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 ...............  شماره ستورالعمل شرکت در مناقصهد

 زمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجانساخت و تجهیز  موضوع مناقصه :

ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر  كارهاي موضوع مناقصه، عبارتنداز   -1

جاده سیرجان به نیریز،كه محدوده و شرایط كلی    25واقع در استان كرمان، شهرستان سیرجان، كیلومتر    سیرجان

 آن به شرح ذیل می باشد:.

 مترمربع. 19*32ه ابعاد بهركدام باب زمین بسکتبال  ساخت و تجهیز دو -

 مترمربع.  15*30باب زمین تنیس خاكی هركدام به ابعاد   3ساخت و تجهیز  -

 . (تماشاچیان باب داراي سکوي 3) 15*30باب زمین تنیس هاردكورت هركدام به ابعاد  5ساخت و تجهیز  -

 مترمربع. 50*70یک باب زمین فوتبال چمن مصنوعی به ابعاد ساخت و تجهیز  -

 مترمربع. 17*29هركدام به ابعاد  والیبالباب زمین  2خت و تجهیز سا -

 مترمربع. 30.2*53یک باب زمین هندبال به ابعاد  ساخت و تجهیز -

 مترمربع.  31*52یک باب زمین ورزشهاي بومی و محلی به ابعاد  ساخت و تجهیز -

 مترمربع.  600مساحت خرید و نصب ساختمانهاي پیش ساخته الكر ورزشی جمعا به  -  

 پارك گردشگری گل گهر محل اجراي كار:  -2

 ریال  252.000.000.000مبلغ برآورد تقريبي كار:  -3

 شمسی سه ماه اجراي كار : زمان مدت  -4

 سیرجانگل گهر مجتمع   فرهنگی ورزشی  شرکتكارفرما :  -5

 معاونت مهندسی،توسعه اماکن و زیرساخت دستگاه نظارت :  -6

 : شرکت معماری همساز مدير طرح -7

 سیرجانگل گهر  مجتمع  فرهنگی ورزشی شرکت :ارزدستگاه مناقصه گ -8

كه بايد به يكي از صورتهاي مشروحه    است  ریال(  نه میلیارد)ريال  .00.000.00069مبلغ تضمين شركت در مناقصه   -9

   .ار تسليم شودزبه دستگاه مناقصه گ "الف"همراه با اسناد مناقصه در پاكت   ،زير

 الف : ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما 

 شركت فرهنگي ورزشي مجتمع  گل گهرسيرجانب : واريز وجه به حساب اعالم شده از طرف 

مدت اعتبار تضمين هاي فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد بوده و براي سه ماه ديگر نيز  

 هاي بانكي بايد طبق فرمهاي مورد قبول تنظيم شود. قابل تمديد باشد و عالوه برآن ضمانت نامه
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پیشنهادهایی    مي باشد.  19/11/1400مورخ   شنبه  سهروز     14  ساعت  آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ،   -10

 كه دیرتر از این مهلت تسلیم شود، دریافت نخواهد گردید.

  نشاني محل تسليم پيشنهادها :  -11

شركت  ساختمان بهسا طبقه چهارم    448پالک    16ميدان كاج خيابان كوروش    ،سعادت آباد  خيابان:  تهران  دفتر   -

 فرهنگي ورزشي مجتمع  گل گهرسيرجان

 گهر   گل  ورزشي  فرهنگي   مجموعه صفارزاده،  طاهره بلوار -سيرجان دفتر  -

 034 –  41425072فكس: و   034  –  41425010  -12تلفن:  

تمام اسناد مناقصه ، از جمله اين دعوتنامه بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد و   -12

 همراه با پيشنهاد قيمت تسليم شود .  

بازديد از پروژه و سايت با هماهنگي قبلي با كارفرما انجام خواهد    ، موقعيت پروژهبه منظور آشنايي با محل و   -13

   .شد

نظر -14 مناقصهاز  وي  مناقصه،  كميسيون  پيشنهادي  قيمت  كه  شد  خواهد  شناخته  برنده  عنوان  به  گري 

   .مناسبترين قيمت بوده و داراي آناليز بهاء باشد

گر دارد كه قبل از انتخاب مناقصه براي خود محفوظ می   باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان، این حق را -15

گر با تسلیم گر را بررسی كند و مناقصه سقم اطالعات فراهم شده از سوي مناقصه ویا واگذاري پیمان، صحت

 پذیرد. گزار، می پیشنهاد، این حق بررسی را از سوي مناقصه 

در رسته ابنیه و   5اقل رتبه  الزم به ذكر است مناقصه گران می بایست داراي شركت با حد -16
ضمنا در صورت یکسان بودن    شند.از نظام اجرایی و فنی سازمان برنامه و بودجه باتأسیسات برقی  

داراي    و همچنین قیمت پیشنهادي مناقصه گران، اولویت با شركتی است كه  بازرگانیامتیاز فنی و 
انجام كار  اماكن  از    گواهی حسن  نگهداري  و  توسعه  هاي   ،ورزشیشركت  پروژه  اجراي  بابت 

قبلی آن شركت باشد.  ورزشی میبایست این مستندات  انجام شده  مناقصه)پاكت را    كه  اسناد  در 
  نمایند.  ، ارائهب(

 

شركت  هاي  نامهبا آيينقانوني و بيمه تامين اجتماعي مطابق    و كليه كسورات    نحوه پرداخت و پيش پرداخت   -17

  .طرحهاي غير عمراني خواهد بودمعدني و صنعتي گل گهر براي  
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 سایر شرایط:

 شركت در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات واصله بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.  -1   
                     به پیشننهادات مبهم، مشنرو ، فاقد تينمین، پیشننهادهایی كه با شنرایط مندرآ در آگهی اختالت داشنته و یا                                 -2    

 پس از انقياي  مهلت مقررتسلیم شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دسنتورالعمل نشنده ناقصنه تهیه شنده یا در بسنته بندي آن رعایت  به پیشننهاداتی كه برخالت دسنتورالعمل م -3 

 باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

الزم است پیمانکار بر اساس پیش نویس قرارداد پیوست، قیمت پیشنهادي خننننننننود را در برش پیشنهنننننننناد - 4  

 رار دهد.ق "آ"پیش نویس قرارداد حاضر ثبت نموده و آنان را در پاكت  4قیمت و ماده 

هرگاه  وقوت حاصنل شنودكه پیشننهاد دهندگان تبانی كرده باشنند بنا به تشنخیگ دسنتگاه اجرائی، مناقصنه -5 

 ابطال خواهد شد. متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار گرفته و از شركت در مناقصه هاي بعدي محروم میشوند.

رأس    16/11/1400شننبه  مور   سن   روز  بازدید از محل مجتمع و حينور در جلسنه توجیهی و پرسنش و پا  -6  

باشند. جهت هر گونه سنوال و هماهنگی الزم در این خصنوا با شنماره و الزامی میصنب  مقرر شنده   10سناعت 

 تماس حاصل فرمایید.آقاي مهندس رشیدي  09128884453همراه

بدیهی اسننت در مرحله اجراي قرارداد مربوطه، هیگ گونه عذري دال بر عدم اطالع از شننرایط و مقتيننیات  -7

 انجام كار از سوي برنده مناقصه، مسموع و پذیرفته نخواهد بود.  

نظارت بر حسننن اجراي موضننوع مناقصننه بر عهده امور حقوقی و قراردادهاي شننركت بوده و نا ر شننخگ  -8

 می باشد كه كتباً وفق قرارداد، معرفی و ابالغ خواهد شد. حقیقی یا حقوقی
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 دستورالعمل شرکت در مناقصه

 )شرایط مناقصه( 
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باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان كه منبعد »كارفرما« نامیده می شود در نظر دارد پروژه  
 ورزشی روباز به قرار ذیل:ساخت و تجهیز زمینهاي 

 باب  2زمين بسكتبال   ✓

 باب  3 زمين تنيس خاكي  ✓

 باب داراي جايگاه تماشاچيان(  3)  باب 5زمين تنيس هاردكورت   ✓

 باب 1زمين فوتبال چمن مصنوعي   ✓

 باب  2زمين واليبال  ✓

 باب  1زمين هندبال  ✓

 باب 1زمين بازيهاي محلي و بومي   ✓

 . الكر ورزشيساختمانهاي پيش ساخته  ✓

شااامل كليه خدمات تهيه و تامين مصااالج، تجهيزات، كاال و اجنار مورد نياز پروژه، تحويل و تضاامين در دوره  

گارانتي و رعايت كليه مسااا ل ايمني، بهداشااتي، زيساات محيطي پروژه و هرگونه كارهاي جديد و يا تیييراتي كه  

ها و ساير اسناد و مدارک حاضر، مومي پيش آيد، را مطابق مشخصات فني، نقشهشرايط ع  29ممكن است طبق ماده  

برداري پروژه از طريق مناقصاه و با شارايط زير به  و دساتورالعملهاي فني دساتگاه نظارت تا مرحله تحويل موقت و بهره

مي  شايراز ه سايرجان به  جاد  18محل اجراي پروژه واقع در اساتان كرمان، شاهرساتان سايرجان، كيلومتر پيمان بگذارد.

 باشد.

فوق مبلغ پيشااانهادي خود را مطابق با جز يات نجام بررساااي و تحقيقات الزم  پيشااانهاد دهندگان بايد پس از ا

مندرج در پيشانهاد شاركت در مناقصاه و نيز طبق دساتورالعمل پيشانهاد قيمت محاسابه و تساليم نمايند. ضامنا  

اساناد مناقصاه داده شاود در غير اين صاورت و يا در صاورت عدم اجراي كامل اين هيچگونه تصارف و تیييري نبايد در  

دسااتورالعمل، پيشاانهاد واصااله مورد قبول نخواهد بود و كارفرما  حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوح توضاايج يا 

 استداللي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

غ پيشنهادي از محل كار مورد پيمان بازديدهاي الزم را بعمل آورده  پيشنهاد دهندگان بايستي قبل از محاسبه مبل 

و نسبت به نوح زمين، شرايط محلي و كليه عواملي كه ممكن است به نحوي در محاسبه مبلغ پيشنهادي موثر باشد  

مفهوم جزء  آگاهي حاصل نموده و قبل از تسليم پيشنهاد خود، اسناد و مدارک مناقصه را دقيقا  مطالعه، بررسي و از  

به جزء آن مطلع گردند. چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارک مناقصه به نظر پيشنهاد دهندگان نكات مبهم و يا  

گر در اسناد مناقصه تناقض، ابهام  نقصي وجود داشته باشد كه نياز به شرح و توضيج بيشتري داشته باشد و يا مناقصه 

مدير طرح پروژه  روز قبل از ارايه پاكات پيشنهادي، كتبا  از    5د حداقل  يا ايرادي مشاهده كند، پيشنهاد دهنده باي

استفسار نمايد و چنانچه در    88785489و دورنگار    021  –   88772880ي همساز( به شماره تلفن  )شركت معمار

با  طي  نتيجه اين استفسار اطالعات و توضيحاتي به دست آيد كه در اسناد و مدارک مناقصه منعكس نباشد مراتب كت

ساير پيشنهاددهندگان خواهد رسيد. هر نوح توضيج  از طريق سايت به  اطالعيه به اطالح استفسار كننده و همچنين  
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از طريق سايت اعالم مي  يا تجديد نظر اضافه يا حذف مطلبي در مدارک مناقصه از طريق رسمي انجام و طي اطالعيه  

زء مدارک مناقصه منظور خواهد گرديد. كارفرما حق تیيير يا  و توضيحات يا تیييرات الحاقي و اين ضما م ج  گردد 

اصالح و تجديد نظر در مشخصات يا نقشه ها را قبل از انقضاي مهلت الزم جهت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ  

مي دارد و اگر چنين مواردي پيش آيد اصالحات فوق طي اطالعيه جهت كليه دعوت شدگان در مناقصه ارسال خواهد  

 د و جزء مدارک مناقصه خواهد بود .ش 

اينكه   دليل  به  بعدي  ادعاي  نوح  هيچ  و  شفاهي  توضيحات  به  پيشنهاددهندگان  طرف  از  استنادي  هيچگونه 

پيشنهاددهنده به شرايط و اوضاح و احوال كلي محل واقف نبوده است و همچنين هيچگونه عذر به عدم فهم مطالب  

به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها از طرف پيشنهاد دهنده مورد قبول نخواهد   اسناد مناقصه و نقشه ها و يا استناد

 بود. 

به پيشانهاداتي كه خارج از مدت مقرر تساليم شاده باشاند، يا به پيشانهادات مبهم، مشاروق و ناقب ترتيب اثر داده  

اطالعاتي را در آن خصاو   نخواهد شاد. كليه پيشانهاددهندگان بايد اساناد و مدارک مناقصاه را محرمانه دانساته و  

فاش ننمايند. در صاورت فاش شادن اساناد و مدارک توساط هر يك از پيشانهاددهندگان به پيشانهاد وي حتي در  

ضابط و    كارفرماصاورت قبولي در مناقصاه ترتيب اثر داده نخواهد شاد و سا رده شاركت در مناقصاه وي نيز به نفع  

 ي نخواهد داشت.پيشنهاددهنده مذكور حق هيچگونه ادعا و اعتراض
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 پيشنهاد قيمت و شرايط تكميل و ارسال آن برگ 

بصورت مجزا و الک و مهر شده بشرح زير تهيه و جمعا  در پاكت سر بسته    "ج"و    "ب "،    "الف  "پيشنهاد بايد در پاكات  -1

 گردد و روي پاكت نوشته شود :  و الك و مهرديگري گذاشته  

 زمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان ساخت و تجهیز   موضوح:
 

 نشاني پيشنهاد دهنده :  -    

 تاريخ تسليم پيشنهاد  : -    

 

كه مهر  ها و ...و بخشنامهنامه ها شيوه ،ها بجز شرايط عمومي پيمان، آيين نامهاسناد حاضر كليه صفحات اسناد مناقصه ) -2

ر پاكات  / /مطابق با دستورالعمل دها كافي است( بايد توسط پيشنهاد دهنده مهر و امضاء شده و  و امضاء و ارسال برگ اول آن

كميسيون آدرر  //     19/11/1400شنبه مورخ  سه  روز    14ساعت  حداكثر تا   دربسته و الک و مهر شده قرار داده شود و  

.  و يا به آدرر تهران  گهر گل  ورزشي  فرهنگي مجموعه صفارزاده، طاهره بلوار -سيرجان دفتر معامالت واقع در محل 

شركت فرهنگي ورزشي مجتمع   ساختمان بهسا طبقه چهارم    448پالک    16ميدان كاج خيابان كوروش    ،سعادت آباد   خيابان

پست سفارشي دو قبضه تحويل داده شود. بطوريكه قبل از مهلت تحويل، پاكت ها به دفتر    دستي يا   بصورتگل گهرسيرجان  

  .كميسيون معامالت مجتمع برسد

ماه ديگر قابل تمديد 3ماه معتبر و براي  3پيشانهادها بايد از آخرين موعد تساليم پيشانهادها براي مدت :  1تبـصره 

نامه شاركت در مناقصاه  پيشانهادي كه فاقد ضامانتاعتبار داشاته باشاند و يا باشاند. پيشانهادهايي كه براي مدت كمتر  

 باشد مردود تلقي خواهد شد.

