هیچگونه رابطه استخدا  -16

قصور و تقصیر( کارگران نداشته  (دث احت الی  با شهرداری نداشته و نخواهند داش . مضافاً به اینکه شهرداری هیچگونه تعهدی در ق ال استخداا و حوا

 و مسئولی  کلیه اع ال کارگران بعهد  پی انکار می باشد.

درصد از کل م لغ قرارداد را بعنوان پیش پرداخ  در    25   به منظور تقوی  بنیه مالی پی انکار  و  بر اساس قوانین و مقررات  موافق  داردکارفرما    -17

پرداخ  ن اید. بدیهی اس  عدا واریز پیش پرداخ     موضوع قرارداد  به پی انکار جه  شروع کار   و مورد تائید کارفرما  ق ال اخذ تض ین معت ر بانکی

ت ا یا  و  قس تی  ن ودن  تعطیل  یا  و  قرارداد  موضوع  اجرایی  ع لیات  در شروع  تاخیر  بر  دلیلی  پی انکار   های  پرداخ  صورت وضعی   در  تأخیر  ا  و 

باشد و در ص ن ی  تلقی شد  و کارفرماکارگا   از جانب کارفرما  غیر مجاز  امر  تأخیرات  این  بروز  بر اساس شرایط    ورت  تاخیرات را  این  تواند  می 

 قرارداد محاس ه و از محل تض ین و یا هر نوع مطال ات و سپرد  ای که پی انکار نزد او دارد وصول ن اید.  

ا براساس دستور کارها و نقشه های ابالغی کارفرما  به نحو احسن و مطابق با استاندارد های  پی انکار موظف اس  کلیه ع لیات موضوع قرارداد ر  -18

  با بهترین روش و وسایل  بوسیله کارکنان مجرب  با مهارت و جدی  انجاا داد  و بگونه ای ع ل ن اید که  مدیر طرحتخصصی و فنی و تح  نظر  

 باعث افزایش بهای کل کار نشود.  احتیاج به تغییر ع لیات در حین اجرا نداشته و 

عنوان از ق یل  برند  مناقصه حق واگذاری ت اا یا قس تی از موضوع قرارداد را بدون اجاز  کت ی کارفرما  مشاعاً یا مفروضاً  کاًل یا جزئاً  تح  هیچ    -19

حقوق و  حقیقی  از  )اعم  ثالث  اشخاص  یا  به شخص  غیر   و  وکال   حقوق   صلح  ن ایندگی   در  مشارک    اس   موظف  مناقصه  برند   ندارد.  را  ی( 

یل را رعای   صورتیکه با اجاز  کت ی کارفرما  حق واگذاری ت اا یا قس تی از موضوع قرارداد را به پی انکار یا پی انکاران جزء داشته باشد  موارد ذ

 ن اید. 

 برسد.  مدیر طرحصالحی  پی انکار یا پی انکاران جزء باید حت اً به تایید  -1-19

 ن اید.  مدیر طرحپی انکار موظف اس  در صورت بکارگیری پی انکار یا پی انکاران جزء  یم نسخه از قرارداد فی مابین را تحویل  -2-19

 می باشند. مدیر طرحپی انکار یا پی انکاران جزء موظف به اجرای دستورات  -3-19

 ان جزء ندارد. کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص پی انکار یا پی انکار -4-19

ش  پی انکارانی که بعل  قصور یا تقصیر در انجاا وظایف محوله در سالهای گذشته قرارداد آنها فسخ شد  و یا ع لکرد آنان مطلوب و رضای  بخ   -20

 ن ود  اس  حق شرک  در مناقصه را نداشته و در صورت شرک  در مناقصه از بازگشایی پاکات خودداری خواهد شد. 

   مقر اس  که کلیه هزینه های مورد نیاز جه  اجرای ع لیات موضوع قرارداد را در پیشنهاد قی   خود لحاظ ن ود  اس . پی انکار -21

 هزینه اجرای موضوع قرارداد از محل طرح های غیر عمرانی می باشد. -22

تحویل    پاكت داخل    موظف است آنالیز بهای خود را جهت شركت در مناقصه مناقصه  تجدید  شركت كننده در    -23

 نماید. 