ره   ه اول و دوم، پس از عقد قرارداد و ابالغ آن به برنده اول و سا رده سااير سا رده شاركت در مناقصاه برند :  2تبـص

 شركت كنندگان پس از اعالم برنده مناقصه مسترد خواهد شد.

برنده مناقصه منصرف گردد س رده  :  3تبصره   با  انعقاد قرارداد  از اجراي خدمات و  چنانچه كارفرما به هر علت 

ر اين صورت برنده مناقصه حق هيچگونه اعتراض و ادعاي جبران خسارت  شركت در مناقصه او مسترد خواهد شد. د 

 از اين بابت را نخواهد داشت. 

و پاسخ به سواالت   سيرجان به شيراز(  18كيلومتر    -)سيرجان  به منظور بازديد از محل اجراي پروژه:4تبصره  

الزم بعمل خواهد آمد و در آن  اختصاصي شركت كنندگان در مناقصه، متعاقبا  ضمن تعيين زمان، هماهنگي هاي  

تاريخ، نمايندگان مناقصه گزار در محل اجراي پروژه حضور خواهند داشت. تاكيد مي گردد بازديد نماينده شركت  

 كنندگان در مناقصه از محل اجراي پروژه و امضاي صورتجلسه بازديد الزامي است.



 اسناد تجدید مناقصه  یرجانزمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر س ساخت و تجهیز 
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حساب ذيل و اعالم شماره حساب جهت برگشت  به    ريال  .00.000.00069مبلغ  ضمانتنامه بانكي يا اصل حواله واريز   -

 س اارده، سايراسناد مورد قباااول نمي باشد. 

 1018301306409حساب: سپه شمارهبانک 

 

 اجتماعي گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون كار و رفاه  -
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تعهدنامه اجرا و پذيرش مسئوليتهاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پيمان، مطابق نمونه ارايه   -

 ( شرايط مناقصه.3شده در ضميمه )

 هاي صادره از زمان تحويل اسناد مناقصه. كليه الحاقيه -

فني مناقصه گران موجود به پيوست اسناد مناقصه )جهت ارزيابي و    -العمل ارزيابي كيفي مدارک مربوق به دستور -

 شركت در مناقصه الزامي مي باشد( 

 برابر با اصل  "اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت )مرتبط با موضوح قرارداد ( حتما  -

شركت   - تیييرات  آخرين  آگهي  با  رسمي  روزنامه  در  تاسيس  آگهي  هاي  تصوير  امضاء  صاحبان  معرفي  حااااوي 

 برابر با اصل(  "مجاز)حتما 

 گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر اعتبااراساسنامه و موجوديت شركت ) برابر با اصل(  -

 گواهي تاييد صالحيت از مراجع ذيصالح  -

برنامه و    سازمان  از ابنيه و تاسيسات برقي    رشته  در  5  حداقل  رتبه   با  معتبر   پيمانكاري   صالحيت  گواهينامه  ارا ه -

 كشور  بودجه

 از شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، بابت اجراي پروژه هاي ورزشي،  حسن انجام كار -

 سال اخير)جهت ارزيابي الزامي است( 5ارا ه رونوشت قراردادهاي مشابه آن شركت منعقد شده در  -

)جهت  اخذ شده پرسنل كليدي آن شركت  ارا ه رونوشت مدارک تحصيلي و سوابق كاري و گواهينامه هاي تخصصي   -

 ارزيابي الزامي است( 

 آالت دال بر توان تجهيزاتي آن شركت )جهت ارزيابي الزامي است(   ارا ه مدارک ملكي )استيجاري( ماشين -

 كار و رفاه اجتماعي ،گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون  -

 اينترنتي مربوق به موديان ماليات بر ارزش افزوده.مدارک مثبته ثبت نام  -
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)تكميل اين فرم جهت ارزيابي فني پيشنهاد  "پرسشنامه ارزيابي تامين كنندگان ) پيمانكاران (  "فرم تكميل شده   -

 دهندگان اهميت زيادي دارد( 

هاي  در شركت و محل  ايمني  –ايمني از جملاااه سابقه حوادث و مشكالت بهداشتي    -ارا ه عملكرد گذشته بهداشت   -

 كاري قبلي 

قالب    –ارا ه دستورالعملها و روشهاي اجرا ي بهداشتي   - نامه بهداشتي    HSE Manualايمني ) در    – يا نظام 

 ايمني مربوطه –ايمني ( مرتبط با نوح فعاليت پيمانكار و خطرات و عوامل زيان آور بهداشتي 
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مهر و   و مدارک مناقصه و اطالعيه هاي صادره در زمان برگزاري مناقصه  اسناد مناقصه )اسناد حاضر(  صفحات    كليه  -

 امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز شركت كننده در مناقصه

به منظور حصاول اطمينان از اطالح كليه شارايط و مشاخصاات و مفاد مندرج در كتابچه مناقصاه و سااير تذکر:  

كنندگان بايستي ذيل كليه صفحات اين كتابچه و مدارک منضم، نقشه ها و ساير اسناد را توسط اسناد، شركت

 قرار دهند. "ج"صاحبان امضاء مجاز، امضاء اصل و مهر نموده و در پاكت 

 اوراق و جداول مربوق به تجزيه بها و تفكيك بهاي مقادير كار  -

بايسات به امضااء اصال)صااحبان امضااء مجاز( و مهر شاركت مي كليه اساناد و مدارک محتوي اين پاكت نيز

 ممهور شده باشد.

برگ پيشنهاد قيمت كه مي بايست بدون خط خوردگي با حروف و عدد درج گردد به همراه جداول ارايه پيشنهاد   -

به تفكيك فصول فهرست براسار بخشنامه شماره  قيمت  برند  19/8/87مورخ    76574/100بهاء  براي تعيين  ه  . 

مناقصه ارقامي كه به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود و پيشنهادي كه قيمت كل به حروف را نداشته  

باشد مردود است. در صورت تناقض بين قيمت »عددي« و »حروفي« مالک پذيرش پيشنهاد، قيمت كل به »حروف«   

 مي باشد. 

هاي عمومي، باالساري، ماليات، بيمه پروژه براساار هزينهقيمت پيشانهادي پيمانكاران شاامل كليه  : 1تبصرره  

هاي مرتبط با خدمات موضاوح مناقصاه )با توجه به متن شارايط خصاوصاي، و ساود پيمانكاري و سااير هزينه

 قرارداد و ضما م آن( خواهد بود.

به همراه اساناد : پيشانهاد دهنده مي بايسات پيشانهاد خود را به ريال ايران در جداول پيشانهاد قيمت  2تبصاره  

 مناقصه تسليم نمايد .

گزار هزينه ها ي را كه دعوت شدگان بابت تهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل شده اند، پرداخت  مناقصه   :  3تبصره

 نمي نمايد.



 اسناد تجدید مناقصه  یرجانزمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر س ساخت و تجهیز 

 



كه ممهور به مهر و امضاي اصل    31/3/96مورخ    1232579/96جداول ارا ه تجزيه بهاء براسار بخشنامه شماره   -

،  "الف"كليه اسناد تعهدآور در پاكتهاي  قد آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. باشند الزامي بوده و به پيشنهادهاي فامي  

مي بايست به مهر و امضاي مجاز ممهور گردد و اگر هر يك از مدارک تعهدآور سهوا و يا عمدا به مهر   "ج "و  "ب "

 پاكت قيمت بدون بازگشايي عودت داده مي شود.و امضاي مجاز نرسيده باشد، اسناد ناقب تلقي گرديده و 

 پاکتهای فوق الذکر بایستی با درج عناوین زیر بصورت روشن و واضح مشخص و از یكدیگر جدا شوند:

 پاكت )الف(: س رده شركت در مناقصه. 

 . و اطالعيه هاي صادره: اسناد و مدارک  پاكت )ب(

 تجزيه بها.و فرمهاي تكميل شده پاكت )ج(: پيشنهاد مالي 

 

برچيدن    سود، هزينه هاي تجهيز و  ،هزينه ها،  قيمت پيشنهادي بايد بصورت رقم ناخالب و در برگيرنده كليه كسورات  -6

 كارگاه، بيمه نامه ها و... باشد. 

به نفع  در صورتيكه برنده اول ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ برنده شدن مناقصه حاضر به امضاء قرارداد نشود س رده وي    -7

نمايد و اگر آنها نيزحاضر  كارفرما ضبط و كارفرما چنانچه صالح بداند با برندگان دوم و سوم نسبت به عقد قرارداد اقدام مي

به عقد قرارداد نشوند س رده ايشان نيز به ترتيب ضبط خواهد شد.در پايان مناقصه س رده ساير پيشنهاد دهندگان آزاد خواهد  

 شد.

تا مهلت    "دهنده پس از دريافت اسناد مناقصه مايل به شركت در مناقصه نباشد بايد انصراف خود را كتبا  چنانچه پيشنهاد   -8

 فوق اعالم دارد. 2مندرج در بند 

باشد  -9  با يك خط تكميل شده  بايد واضج و بدون خط خوردگي و  بايد تمام اسناد و مدارک پيشنهاد  . پيشنهاد دهنده 

و يا قراردادن شرق در آن، تكميل، تنظيم و مهر و امضاء مجاز نموده و به دستگاه مناقصه گزار مناقصه را بدون تیيير، حذف  

 تسليم نمايد.

پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون قيد و شرق بوده و هيچ نوح ابهام، خدشه، عيب، نقب و قلم خوردگي   -10

و مدارک مناقصه، يا ارا ه پيشنهاد مشروق، مبهم و بر خالف شرايط  نداشته باشد. در صورت وجود خدشه يا نقب در اسناد  

 است و عينا به پيشنهاد دهنده مسترد مي شود.  مردودمناقصه و يا نداشتن تضمين كافي، آن پيشنهاد  

      ارا ه روزنامه رسمي و ك ي صفحه اول شناسنامه دارندگان حق امضاء اوراق تعهد آور الزامي است. -11
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 ت پيشنهاد دهندگان ـ تعهدا12

گردد در صورتيكه به عنوان برنده مناقصه انتخاب و با ايشان قرارداد منعقد گردد كارهاي  پيشنهاددهنده متعهد مي  -12-1

موضوح اين مناقصه و قرارداد حاصل از آن را به ترتيبي كه در اسناد پيمان و ساير اسناد و مدارک و ضمايم پيوست  

 مدت تعيين شده بدون عيب و نقب انجام دهد.بيني گرديده، در پيش

 براي تضمين حسن انجام كار و همچنين تضمين تعهدات پيمانكار رعايت موارد زير ضروري است: -12-2

به منظور تضمين انجام تعهدات، برنده مناقصه بايد به هنگام امضاء قرارداد ضمناتنامه بانكي غير مشروق    - 12-2-1

گزار  گزار( را تهيه و به مناقصهپيشنهادي معتبر در طول مدت قرارداد و قابل تمديد به دستور مناقصهمبلغ    %5)معادل  

 تسليم نمايد.

( آن  % 10گزار از هر پرداخت به پيمانكار معادل ده درصد )عالوه بر ضمانتنامه مذكور در بند فوق مناقصه  -12-2-2

 خواهد نمود. حسن انجام كار كسر و نگهداري  س ردهرا به عنوان  

بيني  ضمانتنامه و مبالغ كسر شده در بندهاي فوق و يا باقيمانده آنها به ترتيبي كه در اسناد پيمان پيش  - 12-2-3

 شده است آزاد خواهد گرديد. 

كليه مالياتهاي موضوح اين پيمان به جز ماليات بر ارزش افزوده به عهده و هزينه پيمانكار بوده و س رده    -12-2-4

الحساب ماليات متعلقه براسار مفاد شرايط عمومي و خصوصي پيمان از  سازمان تامين اجتماعي و علي  حق بيمه

گزار كسر خواهد شد. بنابراين پيشنهاددهنده بايد مبلغ پيشنهادي خود را  هر پرداخت به پيمانكار توسط مناقصه

 ارا ه نمايد. ماليات بر ارزش افزوده  بدون احتساب  

به گونهقيمتهاي پ   -12-2-5 بايد  براسار قيمت  يشنهادي  امكان مقايسه و تجزيه و تحليل نرخها  باشند كه  اي 

 گزار فراهم نمايد. پيشنهادي را براي مناقصه

برنده مناقصه در مورد بيمه كارهاي موضوح پيمان متعهد است كه در صورت اعالم كارفرما طبق مفاد    - 12-2-6

 پيمان و مدارک و ضمايم آن عمل نمايد.

افزوده    -12-2-7 ارزش  بر  ماليات  افزوده  پرداخت  ارزش  بر  ماليات  نظام  پيمانكار در سامانه  نام  ثبت  در صورت 

 باشد. به عهده كارفرما ميسازمان امور مالياتي 

هاي اجتماعي و آخرين  پيشنهاددهندگان بايد به مقررات مربوق به كارگران و قانون كار و بيمه -12-2-8

طه، خصوصا  حداقل دستمزد كار، آشنايي كامل داشته باشند و آنها را رعايت نموده  مصوبات و قوانين مربو

و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند. پرداخت ماليات و عوارض )گمركي، شهرداري و...( و بيمه و  
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طرف   از  مدارک  امضاء  و  پيشنهاد  تسليم  و  بود  خواهد  مناقصه  برنده  عهده  به  قانوني  كسورات  ساير 

 باشد. شنهاددهندگان دليل قبول پرداخت و كسر ماليات و عوارض مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي پي

اين پروژه از محل منابع داخلي كارفرما تأمين شده    پرداخت هرگونه عوارض قانوني، بيمه )بودجه -12-2-9

پيمانكار است(، ماليات متعلقه و ساير  است، بنابراين كل حق بيمه تامين اجتماعي متعلقه به قرارداد برعهده  

كسورات قانوني قرارداد طبق قوانين جاري و يا قوانيني كه در آينده صادر شده و شامل پيمان اين مناقصه  

باشد لذا پيشنهاددهنده مي بايست در برآورد قيمت خود تمامي اين موارد  شود بر عهده برنده مناقصه مي

 هيچگونه ادعايي مبني بر عدم اطالح از اين بابت را داشته باشد. را لحاظ نمايد و بعدا نمي تواند 

ماده    -12-2-10 در  مندرج  هاي  نامه  بيمه  است  متعهد  كار  بيمه  مورد  در  مناقصه  شرايط  - 21برنده  ج 

از تحويل زمين و شروح عمليات اجرا ي تسليم كارفرما   خصوصي را به صورت تعيين شده تهيه و پيش 

 بنمايد. 