پیشنهاد    -24 تسلیم  نماید كه هنگام  تائید می  نمودهپیمانكار  را مطالعه  اجرایی  نقشه های  و هیچ موردی    قیمت كلیه 

 باقی نمانده كه بعداً در مورد آن استناد به جهل خود نماید. 

می  كارفرما  قرارداد بعهده    موضوع عملیات  پرداخت كلیه هزینه های مربوط به تهیه و تامین مصالح جهت اجرای    -25

 باشد. 

اجرای  1تبصره   جهت  مصالح  كلیه  تخلیه  و  حمل  بارگیری،  به  مربوط  های  هزینه  كلیه  پرداخت  موضوع    عملیات: 

 قرارداد بعهده پیمانكار می باشد. 

اجرای    جهتدستمزد نیروهای انسانی اعمم از استاد كار، كارگر و غیره  پرداخت كلیه هزینه های مربوط به  :  2تبصره  

 عملیات موضوع قرارداد بعهده پیمانكار می باشد. 

پیمانكار در تهیه و ارائه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر و تمام هزینه های ناشی از مفاد بندهای شرایط حاضر را در    -26

گونه تعدیل و  نظر گرفته و بعداً از هیچ بابت حق درخواست اضافه پرداختی ندارد. به عبارت دیگر به این قرارداد هیچ

 افزایش قیمتی تعلق نخواهد گرفت. 

جهت برگزاری    20/10/1400مورخ    دوشنبه صبح روز    10مناقصه موظف است در ساعت    تجدیدشركت كننده در  -27

منطقه   )ساختمان شهرداری  پروژه  توجیهی در محل  بهم    1جلسه  هاشمی( حضور  سید رسول  در خیابان شهید  واقع 

 رساند.  

اند در صورت عدا کارائی و یا ع لکرد نامطلوب پی انکار  قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ و خسارت وارد  را از محل تض ین و یا  کارفرما میتو   -28

 هر نوع مطال ات و سپرد  ای که پی انکار نزد وی دارد وصول ن اید.  

اد قرارداد و بر اساس دستور کار های ابالغی کارفرما نس   به می باشد. برند  مناقصه موظف اس  از زمان انعق   ماه   5مدت اجرای موضوع قرارداد    -29

رد  را از ات اا کار موضوع قرارداد بر اساس شرایط اعالا شد  اقداا ن اید. در غیر اینصورت کارفرما مخیر اس  قرارداد را یکطرفووه فسووخ و خسووارت وا

 د وصول ن اید.محل تض ین و یا هر نوع مطال ات و سپرد  ای که پی انکار نزد او دار

مووان پی انکار موظف اس  در صورت درخواس  کارفرما  با هزینه خود  برنامه زمانی تفضیلی خووود را بوور اسوواس کلیووه فعالیتهووا و زیوور فعالیتهووا از ز  -30

انعقوواد قوورارداد  در قالووب لوووح  تهیه و فایل برنامه زمانی مذکور را پووس از Microsoft Projectتجهیز کارگا  تا برچیدن آن و با استفاد  از نرا افزار 

 تسلیم ن اید. مدیر طرحدر قطعه های مناسب و رنگی چاپ شد  به  یافشرد  

( را در قالووب لوووح As Built Drawingsپی انکار موظف اس  در صورت درخواس  کارفرما  با هزینه خود  فایل نقشووه هووای چووون سوواخ  ) -31

  عیووب و نقصووی در کووار مشوواهد  گووردد  مدیر طرحن اید. در صورتیکه با تشخیص  مدیر طرحتحویل  تهیه وقطعات رنگی مناسب چاپ شد     یاشرد   ف

روز نس   به اصالح نقشه های فوق الذکر اقداا ن اید. در غیر اینصورت کارفرمووا  10پی انکار موظف اس  از تاریخ ابالغ کارفرما  حداکثر ظرف مدت 

درصد از محل تض ین و یووا هوور نوووع مطال ووات و سووپرد  ای کووه  30خود اصالح و هزینه مصروفه را به اضافه می تواند نقشه های چون ساخ  را با هزینه 

 پی انکار نزد او دارد وصل ن اید و پی انکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد.