 

 

 ت پيشنهاد دهندگان ـ تاييدا 13

 نمايند:شركت كنندگان در مناقصه اعالم قبول مي

كليه اسناد، مدارك و ضمايم مندرج در پيمان و نمونه قرارداد و شرايط مناقصه را كه با انجام كار موضوع قرارداد    -13-1

 اند. ارتباط دارد مطالعه نموده و از مفاد آنها كالً و جزئاً اطالع حاصل كرده 

نسبت به امكان تامين كاركنان ساده و متخصص به تعداد كافي و تهيه تجهيزات، مصالح، قطعات و لوازم مورد لزوم    - 2- 13

و ساير   ميزان دستمزدها  و همچنين  نموده  اطمينان حاصل  نقاط ديگر  يا  در حدود مشخصات محل  كار  پاي  در 

 اند. از هر حيث منظور كردههاي مربوط را در محاسبات خود براي مدت اجراي پيمان هزينه 

آب و هوا، نزوالت جوي، موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي محل كار و امكانات اجراي عمليات در فصول مختلف    - 3- 13

 اند. را با توجه به مدت اجراي پروژه در نظر گرفته

هاي مربوط به مالياتها و عوارض  نامههاي اجتماعي و قوانين و آيين هاي ناشي از  اجراي قوانين كار و بيمه هزينه   - 4- 13

 اند.متعلقه در رابطه با اين مناقصه را در پيشنهاد خود منظور نموده 
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ها را نيز در نظر گرفته و  هاي ناشي از مفاد بندهاي چهارگانه فوق، ساير هزينه در تهيه پيشنهاد خود عالوه بر هزينه   - 5- 13

نمايند كه  نخواهند داشت. بطور خالصه پيشنهاددهندگان اعالم مي   عنوان بعداً درخواست اضافه پرداختي  به هيچ 

 هنگام تسليم پيشنهاد خود، مطالعات كافي بعمل آورده و هيچ نكته ابهامي براي آنها باقي نمانده است.

كنندگان ) به جز  پس از باز شدن پاكتها و بررسي پيشنهادات واصله توسط كارفرما، سپرده هاي مربوط به شركت    -6- 13

نفرات اول و دوم ( طبق ضوابط و مقررات مسترد خواهد شد مگر در موارديكه بنا به نظر كارفرما الزم باشد براي  

 مدت معين ديگري نگهداري شود. 

سپرده شركت در مناقصه نفرات اول و دوم پس از تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات و امضاي پيمان با برنده مناقصه،  -7- 13

 ترد خواهد شد. مس

در ازاء قيمت قبول شده از طرف كارفرما، پيمانكار متعهد مي گردد اين پيمان )قرارداد( را با رعايت كليه شرايط و در  - 8- 13

مدت زمان تعيين شده انجام دهد و چنانچه كارهايي بصورت اضافي يا نقصاني در چارچوب موضوع پيمان به وي  

 ام مي باشد و كارفرما هزينه آن را طبق مفاد مدارك پيمان پرداخت خواهد نمود. ابالغ گردد، پيمانكار ملزم به انج 
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گزار پس از انعقاد قرارداد در قبال انجام خدمات پيشنهاددهنده، مبلغ قرارداد را كه ناخالب خواهد  مناقصه  - 14-1

در قرارداد و ساير اسناد و مدارک و ضمايم آن    بيني شدهبود بعد از كسر ماليات و ساير كسور قانوني پيش 

 به ترتيبي كه تعيين گرديده به پيشنهاددهنده پرداخت خواهد نمود. 

   % 20مناقصه گزار به منظور تقويت بنيه مالي برنده مناقصه و تهيه و تامين امكانات وي جهت شروع به كار معادل    -14-2

ها، ضوابط و مقررات سازمان مديريت و  كار در چهارچوب مصوبه مبلغ قرارداد را در صورت درخواست كتبي پيمان

گزار به ميزان  پرداخت در مقابل اخذ ضمانتنامه بانكي معتبر و مورد قبول مناقصهريزي كشور به عنوان پيش برنامه

 پرداخت پس از عقد قرارداد به پيمانكار پرداخت خواهد نمود. برابر مبلغ پيش  2/1

گزار هزينه هائي را كه دعوت شدگان بابت تهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل شده اند، پرداخت نمي  مناقصه    -3- 14

 نمايد. 
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چنانچه پيشنهاد دهنده در نظر داشته باشد كه اجراي قسمت هائي از كار مورد پيمان را به ديگري محول نمايد بايد نام يک   -15

شركتهاي همكار را به اطالع كارفرما برساند تا پيمانكار دست دوم مورد تائيد، انتخاب و جهت اقدامات  يا چند پيمانكار دست دوم و يا  

 بعدي به پيمانكار معرفي گردد. 

هرگاه در حين برگزاري مناقصه وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان در ارائه نرخ، كالً يا بعضاً به زيان كارفرما تباني كرده  - 16

ذ شده از پيشنهاددهندگان موصوف مردود شناخته شده و اسامي پيشنهاددهندگان مختلف موقتاً و يا بصورت دائم از  اند، نرخهاي اخ 

 ليست پيمانكاران ذيصالح حذف خواهد شد. 

 سایر شرایط –  17

ان  ساير شرايطي كه احيانا  در شرايط اين مناقصه پيش بيني نشده است تابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسالمي اير 

 مي باشد.

به غير نبوده و چنانچه پيمانكاران ديگر فرمهاي  دعوتنامه مربوق به شركت در اين مناقصه قابل انتقال -1-17

 وجه مورد قبول قرار نخواهد گرفت.مربوطه را تكميل و به كارفرما ارا ه دهند به هيچ 

مناقصاه و پيشانهاداتي كه بعد از به پيشانهادات فاقد سا رده، مبهم و مشاروق و خالف اساناد و شارايط  -2-17

دعوتنامه برساند مطلقا  ترتيب اثر داده نخواهد شاد. همچنين به پيشانهاداتي كه    6موعد مقرر در بند  

به عنوان متمم يا اصاالحي و يا هر عنوان ديگر بعد از تساليم پيشانهادات واصال شاود مطلقا  ترتيب اثر 

 فرما.داده نخواهد شد مگر در صورت درخواست كتبي كار

الزم جهت اجراي اين پيمان از محل منابع داخلي كارفرما تامين شاده اسات، بنابراين كل حق  بودجه -3-17

باه قرارداد برعهاده پيماانكاار اسااات. از اينرو پيماانكاار بااياد ماا باه التفااوت  بيماه تاامين اجتمااعي متعلقاه

 مايد.هزينه بيمه و موارد مرتبط ديگر در اين خصو  را در قيمتهاي خود لحاظ ن

 نمايد.شركت كننده در مناقصه با ارا ه پيشنهاد قيمت صحت كليه مدارک ارسالي را اعالم مي -4-17

اي كه به نشااني مذكور  نشااني پيشانهاد دهنده همان اسات كه در اين دعوتنامه ذكر شاده و هر مكاتبه -5-17

صاورت كتبي به ارساال شاود ابالغ شاده تلقي خواهد گرديد مگر آنكه هرگونه تیيير در نشااني قبال  به  

 كارفرما اطالح داده شده باشد.

 مديريت طرح از طرف كارفرما بر عهده شركت معماري همساز گزارده شده است. -6-17

نظارت بر اجراي خدمات موضوح قرارداد به عهده شخب يا اشخاصي خواهد بود كه از طرف كارفرما و  -7-17

 گردد.ي مييا مديريت طرح، كتبا  به عنوان دستگاه نظارت به پيمانكار معرف

كارفرما حق تیيير يا اصالح يا تجديد نظر در هر قسمت از مدارک مناقصه را قبل از انقضاء مهلت الزم  -8-17

دارد و اگر چنين موردي پيش آيد اصاالحات فوق، طي جهت تساليم پيشانهادها براي خود محفوظ مي

قصاه ارساال خواهد اي رسامي و توساط مقامات ذيربط جهت اطالح كليه دعوت شادگان در منااطالعيه

 شد و جزء الينفك اسناد مناقصه خواهد بود.



 اسناد تجدید مناقصه  یرجانزمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر س ساخت و تجهیز 

دهندگان در اساناد مناقصاه صاورت گيرد، در غير  نبايد هيچگونه تصارف و تیييري از طرف پيشانهاد -9-17

اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد و شرايط مناقصه، پيشنهاد واصله مورد قبول نخواهد 

اينكه نيازي به هر نوح توضاايج يا اسااتداللي باشااد چنين پيشاانهادي را   بود و كارفرما حق دارد بدون

 مردود بداند.

با پيمانكار برنده مناقصاااه منصااارف   چناانچه كارفرما به هر علت از اجراي خدمات و انعقاد قرارداد -10-17

گردد تضامين شاركت در مناقصاه برنده مناقصاه مساترد خواهد شاد در اين صاورت برنده مناقصاه حق 

 عاي جبران خساراتي از اين بابت نخواهد داشت.هيچگونه اد

متقاضي شركت در مناقصه بر اسار اطالعات دريافتي از كارفرما و بازديد از محل پروژه، از موقعيت   -11-17

برداراني كه در طول مدت اجراي عمليات گذاران و بهره برداران فعلي و همچنين ساارمايهمحلي بهره

نمايند، مطلع بوده و كليه  برداري از آن اقدام مييا بهرهنساابت به احداث ساااختمان و تأساايسااات و  

ها را در پيشااانهاد قيمت ملحوظ نموده و در برنامه زماني تفصااايلي و همچنين در زمان اجراء هزينه

 نمايد.عمليات پروژه نيز كليه شرايط همكاري و تردد را فراهم مي

قانون اسااساي جمهوري اساالمي ايران   49اشاخاصاي كه به نحوي از انحاء در رابطه با اجراي اصال  -12-17

برند نبايد در شاااركت محكوميات يافتاه و هنوز در دوران محكوميتي كه قانون تعيين كرده بسااار مي

 پيمانكار دعوت شده در مناقصه سهامدار باشند.

پيشانهادي، قرارداد با شاركتي كه پيشانهاد را مهر و امضااء كرده و مطابق با شارايط مناقصاه و قيمت   -13-17

گري كه برنده مناقصاه شاده اسات به هيچ وجه حق برنده شاناخته شاده منعقد خواهد شاد و مناقصاه

انتقال آن را بیير و يا مهر و امضاااء پيمان باتفاق شااخب يا شااركت ديگري را بدون موافقت كتبي  

يات اجرايي در كارفرما نخواهد داشات. جهت اساتفاده از پيمانكاران و شاركتهاي همكار براي انجام عمل

پروژه موضاوح »مناقصاه« پيمانكار ملزم اسات با پيمانكاراني مساتقل كه قبال  به تاييد كارفرما رسايده 

باشاند قرارداد منعقد نمايد. ضامنا  كليه مسائوليتهاي انجام كار توساط پيمانكاران دسات دوم با پيمانكار 

 باشد.اصلي طرف قرارداد با كارفرما مي

( روز پس از اعالم 15شااركت برنده مناقصااه موظف اساات ظرف مدت پانزده )  پس از تعيين برنده، -14-17

كتبي پيشاانهاد قبولي كارفرما )كه به نشاااني تعيين شااده در دعوتنامه ارسااال خواهد شااد( ساا رده  

)ضامانتنامه( انجام تعهدات خود را در وجه باشاگاه فرهنگي ورزشاي گل گهر سايرجان )كارفرما( كه در 

تبر و قابل تمديد باشااد، تهيه و ارايه نمايد. در صااورت عدم ارايه ضاامانتنامه از مدت زمان قرارداد مع

طرف مناقصاه گر و يا اساتنكاف از عقد قرارداد، سا رده شاركت در مناقصاه او به نفع كارفرما ضابط و 

عنداللزوم پيمان با همين شارايط به برنده دوم محول خواهد شاد. بديهي اسات چنانچه نفر دوم نيز از 

ه ضاااماانتنااماه انجاام تعهادات و امضااااء و انعقااد پيماان )باا توجاه باه توضااايحاات فوق( خودداري و ارا ا

اساتنكاف نمايد سا رده شاركت در مناقصاه او نيز به نفع كارفرما ضابط و مناقصاه تجديد خواهد شاد 

 همچنين برنده مناقصه موظف است در رار موعد مقرر كار را بالفاصله پس از ابالغ شروح بكار توسط 

 كارفرما آغاز نمايد .

شررکت در مناقصره و تسرلیي پیشرنهاد، سرند قبول شررایط معامله و انجام تعهدات قرارداد   -15-17

 گونه عذری در این خصوص پذیرفته نیست. باشد و هیچ مربوط می
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 ضمائم شرایط مناقصه
 

 

 کاربرگ ضمانتنامه شرکت در مناقصه  -1ضمیمه 

 سوابق پیشنهاد دهندهفرم مشخصات و   -2ضمیمه 

تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی    -3ضمیمه 

 مناقصه و پیمان  

 فنی مناقصه گران-دستورالعمل ارزیابی کیفی -4ضمیمه 
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  ( 1ضمیمه )
 

 کاربرگ ضمانتنامه شرکت در مناقصه
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 تعاليبسمه 

 

 

 ................................... بانك

 .................................... شعبه

 ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

 باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان 

..................................................به نظر به اینکه شركت...........................................................................................

  ... مایل است در مناقصه مربو  به نشانی........................................................................................................................

گهر  احداث   باشگاه گل  روباز  ورزشی  از شركت  سیرجانزمینهای  بانک  این  لذا  نماید،   ..........  ..........  .............  شركت 

............................................... ریال ) لغ .....براي مب  باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان... در مقابل  . .................... 

 .................................... می.........................................................................ریال..............بحروت  ضمانت  نماید. ( 

كننده مورد قبول واقع شده  به این بانک اطالع دهد كه پیشنهاد شركت باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجانچنانچه 

مق مدت  در  مربو   قرارداد  امياي  از  مشارالیه  عدد.................................ریال و  به  مبلغ  است  نموده  استنکات   رر 

اولین    )بحروت......................................................................................................ریال( دریافت  محض  به  را  مرقوم 

ت و سقم آن و یا صدور ا هارنامه یا اقدامی از مجراي اداري یا قيایی تقاضاي كتبی، بدون اینکه احتیاجی به اثبات صح 

 بپردازد.  باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجانداشته باشد بالدرنگ در وجه 

به درخواست   بنا  بوده و  تا آخر ساعت اداري روز.......................................... معتبر  باشگاه فرهنگی  این ضمانتنامه 

 براي مدت سه ماه قابل تمدید خواهد بود. زشی گل گهر سیرجانور

 

 هاي مجازمحل اميا  بانک  

 و مهر بانک        شعبه  

 تاری :

 شماره:
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  ( 2ضمیمه )
 

 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده
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 فرم مشخصات و سوابق پیشنهاد دهنده

اين پيشنهاددهنده با امضاي جدول ذيل، عالوه بر ارا ه اطالعات مربوطه، صحت كليه اطالعات ارا ه شده در اين بخش را نيز تاييد ميكند.  

مناقصه ضمنا  پيشنهاددهنده متعهد مي شود در صورت عدم صحت جزيي يا كلي اطالعات ارا ه شده، كليه زيان هاي وارده به دستگاه  

 تعيين مي كند بدون نياز به اثبات در محكمه ، جبران نمايد.  دستگاه راسا را كه اين  گزار

 نام شركت يا موسسه :

 شماره ثبت :                                  تاريخ ثبت :                                      محل ثبت : 

 رشته و پايه مندرج در گواهي نامه صالحيت پيمانكاري : 

 صالحيت :                                              آخرين تاريخ اخذ صالحيت : شماره تشخيب 

 محل اخذ صالحيت :

 شماره اقتصادي مندرج در گواهي ثبت نام موديان مالياتي : 

 شناسه ملي : 

 :  امضاهاي مجاز تعهد آور به شرح جدول ذيل مي باشد 

  نمونه مهر : 

 ارايه رونوشت روزنامه رسمي مربوق به ثبت و همچنين در صورت تیييرات، ارايه روزنامه آخرين تیييرات شركت الزامي است.

 . ارايه رونوشت گواهي نامه ثبت نام موديان ماليات و گواهينامه صالحيت پيمانكاري الزامي است

                         خير         آيا رونوشت روزنامه رسمي و تصوير آخرين تیييرات پيوست مي باشد؟                آري 

                         خير          آيا رونوشت گواهي نامه ثبت نام موديان مالياتي پيوست مي باشد؟                     آري 

                         خير          ارت شناسايي ملي پيوست مي باشد؟                                        آري آيا رونوشت ك

                        خير            آيا رونوشت گواهي نامه صالحيت پيمانكاري پيوست مي باشد؟                         آري 

  

 

 نمونه امضاء  نام پدر  صادره از سمت نام خانوادگی نام  ردیف 

1       

2       

3       
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 ( 3ضمیمه )

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات 

 و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان 
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 بسمه تعالي

 پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان تعهدنامه اجرا و 

 :عمومی  مربوط به مناقصه

 پروژه ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز

 

دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده    نماید که مهر و امضاء این پیشنهادبدینوسیله تائید می  –الف  

پیشنهاد این  و آیین   اطالع کامل  از متن مصوبات  بطور کلی ها، دستورالعملها، بخشنامهنامهدهنده  و  ها 

 باشد. ذیل می  "ج"اسناد و مدارك نامبرده شده در بند 

 

ذیل نیز جزو اسناد و مدارك این    "ج"نماید که اسناد و مدارك موضوع بند  بدینوسیله تائید می   –ب  

مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان، مورد  مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات  

پیشنهاد  این  آنها توسط  اجرای کامل  نیز  و  تمامی مسئولیتهای الزم  و  بوده  پیشنهاد دهنده  این  قبول 

 شود. دهنده تقبل و تعهد می 

 

 فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومی مناقصه و پیمان   –ج 

 

 گهر براي برگزاري مناقصات ي داخلي شركت معدني و صنعتي گل آيين نامه  -1

 آيين نامه و مقررات حفاظتي كارگاههاي ساختماني -2

در خصو  دستورالعمل پرداخت پيش    هيات وزيران   94/ 22/9ها مورخ  50659/ت 123402شماره  بخشنامه   -3

 . راردادهاي پروژه هاي عمرانيپرداخت ق

ريزي و نظارت راهبردي رياست معاونت برنامه   447هاي ساختماني، نشريه شماره  مديريت ايمني در كارگاه -4

 . 1/9/88جمهوري ابالغ شده در تاريخ  

ماسه  برداري از معادن شن و  كل كشور در مورد نحوه بهره   1363قانون بودجه سال     66نامه اجرايي تبصره  آيين -5

 . 5/63/ 22مورخ    42014به شماره  
  خصوصي   شرايط   و   عمومي  شرايط   موافقتنامه،   ابالغ  مورد  در   3/3/1378  مورخ  1088/102ا842/54  شماره  بخشنامه  -6

 .آنها مقررات  و پيمانها

   .قانون مجازات عمومي در مورد آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي 127ماده   -7

 پيمان.نمونه پيمان و شرايط عمومي  -8

معاونت  سازمان برنامه و بودجه )و همچنين عناوين سابق اين سازمان اعم از  هاي صادره از  آخرين بخشنامه  -9

و  برنامه  برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  و  و ضما م آن راجع به حق بيمه    ريزي( سازمان مديريت 
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وراي عالي تامين اجتماعي( در مورد طرحهاي با كاركنان شاغل در طرحهاي غيرعمراني )موضوح مصوبات جلسات ش 

 اعتبارات غيرعمراني.

شماره   -10 برنامه   4/1359/ 24مورخ    5  - 1605/54بخشنامه  و  مديريت  قرارداد  سازمان  فرم  و  كشور  ريزي 

 كارفرمايان و كارگران جهت كار معين در كارگاههاي ساختماني، تاسيساتي و راهسازي.  

  8/4/1362مورخ   1-54/5188/ 1300و شماره   2/9/1362مورخ  1-5090/54/11082هاي شماره بخشنامه  -11

ريزي كشور در مورد نحوه محاسبه ميزان تاخيرات مجاز حاصل از تاخير در پرداخت صورت سازمان مديريت و برنامه 

 .وضعيتها

  ريزي كشور در مورد اشتیالسازمان مديريت و برنامه   24/5/71مورخ    1- 1400/54/6724بخشنامه شماره   -12

 . كارگران محلي

وزارت كار و امور اجتماعي در خصو  ممنوعيت بكارگيري اتباح    79/ 21/10/ن مورخ 37694مصوبه شماره   -13

 بيگانه  

 مورخ   1ا50/15895ا4366  شماره  هايبخشنامه)  ساختماني  كار  همراه  تاسيساتي   كار   واگذاري   نحوه  دستورالعمل  -14

 (. كشور  ريزيبرنامه و مديريت سازمان 10/4/1369 مورخ 1ا54/4916ا1028 شماره و 21/10/1368

  شماره   هاي نشريه  مكانيكي  و   برقي  تاسيسات   و   راهسازي   ساختماني،  كارهاي  عمومي  فني   مشخصات  -15

  ريزيبرنامه و  مديريت سازمان  توسط منتشره پيمان  و  مناقصه موضوح كارهاي  با  مرتبط  نشريات  ساير  و ا128ا110ا101ا55

 .كشور

 . كار تدريجي موقت تحويل نحوه مورد در 23/2/1359 مورخ 1ا5/1740ا/600/54 شماره بخشنامه -16

  خصو   در   11/12/81  مورخ  ها  23251ت/48013  شماره   مصوبه  و   2/9/84  مورخ  158657/101  شماره  بخشنامه  -17

 پيمانكاران.  صالحيت تشخيب و  بنديطبقه نامهآيين

  در   پيشنهادي   متناسب   هايقيمت  دامنه   تعيين   دستورالعمل  موضوح  14/8/91  مورخ  65663/100  شماره   بخشنامه  -18

 .ايمرحله دو  و ايمرحله يك مناقصات

  با   مبارزه و  پيشگيري   نامه آيين  موضوح 22/12/83  مورخ  ها  30374  ت /  73377  شماره  به  وزيران   هيات   نامهتصويب  -19

 . دولتي هاي دستگاه  در رشوه

 موضوح آيين نامه تضمين معامالت دولتي. 22/9/94 مورخ 123402 شماره بخشنامه -20

 .  04/02/1381 مورخ  26309ت  4147قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت شماره  81آيين نامه اجرايي ماده -21

  نحو   هر  به  كه  آن  ضما م  و  كشور   ريزيبرنامه  و  مديريت  سازمان  سوي  از  صادره  هايو بخشنامه  جاري  مقررات  ساير -22

 . باشدمي آن اجراي و پيمان  و مناقصه اين با ارتباق  در

برنده مناقصه مطابق قانون برگزاري مناقصات با توجه به قيمت كل پيشنهادي پيمانكار كه با حروف در روي   -23

 گردد.  اند، تعيين مي برگ پيشنهاد قيمت ذكر نموده 

 
  سه  و شده  حاضر گزار مناقصه  دفتر   در مناقصه در  شدن برنده از اطالح از  پس  روز  هفت مدت ظرف  است ملزم  مناقصه برنده

  تسليم  خود  پيشنهاد   ضميمه  و  نموده  امضاء   قبال   كه   را  آنچه  مانند  و  عمومي  شرايط  و  پيمان  و  ها نقشه  و   اسناد  كليه  از  نسخه

  تكميل،   است،  شده  شناخته  مناقصه  برنده  خود  پيشنهاد  براسار  و(  نموده   تسليم  مورد   اين  در  كه   تضميني  باستثناي)  داشته

  در  شركت  تضمين  صورت   اين  غير   در.  نمايد  تحويل  كارفرما  دفتر  به  پيمان  عقد  براي  الزم  تضمين  همراه  نموده   مهر  و  امضاء

 هيچگونه  حق  مذكور   برنده  و  شده  ضبط  قضا ي  تشريفات   هيچگونه  بدون  و   كارفرما  نفع   به  است  نموده   تسليم   كه  او  مناقصه 
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  مربوطه،  دستورالعمل   و   خود  معامالت  نامهآ ين  رعايت   با  كارفرما   مواردي   چنين  در .  داشت  نخواهد  آن  به   نسبت  ادعا ي   و   اعتراض

 .كندمي  اعالم  برنده عنوان به را  دوم نفر

 نام پيشنهاد دهنده:                                                                                       تاريخ:

 گي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده:نام و نام خانواد

 

 

 

مراتب مشروح در اين فرم در ارتباق با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ناشي از پيمان و مناقصه، مورد تاييد و قبول  

 اين مناقصه گزار و كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد 

 

 

 نام و امضای مناقصه گر                                                                         نام و امضای کارفرما                      

 

 

 

 

  



 اسناد تجدید مناقصه  یرجانزمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر س ساخت و تجهیز 

 

 

 

 

 (4ضمیمه )

 مناقصه گران  فنی و بازرگانیدستورالعمل ارزیابی 
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 مناقصه گران فني و بازرگانيدستورالعمل ارزیابي 
 

 معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران 

 سوابق اجرایی -1

 )سوابق اجرايي(   امتياز متناظر با ارزيابي تجربه پيمانكاران:  1فرم شماره 

مدت   محل اجراي پروژه  مبلغ قرارداد  نام كارفرما  موضوح قرارداد  رديف 

 قرارداد 

 امتياز 

       

       

       

       

 

ارا ه تصوير برابر اصل مربوق به ابالغيه و تصوير برابر با اصل موافقتنامه نمونه قراردادهاي منعقده با كارفرمايان قبلي   -1

 الزامي است. 

كار مشابه با حجم و مبلغ معادل يا بيشتر از موضوح مناقصه    4حداكثر امتياز در صورتي احراز مي شود كه تعداد   -2

 اجرا شده باشد.  سال گذشته 5توسط پيمانكار در 

 در صورت كارهاي اجرايي مشابه با مقادير كمتر، امتياز تجربه به تناسب كاهش مي يابد.  -3

 مي باشد.ورزشي ساختمانها و محوطه ها  اجرا و يا تجهيز منظور از كارهاي مشابه كارهاي با ماهيت  -4

امتياز    75/3رآورد اوليه مناقصه هر كدام  به كارهاي با ماهيت احداث ساختمان با حجم ريالي معادل يا بيشتر از مبلغ ب -5

با حجم ريالي معادل يا بيشتر از برآورد اوليه مناقصه  ورزشي    ساختمانها و محوطه ها    احداث و به كارهاي با ماهيت  

 امتياز تعلق ميگيرد. 5/7هر كدام 

 امتياز مي باشد  30حداكثر امتياز اين معيار ارزيابي،  -6

 يگيرد كه تحويل موقت يا تحويل قطعي پروژه ها نيز ارا ه شده باشد.         امتياز فوق به كارهايي تعلق م -7

هاری فوق الزامی می باشد بدیهی است در صورت عدم تكمیل فرم  ظمتذکر می شود تكمیل فرم خودا •

 فوق امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
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 امتیاز متناظر با ارزیابی حسن سابقه پیمانكاران در کارهای قبلی  - 2

تاريخ اتمام طبق   تاريخ شروح مبلغ پيمان  عنوان پروژه  رديف 

برنامه زمانبندي  

 واقعي 

نام و نشاني  

 كارفرما 

نام و تلفن  

 مقام مطلع 

 امتياز 

        

        

        

        

 

سال    5حداكثر امتياز زماني احراز مي گردد كه شركت دو رضايتنامه مربوق به دو كار مرتبط با موضوح پروژه كه در  -1

گذشته اجرا شده باشد ارا ه نمايد. رضايتنامه بايستي به تاييد مقام مجاز كارفرما يا واحد اجرايي كارفرما رسيده  

 باشد.

 تعلق مي گيرد كه تصوير برابر اصل شده رضايتنامه ارا ه گردد.امتياز در صورتي  -2

 منظور از كارهاي مشابه كارهاي با ماهيت اجرا و يا تجهيز ساختمانها و محوطه ها ورزشي مي باشد. -3

ساختمانها و  احداث امتياز و به كارهاي با ماهيت  6/ 25به رضايتنامه كارهاي با ماهيت احداث ساختمان هر كدام  -4

 امتياز تعلق ميگيرد.  5/12هر كدام  ي ورزشيمحوطه ها

 امتياز مي باشد. 25حداكثر امتياز مربوق به اين معيار  -5

دیهی است در صورت عدم تكمیل  هاری فوق الزامی می باشد بظمتذکر می شود تكمیل فرم خودا •

 فرم فوق امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 
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 امتیاز متناظر با ارزیابی توان مالی پیمانكاران -3

  5متوسط  شرح رديف 

 سال گذشته 

عدد مالک  

 مقايسه

 a 50a )قبوض پرداخت مالياتي(  مبلغ ماليات ساالنه براسار تأييد اداره مالياتي 1

  تأمين اجتماعي پرداخت شده به سازمان تأمين اجتماعيمبلغ بيمه  2

 )قبوض بيمه تامين اجتماعي( 

b 70b 

هاي مورد تأييد  درآمد ناخالب ساالنه مستند به صورت وضعيتمبلغ  3

 كارفرماي مربوطه

c 3c 

هاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتي يا گواهي بيمه دارايي  مبلغ دارايي 4

 قانوني سال قبل ها يا دفاتر 

d 5d 

  ها يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبرتأييد اعتبار صادر شده از طرف بانك  5

 تا سقف مبلغ موضوح مناقصه )ريال( 

e e 

 

حداكثر امتياز توان مالي پيمانكاران در صورتي احراز مي شود كه مبلغ برآوردي مناقصه، معادل يا كمتر از ) پنجاه   -1

يك( يا ) هفتاد برابر مبغ رديف دو( يا ) سه برابر مبلغ رديف سه( يا ) پنج برابر مبلغ رديف چهار( يا  برابر مبلغ رديف 

 مبلغ رديف پنج باشد. 

باالترين عدد كسب شده از رديف هاي )يك( الي )پنج( جدول فوق مبناي محاسبات مي باشد و در صورتيكه   -2

 متر باشد، امتياز مالي به تناسب كاهش مي يابد. باالترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه ك 

ارا ه حداقل يكي از مدارک مربوق به رديف هاي )يك( الي )پنج( اين جدول، جهت ارزيابي توان مالي و اعتباري   -3

 الزامي است. 