با ادارات آب  برق  گاز  مخابرات و واحد هووای تاسیسووات  پی انکار مکلف اس  ق ل از شروع اجرای ع لیات موضوع قرارداد ه اهنگی های الزا  -32

 بع ل آورد.  مدیر طرحرا تح  نظر   و غیر   حوز  معاون  خدمات شهری  مان سی ا  منظر و فضای س ز شهری و برق  انفورماتیم  ساز

ز طرف کارفرما اجوورا ن ایوود. چنانچووه در طووول پی انکار موظف اس  اجرای ع لیات موضوع قرارداد را ط ق نقشه های اجرایی مصوب ابالغ شد  ا  -33

 ابووالغ و پی انکووار ار تصویب کارفرمووامدت موضوع قرارداد بنا به دلیلی تغییری در اجرای ع لیات موضوع قرارداد ضرورت یابد  نقشه های مربوطه پس 

 مکلف به جایگزینی نقشه های ابالغی و اجرای کامل آنها می باشد.  در چهارچوب قانون

 در صورت  ابالغ کار جدید  به تناسب مدت قرارداد اضافه خواهد شد.  ت صر :

   بعهد  پی انکار می باشد. مدیر طرحپرداخ  انجاا کلیه هزینه های آزمایشگا  و تس  های مرت ط با موضوع قرارداد  با دستور کار کت ی   -34

و برنامه ریزی کشور را جه  اجرای ع لیووات موضوووع قوورارداد رعایوو  برند  مناقصه موظف اس  کلیه مشخصات فنی و ع ومی سازمان مدیری    -35

 ن اید.

موودیر در صورتیکه اجرای ع لیات موضوع قرارداد در موعد مقرر به ات اا نرسد یا قرارداد فسخ یووا خات ووه داد  شووود  تاخیرکووار توسووط کارفرمووا و   -36

        000/000/3از قوورار هوور روز م لووغ تعیووین مووی شووود. میووزان خسووارت تعیووین شوود     مدیر طوورحبررسی شد  و میزان مجاز و غیرمجاز آن با تشخیص    طرح

 قطعی و پی انکار حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد. مدیر طرحاز جانب  ریال(سه میلیون  )

  اید.پی انکار موظف اس  ق ل از ارائه قی   از محل اجرای پروژ  بازدید و شرایط کاری را روی  ن -37

 پی انکار مقر اس  محل اجرای پروژ  را روی  و بررسی ن ود  و از وضعی  آب و هوا  بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سووال  بووا  -38

 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قی   و در نظرگرفتن مدت اجرای قرارداد  اطالع یافته اس . 20توجه به آمار 

می ن اید که هنگاا تسلیم پیشنهاد مطالعات کافی را انجاا داد  و هیچ موردی باقی ن اند  که بعداً در مورد آن اسووتناد بووه جهوول خووود   پی انکار تائید  -39

 ن اید.

ریخ تسوولیم پی انکار مقر اس  که از ج یع قوانین و مقررات مربوط به کار  بی ه های اجت اعی  مالیاتها  عوارض و دیگر قوانین و مقررات که در تووا  -40

  عوودا رعایوو  پیشنهاد و انعقاد قرارداد مع ول و مجری بود  اس   کاماًل مطلع بود  و متعهد می گردد که ه ه آنها را رعای  ن اید. در هر حال مسئولی 

 قوانین و مقررات یاد  شد  بعهد  پی انکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

..... اختصاصی  .... ...................................................... بدینوسیله  و  ع ومی  شرایط  دقیق  مطالعه  ض ن  گر  مناقصه  بعنوان   ............................................

یدارد کلیه مفاد مصرح در این فرا  اعالا م واقع در خیابان شهید سید رسول هاش ی 1ساخت ان شهرداری منطقه تک یل مناقصه ع ومی  تجدیدشرک  در

 را تائید و ق ول ن ود  و جزء الینفم قرارداد می باشد و هر گونه ادعا و اعتراضی از جانب مناقصه گر در این خصوص مس وع نخواهد بود.
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