 امتياز مي باشد.  15حداكثر امتياز اين معيار  -4

بدیهی است در صورت عدم تكمیل  هاری فوق الزامی می باشد ظمتذکر می شود تكمیل فرم خودا •

 فرم فوق امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 
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 امتیاز متناظر با ارزیابی توان تجهیزاتی - 4

وضعيت   مدل  نوح ماشين آالت  رديف 

آمادگي  

 به كار 

تعداد   نوح مالكيت 

مورد  

 نياز 

حداكثر  

 امتياز 

امتياز پيمانكار  

با توجه به 

 مستندات 
 استيجاري  تمليكي 

  2 1     نيسان(  – خودرو وانت )مزدا  

  1.5 1     پژو(  – خودرو سواري) سمند  

  1 2     برش دستگاه و  هيلتي 

  0.5 1     كم رسور  

  1 1     ليتري 750بتنير  

  1 1     دام ر 

  1 1     تجهيزات كامل نقشه برداري)نيوو( 

  4kw     2 1موتور برق  

  0.5 2     ويبراتور 

  2 2     موتور جوش  

همراه   به  هوا  ك سول  و  گاز  ك سول 

 لوازم مربوق به برشكاري 

    2 2  

  1 1     آسفالت بر 

بيل    و  تريلر  با  ديفرانسيل  تراكتور تك 

 جلو

    1 1  

  0.5 2     كم كتور دستي  

به      انواح داربست ، جك و قالب فلزي 

ميزان  

1  
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مورد  

 نياز 

  1 2     پيكور برقي  

  1 2     ليتري  5000مخزن آب  

  1 2     باالبر 

 

در صورتي كه تامين ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز پروژه احراز گردد امتياز مربوق به اين معيار ارزيابي به   -1

 پيمانكار تعلق مي گيرد. 

ماشين آالت مورد نياز اجراي موضوح قرارداد )ك ي سند  ارا ه كليه مستندات مربوق به مالكيت يا اجاره تجهيزات و  -2

 يا اجاره نامه برابر با اصل( ضروري است.

 ارا ه ك ي برابر اصل فاكتور تجهيزات الزامي است. -3

در صورتيكه به تشخيب كارفرما بازديد از تجهيزات نياز باشد. مناقصه گران مي بايست زمينه بازديد از تجهيزات را   -4

 ند. فورا فراهم نماي 

 امتياز مي باشد.  20حداكثر امتياز اين معيار  -5

هاری فوق الزامی می باشد بدیهی است در صورت عدم تكمیل  ظمتذکر می شود تكمیل فرم خودا •

 فرم فوق امتیازی تعلق نخواهد گرفت. 

 

 کنترل پروژه( امتیاز متناظر با معیار فرعی ارزیابی توان برنامه ریزی پیمانكاران )توان برنامه ریزی و  -5

تاريخ شروح  نام كارفرما  عنوان پروژه  رديف 

 پروژه

تاريخ اتمام پروژه  

طبق برنامه 

 زمانبندي 

تاريخ واقعي  

 تحويل موقت

شماره و تاريخ  

صورتجلسه  

 تحويل موقت
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شود كه در سوابق پنج سال گذشته  حداكثر امتياز مربوق به برنامه ريزي و كنترل پروژه در صورتي احراز مي  -1

 پيمانكار حداقل دو پروژه بدون تاخير غير مجاز تحويل موقت شده باشد. 

 تصاوير صورتجلسات تحويل موقت و مدارک دال بر عدم وقوح تاخيرات غير مجاز ارا ه گردد.  -2

 امتياز مي باشد.  5حداكثر امتياز قابل اكتساب براي اين معيار  -3

 

 

 گران يي مناقصه جدول ثبت امتياز نها

 امتياز اكتسابي  وزن آيتم  شرح آيتم  رديف 

  30 سوابق اجرايي 1

  25 حسن سابقه در كارهاي قبلي  2

  15 توان مالي و اعتباري  3

  20 توان تجهيزاتي  4

  5 توان فني و برنامه ريزي  5

  5 بومي بودن پيمانكار 6

  جمع كل 

 

 

 توضیحات:

کلیه مستندات مربوط به هر یك از فرم های ارزیابی کیفی شرکت کنندگان در مناقصه )ردیفهای جدول 

 آوری و تكمیل و در پاکت )ب( ارسال گردد.                                فوق( می بایستی جمع 
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 نحوه تعیین برنده مناقصه

 . باشدمی  60  "ج"حداقل امتیاز کسب شده مجاز برای گشایش پاکت 

كميسيون مناقصه برنده را بر اسار تركيب امتيازات فني و مالي مطابق رابطه محاسبه قيمت تراز شده به شكل زير تعيين  

 مي نمايد: 

 

L= 100*C/(100-i(100-t)) 

 

 : قيمت تراز شده   Lكه درآن   

C ( "ج "ه در پاكت  : قيمت پيشنهادي ) درج شد 

t  باشد. ( مي 100تا  60:  امتياز فني ) بين 

i 0.35: ضريب تأثير برابر با 
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 قرارداد 
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،بين شركت فرهنگي    به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك استاين قرارداد  

ورزشي مجتمع گل گهرسيرجان ) سهامي خا ( به شماره ثبت...... و شناسه ملي ................ در اداره ثبت شركتهاي شهرستان  

كه در  سيرجان به نمايندگي آقايان ...................بعنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره و ................... بعنوان ر يس هيئت مديره  

و شناسه ملي.............................. اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك سو و شركت ..................... به شماره ثبت ....................

 ............................................. آقايان  نمايندگي  ..........................به  اقتصادي  كد  قرارداد،   ...بعنوانو  اين  در  كه   ...................................

 منعقد مي گردد.  ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، پيمانكار ناميده مي شود

 

 قرارداد موضوع  -1ماده

 : ، عبارت است ازموضوع قرارداد

واقع    "اجرایي ساخت و تجهیز زمینهای ورزشي روباز باشگاه فرهنگي ورزشي گل گهر سیرجان تأمین مصالح و کلیه عملیات  "

 جاده سيرجان به نيريز،  كه رئوس كارهای اجرايي آن به شرح زير مي باشد: 18در استان كرمان، شهرستان سيرجان، كيلومتر

 مترمربع.  19* 32باب زمين بسكتبال به ابعاد  2احداث   -

 مترمربع.   15*30مين تنيس خاكي هركدام به ابعاد باب ز  3احداث   -

 باب دارای سكوهای تماشاچيان(.  3)  15* 30باب زمين تنيس هاردكورت هركدام به ابعاد  5احداث   -

 مترمربع.   50* 70احداث يك باب زمين فوتبال چمن مصنوعي به ابعاد   -

 مترمربع. 17*29ياب زمين واليبال به ابعاد  2احداث   -

 مترمربع.   30.2* 53باب زمين هندبال به ابعاد  احداث يك -

 مترمربع.   31*52احداث يك باب زمين ورزشهای بومي و محلي به ابعاد  -

 مترمربع. 600خريد و نصب ساختمانهای پيش ساخته الكر ورزشي جمعا به مساحت   -

 

 اسناد و مدارك  -2ماده

 ، شامل اسناد و مدارك زير است:قرارداداين 

 .قرارداد حاضر  -الف
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ريزی و نظارت راهبردی  معاونت برنامه  3/3/1378مورخ   1088/102-842/54شررايط عمومي پيمان موضروع بنارنامه    -ب

 . رئيس جمهور

 شرايط خصوصي.   -ج

 برنامه زماني كلي.  -د

 فهرست بها و مقادير كار.  -ه

 دستورالعمل ها و استانداردهای فني.مانصات فني)مانصات فني عمومي، مانصات فني خصوصي(،   -و

 نقاه ها -ز

ط: كليه آئين نامه ها و دسرتورالعمل های ايمني و زيسرت محيطي ابيغي از سروی مديريت ايمني، بهداشرت و محيط زيسرت 

 كارفرما كه جزء الينفك قرارداد مي باشند.

 يزی كاور در ارتباط با موضوع قراردادح: آخرين ويرايش ضوابط، بنانامه ها و ناريات سازمان مديريت و برنامه ر

، موازين والزامات ايمني، بهداشرت و محيط زيسرت، آيين  GISی: آيين نامه های داخلي كارفرما: آيين نامه نقاره برداری و 

 نامه صيانت از انرژی، آيين نامه صيانت از فضای سبز، شيوه نامه كدينگ اسناد و تجهيزات كارفرما و ...

 

مبادله مي    قرارداد، به پيمانكار ابيغ مي شرررود يا بين طرفين  قراردادكه حين اجرای كار و به منظور اجرای  اسرررناد تكميلي  

تهيه شرود. اين    قراردادبه شرمار مي آيد. اين اسرناد بايد در چارچوب اسرناد و مدارك    قراردادگردد نيز جزو اسرناد و مدارك  

 ور كار و صورت مجلس باشد.  اسناد، ممكن است به صورت مانصات فني، نقاه، دست

نامه ها و   ، آيينپيوسررت ها  ،به ترتيب اولويت با قرارداد حاضررراسررناد و مدارك پيمان،  در در صررورت وجود دوگانگي

مقررات داخلي شرركت باشرگاه فرهنگي ورزشري مجتمع گل گهر مي باشرد و تنها هنگامي كه آيين نامه های داخلي كارفرما و 

معاونت برنامه ريزی و نظارت    ، مقرراتمطالب پيش بيني شررده در اين اسررناد در خصرروي موردی از پيمان مسرركوت بود

هر گاه دوگانگي مربوط به ماررنصررات فني باشررد، اولويت به ترتيب با   د.راهبردی رياسررت جمهوری قابل اسررتناد مي باشرر

مارنصرات فني خصروصري، نقاره های اجرايي و مارنصرات فني عمومي اسرت و اگر دوگانگي مربوط به بهای كار باشرد،  

 اولويت دارد.   قراردادفهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك  
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 مبلغ   -3ماده

غ  ................................................................. ريال و )به عدد( ............................  ريال است. مبلمبلغ پيمان)به حروف( ..........

 پيمان با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.  

 ...................ضريب پيمان، برابر است با    

 

 ریخ شروع کار  تاریخ تنفیذ، مدت، تا -4ماده

 اين پيمان از تاريخ مبادله آن)ابيغ از سوی كارفرما( نافذ است.    -الف

 شرايط عمومي پيمان است.    30ماه است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده   3مدت پيمان    -ب

تاريخ شرروع كار، تاريخ ننسرتين صرورت مجلس تحويل كارگاه اسرت كه پس از مبادله پيمان، تنظي  مي شرود. پيمانكار   -ج

نسرربت به تجهيز كارگاه به منظور شررروع عمليات    روز  10متعهد اسررت از تاريخ تعيين شررده برای شررروع كار، در مدت  

 موضوع پيمان، اقدام نمايد. 

 تجهيز كارگاه نيز پيمانكار موظف است كه به تعهدات موضوع پيمان طبق برنامه عمل نمايد. يادآوری: در زمان 

 

 دوره تضمین  -5ماده

شرايط عمومي تعيين مي شود،   39حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگری كه طبق ماده  

صورت مااهده  ردشرايط عمومي عمل مي شود.    42ن به ترتيب ماده  ماه از سوی پيمانكار، تضمين مي گردد و طي آ  24برای  

موضوع قرارداد طي دوره تضمين كه بنا به تانيص دستگاه نظارت ناشي از قصور پيمانكار    مفاد اجراييهرگونه نقصي در  

ر مدت تعيين شده از سوی و پيمانكار بايد د  .گرددباشد مراتب با ذكر معايب و نقايص و محل آنها كتباً به پيمانكار ابيغ مي

هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور و يا مسامحه كند كارفرما  .  دستگاه نظارت نسبت به رفع نواقص و معايب اقدام نمايد

ای كه پيمانكار از محل تضمين پيمانكار و يا هر نوع مطالبات و سپرده  %15مجاز به رفع معايب مي باشد و هزينه آنرا به اضافه  

   رافع مسئوليت های پيمانكار در دوره تضمين نيست. ،رفع معايب توسط كارفرما .كندميد او دارد برداشت  نز

 

* در خصروي تجهيزات موضروع اين قرارداد، دوره تضرمين ارائه شرده از سروی سرازندگان )يا پيمانكار(  و دوره تضرمين  

 قرار ميگيرد.  ماه(، هركدام بياتر باشد ميك عمل  24تعيين شده در اين ماده)

 

 نظارت بر اجرای کار   -6هماد



 اسناد تجدید مناقصه  یرجانزمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر س ساخت و تجهیز 

نظارت دراجرای تعهداتيكه پيمانكار بر طبق مفاد اين قرارداد و اسرررناد ومدارك پيوسرررت آن تقبل نموده اسرررت از طرف  

كارفرما بعهده معاونت مهندسري، زير سراخت و توسرعه اماكن كه در اين قرارداد دسرتگاه نظارت ناميده ميارود، واگذار گرديده 

رداد و اصررول فني و همينين بر طبق دسررتورات و تعليماتي كه دسررتگاه  اسررت. پيمانكار موظف اسررت كارها را بر طبق قرا

در حدود ماررنصررات اسررناد و مدارك  )مدير طرح(كه پس از انعقاد قرارداد كتبا معرفي خواهد گرديد ،نظارت يا نماينده آن 

 .  نمايد  اجراشرايط عمومي    33و   32مواد  با توجه بهقرارداد  

 

 کسورات قانونی :-7ماده

 پرداخت كليه كسور قانوني به عهده پيمانكار مي باشد كه در اين راستا به شرح ذيل از سوی كارفرما عمل ميگردد:

قانون تامين اجتماعي عمل نمايد. پرداخت صرورت وضرعيت نهائي و تسرويه    38بيمه : پيمانكار موظف اسرت مطابق ماده 

 ماعي برای اين قرارداد مي باشد.حساب با پيمانكار منوط به ارائه مفاصا حساب تامين اجت

 

 تضمین اجرای تعهدات و سپرده حسن انجام کار :   -8ماده 

)پنج   %5به منظور تضرمين اجرای تعهدات بر طبق مفاد قرارداد پيمانكار به هنگام امضای قرارداد ضمانت نامه بانكي معادل  

دهد. ضمانتنامه مزبور پس از اتمام قرارداد  كارفرما تحويل ميدرصد( مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به  

 و تسويه حساب مالي مسترد مي گردد.

گردد. نيمي از مبلغ  )ده درصررد( به عنوان تضررمين حسررن انجام كار كسررر مي %10از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار معادل  

 گردد. د دستگاه نظارت مسترد ميمزبور پس از تحويل موقت و ني  ديگر پس از تحويل قطعي و با تأيي

 فسخ قرارداد:   -9ماده  

  عدم توانايي فني يا  هرگونه تاخير غير موجه ناشي از اقدامات پيمانكار و    م تعهد پيمانكار به مفاد قرارداد يادر صورت عد

اقدام نمايد و   ت يكطرفهبصور  تواند نسبت به فسخ قراردادبا وجود اخطارهاي كتبي، كارفرما مي  پيمانكار در اجراي تعهدات،

 تضامين در اختيار اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. ها و از محل س ردهنسبت به جبران خسارات وارده  

 

 :خاتمه قرارداد -01ماده 

با اعالم كتبي يك ماه قبل به پيمانكار، نسبت به خاتمه  و  كارفرما اختيار دارد در طول مدت قرارداد بنا به صالحديد خود  

در صورت تمديد مدت قرارداد كارفرما در تمامي مدت تمديد شده نيز مي تواند قرارداد را   يكطرفه اقدام نمايد.قرارداد بصورت 

اين امر حق اقامه هر گونه دعوي اعم از حقوقي و كيفري در مراجع قانوني را ناحيه خود سلب خاتمه دهد. پيمانكار با پذيرش  

 . و ساقط نمود

 

 حل اختالف : – 11ماده
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فرهنگي ورزشي    شركتحقوقي و قراردادهاي    هاي امورحل هر گونه اختالف نظر در تفسير مواد اين قرارداد بعهده مديريت

ميباشد و مرجع صالج رسيدگي دعاوي حقوقي ناشي و مرتبط با اين قرارداد محاكم قضا ي شهرستان    مجتمع گل گهرسيرجان 

 ند.اهسيرجان خواهد بود كه طرفين با امضاء اين قرارداد با آن موافقت نمود

 

 نشانی طرفین قرارداد :  - 21ماده 

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تیيير دهد بايد موضوح   .استنشاني طرفين قرارداد به شرح ذيل  

را كتبا  به طرف ديگر ابالغ نمايد و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است كليه نامه ها و اوراق و اظهارنامه  

 ي خواهد شد. ها به نشاني قبلي  ارسال خواهد شد و تمام آنها ابالغ شده تلق

 

 :  شركت فرهنگي ورزشي مجتمع گل گهرسيرجان

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

 شرکت ...................................... : 

 

بدون هر گونه خط  ماده تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و مبادله شده است كه كليه نسخ    12اين قرارداد در سه نسخه ،  

 خوردگي و الک گرفتگي معتبر بوده و حكم واحد را دارند. 

 

 ................. ...................شرکت ....                                   گل گهر باشگاه فرهنگی ورزشی 

 نام:                                                     نام:   

 سمت: مدير عامل و عضو هيئت مديره                        سمت:   

 امضاء:                                                             امضاء: 

 تاريخ:                تاريخ:                                                           

  

 نام:                                                                     نام: 

 سمت:                                        ر يس هيئت مديرهسمت: 

 امضاء:                                                               امضاء:

 تاريخ:                                               تاريخ:                  
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پیمان عمومیشرایط   
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سازمان مدیریت و  توسط    3/3/1378مورخ    1088/102-842/54شرایط عمومی پیمان که طی بخشنامه شماره  

 باشد.است، در این قرارداد نافذ می های اجرایی ابالغ گردیدهبه کلیه دستگاه ریزی کشور برنامه 

دف در  که  نموده  امضا  و  مهر  را  پیمان  عمومی  تمام صفحات شرایط  از  نسخه  کارفرما  پیمانكار یك  نماینده  تر 

 نگهداری خواهد شد. 

  1088/102-842/54امضاء این برگه به منزله امضاء و تایید تمام صفحات شرایط عمومی پیمان به شماره بخشنامه  

 باشد.می   3/3/1378مورخ 

 

 

 

 نماينده پيمانكار                               نماينده كارفرما                

  :   خانوادگينام و نام 

 نام و نام خانوادگي:                                                     

 

 نام و نام خانوادگي:                 :   نام و نام خانوادگي

 

 امضاء     امضاء                                                              
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 شرایط خصوصی پیمان 
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 شرایط خصوصی پیمان 

 

 

اين شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها ، به شرايط  

خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند . از اين رو ، هرگونه نتيجه گيري و تفسير  

صوصي ، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و مواد مختلف اين شرايط خ

 حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي ، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است . 

و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابالغ شده از سوي سازمان برنامه   اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد

 بر اين پيمان حاكم است.  3/3/78مورخ   1088/102 – 842/54و بودجه به شماره 

پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان ، تعداد ...***.. نفر / ماه كارشناس خارجي با تخصص هاي تعيين    الف(  -17ماده  

 ه در زير به كار گمارد .  شد

 

 از تاريخ مبادله پيمان است .  هفت روزآخرين مهلت پيمانكار براي ارائه برنامه تفصيلي اجراي كار ب(-18ماده 

 جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن ، به شرح زير مي باشد .  

 ده و با برنامه زماني كلي قرارداد و اولويت هاي كارفرما مطابقت داشته باشد.  تهيه ش MSPبرنامه زمان بندي مي بايست با نرم افزار 

كارفرما امكانات و تسهيالت تجهيز كارگاه ، از قبيل  ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات ، و سوخت را كه در زير    (الف-20ماده  

 تعيين شده است ، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد .

  و تأمين برق داخلي كارگاه، اعم از تأمين تير برق، كابل كشي كليه عمليات اجرايي مرز كارگاه تأمين مي كند. موردنياز را تا كارفرما برق  

هزينه هاي انتقال برق و كابل كشي ها و ديگر موارد مربوطه در داخل حريم كارگاه، برعهده پيمانكار مي باشد. كارفرما هيچگونه    غيره

، سوخت، و ديگر موارد مشابه( نداشته و پيمانكار قبول مي نمايد كه هزينه  مخابراتآب، راه، مسئوليتي در خصوص ديگر موارد فوق الذگر )

 ي اجراي كامل پروژه را، در رديف هاي تجهيز كارگاه و يا در ضريب پيشنهادي خود لحاظ كرده است. تامين آنها برا

همچنين پيمانكار موظف است عمليات اجرايي مربوط به انتقال برق در محوطه كارگاه را به صورت كامل اعم از تأمين و نصب   •

ت هزينه ها اقدام نمايد. هزينه مزبور به صورت فاكتوري و پس از تأييد تيربرق و كابل كشي ها به انجام رسانده و نسبت به ارائه صور

 مديرطرح و كارفرما، با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد قرارداد حاضر، به پيمانكار پرداخت خواهد شد. 
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 كارفرما ، به شرح زير، مصالح، تجهيزات و ماشين آالت را تامين مي كند: ز ( -20ب و -20ماده 

كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در خصوص تامين مصالح، تجهيزات و ماشين آالت در اين پروژه ندارد.پيمانكار موظف است قبل از   -

 تامين مصالح، محل تامين آن را به تاييد كارفرما و مشاور برساند.

كيلومتر بصورت مقطوع در نظر    2  ر كيلومتر و فاصله حمل آب )مورد تاييد مشاور( براب  2فاصله محل تخليه مصالح خاكبرداري    -

گرفته شده است . تعيين محل مناسب براي تخليه خاك مازاد بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص 

 ندارد. 

از آيتم شماره نوع خاك محل اجراي پروژه ثابت در نظر گرفته شده و هزينه آن براساس احجام مورد تاييد دستگاه نظارت فقط    -

  قابل پرداخت خواهد بود. 030103

 

 پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده  در زير را در تامين ماشين آالت رعايت كند .  ه(-20ماده 

آالت و تجهيزات آماده به كار مورد نياز اجراي عمليات موضوع پيمان را از  پيمانكار بايد براساس روش اجراي پيشنهادي مصوب، ماشين

بندي مصوب با ضرايب  كمي و كيفي به نحوي تامين نمايد كه به منظور اجراي كليه كارهاي موضوع پيمان در چارچوب برنامه زمان   نظر

 برداري كامل از پروژه را در زمان مقرر تامين نمايد.  بيني نشده كفايت نموده و بهره اطمينان كافي و با ملحوظ نمودن كليه شرايط پيش

ها را  آالت به كارگاه و پيش از استفاده و همچنين به صورت ادواري، آنموظف است در حين ورود كليه تجهيزات و ماشينپيمانكار  

بازرسي نموده و از سالمت فني آن ها اطمينان حاصل نمايد. همچنين رانندگان ماشين آالت و استفاده كنندگان از تجهيزات بايد آموزش 

 داشته باشند.ديده و صالحيت الزم را دارا 

بندي ارائه و پس  برنامه زمان آالت و تجهيزات مورد نياز اجراي تمام كارهاي موضوع پيمان را دركليه ابزار، ماشينپيمانكار متعهد است 

كارفرما   خروج هر يک از ادوات ياد شده منوط به كسب مجوز از  در كارگاه تامين نمايد.از تصويب كارفرما و مشاور و به تناسب پيشرفت كار  

 مي باشد. 

 

پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما ، مهندس مشاور و آزمايشگاه ، به شمار افراد زير ، دفتر كارگاهي ، مسكن   ح(- 20ماده   

 ک و به شرح و مشخصات زير، تامين كند:كارگاهي و غذا، به تفكي

مديريت طرح و نمايندگان و خودرو  غذاي پرسنل  ،  و تجهيز ساختمان اداري  تأمين نسبت به    كل مدت اجراي پروژهپيمانكار متعهد است در  

و يا در ضريب پيشنهادي     هاي دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه    در رديف  تامين اين مواردهزينه    .مديرطرح، به شرح زير اقدام نمايد

 محاسبه شده است. پيمانكار 

ساختمان اداري)كانكس( مديرطرح و نمايندگان مربوطه، شامل يک اطاق جلسه، اطاق د است  پيمانكار متعهساختمان اداري:   -1

نسبت به   روز 7ظرف مدت  مديرطرح  ديپس از تائرا، مترمربع  80نمايندگان مديرطرح، اطاق دفتردار و سرويس بهداشتي جمعا به مساحت 

 . دياقدام نما تأييد شده شخصاتكامل آن طبق م زيتجهتأمين و 
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، يک دستگاه تلفكس، يک دستگاه لپ تاپ، يک دستگاه كامپيوتر، و ديگر لوازم اداري  A3*تجهيزات اداري شامل يک دستگاه پرينتر 

 متعارف، )طبق مشخصات مورد تأييد مديرطرح(، مي باشد. 

را    نفر   3ن مدير طرح به ميزان ميانگين  غذاي پرسنل: پيمانكار موظف است در طول مدت انجام عمليات، براي استفاده نمايندگا -2

وعدهاي غذايي براي عوامل كارفرما و مديرطرح   تاميندر سه وعده صبحانه، ناهار و شام با كيفيت قابل قبول مدير طرح تامين نمايد. هزينه  

 در زمان بازديد از كارگاه نيز بر عهده پيمانكار مي باشد.

تامين يک دستگاه خودرو شاسي بلند )موردتأييد مديرطرح( براي اياب و ذهاب نمايندگان مديرطرح در طول مدت اجراي پروژه   -3

 بر عهده پيمانكار مي باشد.

 

ز موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد ، به شرح  قسمتهايي ا  ج(- 21ماده  

 زير است :

 :است به شرح زير گردد،همچنين موارد يا حوادثي كه مشمول بيمه مي بايد بيمه كند و كه پيمانكار قراردادموضوع  هائي ازقسمت

هاي زير را تهيه نمايد و  حداكثر  مدت بيست روز از مبادله پيمان و قبل از شروع عمليات اجرايي بيمه نامهپيمانكار موظف است ظرف  

 رونوشت آن را به كارفرما ارائه دهد:

اي مسئوليت پيمانكار در قبال كاركنان خود و پيمانكاران جهت پوشش بيمه  "مسئوليت مدني پيمانكار در قبال كاركنان"بيمه نامه   -

نامه با هزينه پيمانكار كه تا  در طول دوره بيمه  نفر   2ربوط به خود با كلوزهاي كامل و به مبلغ سقف تعهدات پزشكي به تعداد  جزء م

 پايان تحويل موقت معتبر باشد.

اي مسئوليت پيمانكار در قبال اشخاص ثالث به جهت پوشش بيمه  "مسئوليت مدني پيمانكار در قبال اشخاص ثالث "بيمه نامه   -

 نامه با هزينه پيمانكار كه تا زمان تحويل موقت معتبر باشد.در طول دوره بيمه نفر 2لغ سقف تعهدات مالي به تعداد مب

ارايه نسخه اصل بيمه تمام خطر بنام كارفرما براي كليه عمليات مرتبط با موضوع پيمان براساس كلوزهاي مورد نظر كارفرما نزد   -

 خيص كارفرما براي كل مدت پروژه تا تحويل موقت. هاي معتبر بيمه به تشيكي از شركت 

هاي مرتبط به عمليات اجرايي در هاي آن محدود به موارد مذكور نبوده و كليه بيمههاي بيمه و پرداخت تحت هر شرايطي اخذ مجوز

 برعهده پيمانكار است. هاي ديگر به هزينه و حيطه مسئوليت پيمانكار بوده و بجز بيمه تمام خطر پرداخت هزينه كليه بيمه

آالت و ابزار و وسايل كارگاه كه متعلق مسئول بيمه نمودن تمام تاسيسات موقت، ماشين  21بديهي است پيمانكار بر اساس مفاد ماده  

اري كال بر ها و كارهاي ادها مسئوليت پيگيريباشد. الزم به ذكر است در صورت لزوم به استفاده از بيمه نامهبه او يا در اختيار وي مي

پيمانكار، كليه مسئوليتعهده پيمانكار مي اجرايي  از عمليات  ناشي  بروز هر گونه مشكل  پيمانكار باشد و در صورت  با  هاي مربوطه 

باشد و پيمانكار متعهد است هر گونه شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي را از كارفرما سلب نمايد و در صورت وجود شكايت، پيمانكار مي

 پذيرد.  ها را به صورت كامل ميين قرارداد كليه مسئوليتبر اساس ا

 در صورت تمديد بيمه تمام خطر در مدت تأخير غيرمجاز، پرداخت هزينه آن به عهده پيمانكار خواهد بود. 

 

 چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگه داري راه هاي انحرافي به پيمانكار ، به شرح زير است :  و(-21ماده .
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ريزي اي برنامه هاي مربوطه به عهده پيمانكار مي باشد. همچنين پيمانكار موظف است كليه عمليات اجرايي پروژه را به گونه   كليه هزينه

   هاي موجود متوقف يا اخاللي درآن ايجاد نگردد.ها و جادهو اجرا نمايد كه تحت هيچ شرايطي تردد در مسير راه 

 

شخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد ، به شرح زير  شمار نسخه هاي نقشه ها و م   الف(  -22ماده

 است: 

 يک نسخه.

 

شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعمل هاي راه اندازي ، تعمير ، نگه داري وراهبري و نقشه هاي چون ساخت كه    ح(  -22ماده

 پيمانكار تهيه مي كند به شرح زير است: 

هاي كارهاي اجرا شده ر جريان پيشرفت كار و پس از تكميل هرقسمت از كار به تشخيص مشاور از كليه نقشه پيمانكار موظف است د

( تهيه و بهمراه فايل كامپيوتري قابل ويرايش )در محيط اتوكد( و دو نسخه قابل تكثير تحويل مهندس  AS Builtساخت )هاي چوننقشه

 رسيده و در پايان كار در اختيار كارفرما قرار خواهد گرفت.  مديرطرحها بايد به تاييد مشاور نمايد. اين نقشه 

 

 ارد زير را رعايت كند .پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء مو ب( -24ماده

  . مديرطرحبا هماهنگي با كارفرما و  -1

 پيمانكاران جزء حق واگذاري كار را به پيمانكار ديگري ندارند. -2

( توسط پيمانكاران جزء و عوامل آنها  HSEريزي نمايد تا كليه الزامات ايمني )پيمانكار موظف است به نحوي برنامه -3

 باشد. هاي پيمانكاران جزء بر عهده پيمانكار ميهماهنگي و مسئوليت ايمني فعاليترعايت شود. در هر صورت نظارت، 

 

 پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير تامين مي كند .  الف ( – 28ماده 

  در اختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت.ه زمين تجهيز كارگاه از طرف كارفرما در محدوده كارگا

 

 تعديل نرخ پيمان به شرح زير است: ه(  -29ماده

مبلغ اوليه قرارداد و مطابق مفاد    %25قرارداد فاقد هرگونه تعديل مي باشد. تأكيد مي گردد هرگونه تغييرات در مبلغ قرارداد حداكثر تا  

 شرايط عمومي مي باشد. 29قرارداد، علي الخصوص ماده 
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 ر، به عهده پيمانكار است: هزينه انجام آزمايش هاي زي ج( -32ماده

 هزينه آزمايشات براي يک بار برعهده كارفرما مي باشد.  

ها، انطباق عمليات  پيمانكار موظف است با تهيه مستندات الزم حاصل از نتايج آزمايشات كنترل كيفي مواد، تجهيزات، متعلقات و فرآورده

هاي كيفي را جهت بندي آزمايشات مربوط به كنترلپيمانكار برنامه زمان  اجرايي با مشخصات فني را نشان دهد. در اين راستا الزم است

 حضور به موقع مهندس مشاور حداقل ده روز قبل از انجام آزمايش به اطالع دستگاه نظارت برساند.

زمايشگاهي كه هاي كنترل كيفيت، طبق مشخصات فني و يا دستور مهندس مشاور در آعالوه بر بند فوق در حين اجراي كار، آزمايش

شود و پيمانكار تائيد مهندس  شود و يا توسط شركت بازرسي مورد تائيد كارفرما و به هزينه كارفرما انجام ميتوسط دستگاه نظارت تعيين مي 

م  نمايد. براي انجام اين آزمايش ها پيمانكار موظف است تسهيالت الزمشاور را مبني بر منطق بودن عمليات با مشخصات فني اخذ مي

براي كارفرما، مهندس مشاور، شركت بازرسي و آزمايشگاه فراهم نمايد. در صورت عدم تطبيق نتايج آزمايشات با مشخصات فني، هزينه 

 انجام آزمايشات مجدد و اصالح موارد معيوب بر عهده پيمانكار خواهد بود. 

 

هيات وزيران   22/9/94هـ مورخ  50659/ت123402دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كارپيمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده

 . است) برابر با ده در صد مبلغ ناخالص صورت وضعيتهاي پيمانكار( 

 

مفاد مصوبه شماره  ميزان    -36ماده  پرداخت طبق  )بيست   20هيات وزيران، معادل %  94/ 22/9هـ مورخ  50659/ت123402پيش 

 . پرداخت و نحوه واريز طبق مصوبه مذكور انجام خواهد شددرصد( مبلغ كل قرارداد تعيين گرديده است كه روش 

 

 ميزان و ترتيب پرداخت هاي ارزي به پيمانكار ، براي متخصصان خارجي ، به شرح زير است : الف(-38ماده 

 شامل اين پيمان نمي باشد.**** 

 

 كشور تامين مي كند .  كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج از ب( -38ماده 

 شامل اين پيمان نمي باشد.**** 

 

كارفرما ارز مورد نياز براي تامين ماشين آالت و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير ، تامين    هـ(  -38ماده  .

 : مي كند

 شامل اين پيمان نمي باشد.**** 



 اسناد تجدید مناقصه  یرجانزمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر س ساخت و تجهیز 

 

يل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يک از آنها به شرح زير  پيمانكار موظف است كه پيش از تكم  ب(  -39ماده  

 تعيين شده است، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد.

 طبق اولويتهاي مندرج در برنامه زمانبندي مصوب كارفرما و مديرطرح.

 

ماشين آالت اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار    د(  -47ماده

 مي گيرد ، به شرح زير است : 

نرخ آالت موجود در كارگاه را به تشخيص خود براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار بگيرد.  كارفرما مجاز است كه هر تعداد از ماشين

 شود.استعالم انجام مي 3اجاره با توافق كارفرما و پيمانكار و از طريق حداقل 

 

 هزينه باالسري پيمانكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير ، پرداخت مي شود: ب( -49ماده 

شرايط عمومي ) تعليق( قبل از    49شرايط عمومي و شمول ماده    28ماده    2در صورتي كه شرايط قيد شده در تبصره   .1

 آالت پرداخت نمي گردد.  عمليات موضوع پيمان اتفاق بيفتد ، هزينه اي بابت تعليق و توقف ماشين

 در ساير موارد طبق مفاد شرايط عمومي پيمان عمل خواهد شد. .2

 

در صورت اتمام پيش از موعد كار ، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير به پيمانكار پرداخت مي    الف (  -50ماده  

 كند .    شامل اين پيمان نمي باشد.**** 

 

 سارت تاخير غير مجاز پيمان )ناشي از كار پيمانكار (به ميزان و ترتيب زير ، از پيمانكار وصول مي شود .  خ ( 6 -ب -50ماده 

 % مطابق شرايط عمومي پيمان عمل خواهد شد. 

 

 نماینده پیمانكار  نماینده کارفرما 

 مهر و امضاء  مهر و امضاء 
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 عمومیمشخصات فنی 
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 مشخصات فنی خصوصی 

  



 اسناد تجدید مناقصه  یرجانزمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر س ساخت و تجهیز 

 مشخصات فنی خصوصی 

 

پیمانکار موظف است قبل از اجرا، نقشه های کارگاهی را تهیه نموده و به تأیید دستگاه نظارت   .1

 )مدیرطرح( برساند. 

 باشد.   2سیمان مصرفی در بتن ها و مالت ها می بایست از نوع سیمان تیپ   .2

 سطح بتن کانالهای زهکشی می بایست به صورت لیسه ای اجرا گردد  .3
 فواصل حمل:  .4

 کیلومتر از محل کارگاه.  30مصالح سنگی: کمتر از  -1-4

 کیلومتر از محل کارگاه.  376میلگرد: از کارخانه یزد به فاصله   -2-4

 کیلومتر از محل کارگاه.  652پروفیلهای فوالدی از کارخانه اصفهان به فاصله   -3-4

 کیلومتر از محل کارگاه.  180سیمان از کارخانه واقع در محدوده شهر کرمان به فاصله   -4-4

 کیلومتر.  1110فنس )کارهای فوالدی سبک( از کارخانه های محدوده شهر مشهد به فاصله  -5-4

)ایمنی و بهداشت( در   HSEپیمانکار موظف به رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوط به  .5

 کارگاه و حین عملیات اجرایی می باشد. % 

 ایرانی تهیه گردید.  1ی در جه ر ها از برندها تجهیزات و نصبیات بهداشتی الک .6

می بایست از کارخانه های معتبر دارای مجوز الزم باشد  در همین رابطه   LSFکارخانه سازنده  .7

سرویس های بهداشتی و رختکن ورزشکاران، مطابق نقشه های پیوست معماری، دارای ابعاد  

زئیات نازک کاری و تاسیسات برقی و  میباشند که میبایست، تمامی ج LSFهستند از جنس   16×6

مکانیکی در آن ها مطابق استاندارد کارخانه سازنده ارائه و پس از تائید اجرا گرددو تمامی مصالح  

 و لوازم مصرفی و نصبیات از برندهای درجه یک ایرانی استفاده شود. 

معتبر و   جات روکش های زمین های تنیس )خاک رس و یا هاردکورت( می بایست از کارخانه  .8

 مورد تائید استفاده شود  

سازندگان معتبر    مطابق مشخصات فنی و از روکش چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال می بایست  .9

 داخلی استفاده شود . 
کلیه خط کشی ها و رنگ های مصرفی در زمین های ورزشی جهت خط کشی می بایست از   .10

 رنگ ها و پلیمر ها و رزین های مورد تایید استفاده شود . 
ارائه ضمانت نامه و گارانتی روکش زمین ها و اقالمی که نیازمند ارائه گارانتی می باشد، توسط   .11

 پیمانکار الزامی است . 

متر و با فاصله دو متری از یکدیگر هستند،   3که به ارتفاع   7*7پایه های فنس ها از قوطی آهن  .12

 مطابق نقشه های پیوستی اجرا می شوند. 

به همراه   ون سکوهای تماشاگران با استفاده از سنگ الشه و یا مال در صورت لزوم به اجرای  .13

 اندود پالستر و نرمه ماسه و سیمان ،مطابق اجرائیات اجرائی، اجرا خواهد شد. 

وات ،    250با توانایی تامین نور حداقلی  LEDمنظور تامین نور مناسب ، از پروژکتورهای ه ب .14

مطابق جزئیات اجرائی پیوستی تامین خواهد شد. تعداد و ارتفاع چراغ های روشنایی به قرار ذیل  

 است.
 متری  9پایه چراغ   6زمین ورزشهای بومی محلی :  

 متری  9پایه چراغ   6زمین هندبال : 

 متری  9پایه چراغ   10زمین مینی فوتبال :  
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 متری  9پایه چراغ   4والیبال و یسکتبال : هر کدام  زمین های 

 متری  7پایه چراغ    4زمین های تنیس : هر کدام  

با توجه به کاربریهای هر یک از زمین ها ، از مصالح و روکش های متناسب با آن ، که مورد  

 باشند استفاده می گردد.  ITF تائید 

زمين هاي تنيس، داراي روكش خاک آجر و يا روكش هارد كورت خواهند بود كه تعداد و موقعيت آنها با دستور كار  

 تعيين و ابالغ مي گردد. 

بایست با استانداردها و ضوابط زمین های ورزشی طراحی و اجرا گردد مسئولیت  کلیه زمینها می   .15

 می باشد.   EPCکنترل این ضوابط با پیمانکار 

نقشه های پیوست قرارداد ،  نقشه های مقدماتی بوده و پیمانکار می بایست نقشه های اجرایی   •

جرا تهیه و پس از اخذ تائیدیه  و مقررات ملی ساختمان را  قبل از ا  ITFمنطبق با استانداردهای 

 مراجع ذیصالح ، برای مدیریت طرح ارسال نماید. 
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 برنامه زمانی کلی 
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موافقتنامه خواهد   4این برنامه جنبه راهنمائی داشته و برنامه پیمان، برنامه زمانبندی مصوب در چارچوب مدت پیمان در ماده  *

 .بود

تفصیلی اجرای کار را براساس حضور گروه های دیگر )ترمینال داران، سرمایه گذران و سایر پیمانکاران( و پیمانکار باید برنامه   *

فعالیت های آنها و همچنین ضوابط و مقررات مرسوم بندر، تهیه و برنامه ریزی نماید و از این بابت هیچگونه تاخیری از پیمانکار 

 .پذیرفته نخواهد شد
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ادیر کارفهرست بهاء و مق   
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 برآورد رشته ابنیه 
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 برآورد رشته تاسیسات برقی 
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 تجهیز و برچیدن کارگاه 
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1232579گانه 6جداول   

  



 اسناد تجدید مناقصه  یرجانزمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر س ساخت و تجهیز 

  



 اسناد تجدید مناقصه  یرجانزمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر س ساخت و تجهیز 

 

 

 

 

76574جداول الف،ب و پ بخشنامه   
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 نقشه ها
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 (HSE)صه موازین مورد نظر و الزامی ایمنی، بهداشت و محیط زیست  خال

 

نفر پرسنل يا بيشتر بايد يك نفر كارشنار با مدرک ايمني يا بهداشت حرفه اي كه به تاييد    25شركتهاي داراي   -1

كارفرما رسيده است را به عنوان مسئول ايمني معرفي نمايند و نسبت به تشكيل كميته حفاظت فني   HSEمديريت  

 و هداشت كار  

 كارفرما  HSE plan 15صفحه   15بند  – كارفرما   HSE plan 2صفحه   2بند  -قانون كار  93ماده  - اقدام نمايند -2

تمامي پرسنل شركت قبل از شروح به كار بايستي آموزشهاي ايمني و آتش نشاني عمومي و امداد و نجات را گذرانده و در  -2

زارت كار و امور  آيين نامه آموزش ايمني و  - ارتباق با خطرات محيط كار و شیل خود و نحوه ايمني انجام كار توجيه شوند

 اجتماعي 

كارفرما رسيده و در    HSEكليه لوازم حفاظت فردي مناسب بر اسار نوح فعاليت پرسنل بايد تهيه، به تاييد مديريت    -3

اختيار افراد قرار گيرد و چگونگي كاربرد آنها به آنان آموزش داده شود و افراد ملزم به استفاده از اين وسايل گردند و همچنين 

 61ماده  -زمان دوره تحويل اين لوازم مطابق قانون رعايت شود بعنوان مثال ساليانه دو دست لبار كار و يك جفت كفش كار 

 كارفرما   HSE plan 6صفحه  6بند   - قانون كار 91ماده  - مه بهداشت عمومي كارگاههاآيين نا

در هنگام عقد قرارداد بايد كليه هزينه هاي مربوق به امور ايمني محاسبه و در متن قرار داد لحاظ گردد و پيمانكار موظف   -4

آيين نامه ايمني    6ماده    -اشتي را بطور كامل ببيند است در تجهيز كارگاه كليه تجهيزات و امكانات ايمني، آتش نشاني و بهد

 قانون كار  91ماده  - امور پيمانكاري

پيمانكار ملزم به شناسايي و ارزيابي كليه ريسكهاي ايمني محيط كار خود و ارا ه اقدامات كنترلي جهت آنها و گزارش آن   -5

 كارفرما    HSE plan  5صفحه   -كارفرما مي باشد  HSEبه مديريت 

كارفرما و همچنين   HSEشركت پيمانكار ملزم به ثبت و نگهداري حوادث ناشي از كار و ارا ه گزارش حوادث به مديريت  -6

 95ساعت به اداره كار،مركز بهداشت و سازمان تامين اجتماعي مي باشد. ماده    72اعالم گزارش حادثه حداكثر ظرف مدت  

 ساعت بعد از حادثه  72ر در جلسه آناليز حادثه تا كارفرما و حضو  HSE plan 7صفحه  - قانون كار

شركت پيمانكار ملزم به تشكيل پرونده پزشكي و انجام معاينات بدو استخدام جهت كليه پرسنل در شروح كار آنها و انجام  -7

 رفرما كا  HSE plan 12صفحه    5بند  -قانون كار  92ماده  -معاينات دوره اي حداقل سالي يك بار جهت آنها مي باشد 

پيمانكار موظف است محيط كار را براي كليه كاركنان ايمن نموده و پس از اتمام كار محل مربوطه را تميز و نسبت به   -8

 كارفرما    HSE plan 13صفحه  9بند  - خارج نمودن وسايل اضافي از محل كار اقدام نمايد

ه مدير عامل و مسئولين واحد هاي شركت پيمانكار  مسئوليت اجراي كليه مقررات و ضوابط ايمني و بهداشت كار بر عهد  -9

مي باشد و هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور،حادثه اي رخ دهد، شخب مدير عامل و مسئول واحد شركت پيمانكار از  

 HSE plan 13صفحه    10بند    -قانون كار  95نظر كيفري و حقوقي و مجازاتهاي مندرج در قانون كار مسئول مي باشد. ماده  

 كارفرما 

، آيين نامه ايمني امور پيمانكاران و ساير موارد ايمني،بهداشت و محيط ريست بر    HSE planنظارت بر كليه موارد    -10

 كارفرما   HSE plan 15صفحه   17بند  -كارفرما مي باشد   HSEعهده مديريت 

   HSEو آيين نامه     HSE planاجتماعي و    جهت وضوح بيشتر به آيين نامه ايمني امور پيمانكاري وزارت كار و امور   -11

 پيمانكاران شركت معدني و صنعتي گل گهر مراجعه شود. 

ايمني    -12 نامه  آيين  ايمني در  نفرات  نياز  فعاليت و مدرک مورد  نوح  به  توجه  با  ايمني هر شركت  نفرات  و  بازرر  تعداد 

 پيمانكاران گل گهر تعيين شده و بايد مطابق با آن اقدام گردد.
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شركت كرده و با مسا ل و    HSEپيمانكاران موظفند قبل از شروح به كار در مجموعه گل گهر در جلسه توجيهي واحد    -13

 (  kick of meetingدستورالعمل ها آشنا و يك نسخه از آن را دريافت نمايد.)

 مه نمايند.)دريافت شماره بيمه( پيمانكاران موظف اند كليه پرسنل اعم از قرار دادي و روز مزد را حتي براي يك روز بي  -14

 پيمانكاران جهت مفاصا حساب مي بايستي تاييد اداره كار مبني بر عدم شكايت از ايشان را نيز دريافت نمايد.  -15

مطابق با آيين نامه ايمني پيمانكاران شركت معدني و صنعتي گل گهر بصورت دوره اي از شركت ها بازديد و امتياز دهي    -16

 درصد از صورت وضعيت پيمانكاران قابل كسر است. 10صورت عدم كسب امتيازات الزم مطابق با آيين نامه تا   مي گرددو در

الزامي    HSEليست فعاليت هايي كه نياز به پرميت دارند جهت انجام كارهاي خا  اخذ مجوز )پرميت( از مديريت واحد    -17

 است.

كارفرما به طور كامل پيروي    HSE،استانداردها و دستورالعمل هاي    پيمانكار موظف است خطي مشي ،قوانين ، مقررات   -18

 نمايد. 

پيمانكاران    HSEعملكرد پيمانكاران فرعي به منزله عملكرد و پرسنل پيمانكار محسوب شده و كليه ضوابط دستورالعمل    -19

تمامي پيمانكاران    HSEملكرد  براي آنها نيز جاري بوده، لذا در اين خصو  پيمانكار اصلي مسئول پاسخگويي در مورد ع

 فرعي مي باشد. 

 – در جذب و بكارگيري افراد مي باشد. )سالمت جسمي و رواني مهارت تجربي     HSEپيمانكار ملزم به رعايت الزامات    -20

   دانش انجام كار(
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  تعالي بسمه                         

س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر
 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

   :شماره
 13/05/1392 :تاريخ

 مشخصات فني عمومي راه ـ تجديد نظر دوم: موضوع 

  

  
نامه اسـتانداردهاي اجرايـي    آيين) 7(و ) 6(قانون برنامه و بودجه و مواد ) 23(به استناد ماده 

موضـوع  (فنـي و اجرايـي كشـور     و در چـارچوب نظـام   1352مصـوب سـال    -هاي عمراني طرح
، بـه پيوسـت   )هيأت محترم وزيـران  20/4/1385هـ مورخ 33497ت/42339شماره  نامه تصويب

مشخصات فني عمـومي راه ـ تجديـد نظـر     «امور نظام فني، با عنوان  101شماره  استاندارد فني
ابـالغ   اول،از نوع گـروه  و  1/10/1382مورخ  101/ 149625به عنوان جايگزين دستورالعمل شماره  » دوم
  . آيد به اجرا در 1/10/1392شود تا از تاريخ  مي

. دار پاسخگويي و اعالم اصالحات در مفاد اين نشريه استامور نظام فني اين معاونت، عهده
ها در مناقصه، بعد از هاي پيمانكاراني كه تاريخ پيشنهاد قيمت آنرعايت موارد اصالحي در پيمان

  .  باشد، الزامي استاعمال شده در مفاد نشريه تاريخ اصالحات 
  

  

   

 

مرادي روزبه  

92/41203
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 طراحی و اجراي ساختمان راهنماي

 اي) هاي کوچک (محله ورزشگاه
 

 

 

 373شماره   ضابطه

 
 

 

 

 

 

 

 

 نظارت راهبرديمعاونت 
 نظام فنی  امور
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تعالی بسمه      

                                                          

 هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران بخشنامه به دستگاه
شماره:                        93/142712 

تاریخ:                         1393/11/18

اي) هاي کوچک (محله طراحی و اجراي ساختمان ورزشگاه راهنمايموضوع: 

هاي  نامه استانداردهاي اجرایی طرح ) آیین7) و (6) قانون برنامه و بودجه و مواد (23به استناد ماده (

نامه شماره  و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب 1352مصوب سال  -عمرانی

امور نظام  373هیأت محترم وزیران)، به پیوست ضابطه شماره  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339

 گروه سوماز نوع » اي) هاي کوچک (محله تمان ورزشگاهطراحی و اجراي ساخ راهنماي «فنی، با عنوان 

 شود. ابالغ می

 الزامی است. 01/04/1394رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 

بوده و  این ضابطهکننده نظرات و پیشنهادهاي اصالحی در مورد مفاد  دریافت سازمانامور نظام فنی این 

  .کرداعالم خواهد  را اصالحات الزم

ر�ی ��ور سازمان �د�يت و ���
 ریا�ت ���وری 

 رییس سازمان

          ۳۰۵۸۸۰ ش ش:





باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

اسناد مناقصه

پروژه ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز

فهرست بهاء و مقادیرکار



 ءتوضیحات تکمیلی فهرست بها

 
 

منتشره  1400سال  تاسیسات برقیو  ابنیههای هارس بهای واحد پایه رشته فدر تهیه فهرست بهای قرارداد از  -1

به پیوست و جهت سهولت دسترسی، کلیات فهارس  استفاده شده است.جه کشور دوتوسط سازمان برنامه و ب

در صورت عدم انطباق احتمالی مندرجات این توضیحات با کلیات فهارس و دیگر  همین توضیحات آمده است.

 ضوابط و مقررات پیوست این پیمان، کلیات فهارس و ضوابط و مقررات فوق، مالک عمل خواهد بود.

چنانچه در شرح ردیف های ستاره دار به صراحت قید نشده باشد، هر ردیف شامل کلیه هزینه های مربوط  -2

دادن در جای خود، آزمایش و راه داری، آماده سازی، اجرا یا قرارخرید کاال، حمل و انبار و نگه به تهیه و

اندازی تمام مواد مصالح، تجهیزات و نیروی انسانی الزم جهت تکمیل کار موضوع آن ردیف می باشد به جزء 

 ذکر شده باشد. در مواردی که به صراحت در اسناد

نباید به هیچ وجه به عنوان حداقل یا حداکثر کار الزم  رست بهای این پیمان،مندرج در فهاحجام و مقادیر   -3

 تلقی گردد.

مندرج در بند واحد هر آیتم با فهارس بهای بهای و یا اشتباه تایپی در درج عدم مطابقت هرگونه در صورت  -4

 می گیرد.قرار عمل مالک  1400ای سازمان برنامه و بودجه کشور سال بهول قیمتهای فهارس اجد، 1

ردیفهایی به جز ردیفهای پیش بینی شده در برآورد و فهرست هیچگونه عملیات موضوع قرارداد، برای انجام  -5

را در ضرایب ادعایی احتمالی متعلقه  کار موافقت دارد که بهای ردیفهایبهای قرارداد، تعلق نمی گیرد. پیمان

 منظور نموده است.خود 

)بجز اقالم فاکتوری( می باشد. برای اقالم فاکتوری ضریب    1.30ضریب باالسری منظور شده در این قرارداد     -6

منظور خواهد شددد. پیمانکار قبول نموده اسددت که در ضددرایب پیشددنهادی خود، مابه التفاوت ضددریب   1.2

 بت هیچگونه ادعایی ندارد.  ، را منظور نموده است و از این با1.30به  1.41باالسری قرارداد از 

 منظور خواهد شد. 1.20برای اقالم فاکتوری در این قرارداد ضریب  -7

پیمانکار قبول نموده است که مشخصات و نقشه و شرایط کار را به دقت بررسی نموده و از کمیت و کیفیت  -8

غیره اطالعات کافی کار از قبیل محل کار، وضع کارگاه، شرایط آب و هوا، تعطیلی ها، دستمزد کارگران و 

کسب نموده و هیچ نکته و موضوع مبهم و نامفهومی باقی نمانده که بعداً بتواند استناد به عدم آگاهی نموده 

در مدت انجام کار بعهده پیمانکار خواهد  هاو مطالبه ای بنماید و تعهد می نماید که هرگونه افزایش دستمزد

 بود.

 صورت وضعیت ها:  -9

تهیه شود.  مدیرطرحصورت وضعیت های ارسالی پیمانکار می بایست با نرم افزار مورد تأیید کارفرما و   -1-9

نرم افزار فوق می بایست حاوی فهارس بهای ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای قابلیت 

 افزودن ردیفهای ستاره دار و قیمت های جدید باشد.

تهیه شده ریالی  بایست به گونه ای باشد که بیانگر مقادیر و ارقامفرمت برگه های صورت وضعیت می  -2-9

 و تأیید شده کارفرما به ترتیب در سه رنگ مشکی، قرمز و سبز باشد. مدیرطرحپیمانکار، اصالح شده 



نسخه به همراه یک لوح فشرده حاوی فایلهای  5ای ارسالی پیمانکار می بایست در صورت وضعیت ه -3-9

 مستندات مربوطه باشد. صورت وضعیت و اسکن

با عنایت به ضوابط مقرر در کلیات فهارس بهای منضم به پیمان، مبنی بر ممنوعیت پرداخت هر گونه  -4-9

وجهی قبل از تهیه و ابالغ صورتجلسه کارکرد، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا حتی المقدور از 

 وضعیت کارکرد خودداری شود. منظور نمودن کارهای ناتمام و بدون صورتجلسه قطعی در صورت

ابت هزینه بارگیری مجدد مصالح از محل دپوی داخل کارگاه تا محل مصرف و صعوبت های حمل داخلی ب -10

بها یا اضافه بهائی قابل پرداخت نمی باشد ولی در صورتی که خاک حاصل از محل های خاکبرداری به 

داده شود، بهای بارگیری و حمل داخلی  تشخیص دستگاه نظارت برای مصرف در خاکریزها مناسب تشخیص

  کارگاه از روشهای حمل مندرج در فصل سوم قابل پرداخت می باشد.

پیمانکار قبول دارد که قبل از ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه، از محل پروزه بازدید بعمل آورده و  -3-9

بررسی های کافی را انجام داده است. بنابراین با درنظر گرفتن تمامی جوانب کار و مورد توجه ویژه قراردادن 

فرایند در اسناد مناقصه و اعمال آن در  موارد مندرج در این بند و انجام اصالحات احتمالی اطالعات ارائه شده

 تهیه تجزیه بهای کار، قیمت پیشنهادی خود را تهیه و ارائه نموده است.

مبالغ درج شده در جدول تجهیز و برچیدن پیمان حاضر بصورت برآوردی بوده و پیمانکار متعهد به انجام،   -11

ت بهای پیمان برای کل مدت پروژه، از تأمین و پرداخت کلیه هزینه های ردیفهای تجهیز و برچیدن فهرس

شروع تا تحویل موقت کل کار )و در صورت لزوم تا پایان تحویل قطعی کل کار(، بدون دریافت هیچگونه 

هزینه اضافی می باشد. پیمانکار موافقت کرده است که در صورت افزایش هزینه ها از مبالغ برآورد، هزینه 

کرده است و از این بابت هیچگونه ادعایی از سوی پیمانکار مسموع  های اضافی را در پیشنهاد قیمت منظور

 و قابل تأیید نخواهد بود.

تی نافذ خواهند بود که رکه پس از تاریخ قرارداد صادر می شوند در صو ییکلیه بخشنامه ها و دستورالعملها  -12

و کارفرما بررسی شوند. در صورت تایید از طرف  مدیرطرحاز نظر موضوعی و تناسب با شرایط قرارداد توسط 

 اینصورت فاقد اعتبار خواهند بود. و کارفرما به پیمانکار ابالغ گردد و در غیر مدیرطرح

در حین اجرای مفاد  مدیرطرحپیمانکار موافقت دارد کلیه دستورالعمل های بعدی که از طرف کارفرما یا   -13

استانداردها و دستورالعمل های اجرایی، ضوابط ایمنی  ات فنی،پیمان مشتمل بر نقشه های اجرایی، مشخص

را صادر می گردد در قالب ضوابط این پیمان  ،انجام آزمایشات ، حفاظت از قطعات ساخته شده ودر اجرا

 رعایت نموده و به انجام برساند.

 %پرداخت صورت وضعیت قطعی منوط به ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی می باشد.  -14



باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

خالصه مالی کل



منطقه ایباالسریبرآورد خالص

59,381,982,5151.301.0480,284,440,360فهرست پایه1

92,651,820,0001.301.04125,265,260,640ستاره دار2

3,206,750,0001.301.134,710,715,750فهرست پایه3

20,300,000,0001.301.1329,820,700,000ستاره دار4

511,983,889,106--11,983,889,106

ابنیه

خالصه مالی برآورد

شرکت معماری همساز: مدیرطرحباشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان: کارفرما

پروژه ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز 

شرحردیف
ضرایبریال- مبلغ برآورد 

مبلغ ناخالص

تأسیسات 

برقی

252,065,005,856جــــــمــــــع

تجهیز و برچیدن کارگاه



باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

برآورد رشته ابنیه



��کلیات

 ١۴٠٠فهرست�بهای�واحد�پایه�رشته�ابنیه�سال�

  

��کلیات

�یکدیگر�هستند.��و�مکمل��تفکیک��غیر�قابل��ها،�اجزاي�ردیف��ها�و�شرح�فصل��،�مقدمه�مفاد�کلیات�.1

از���واحد�هر�یک��بهاي��،�بلکه�کار�نیست��کامل��مشخصات��کننده��تعیین��،�به��تنهایی�کلیاتها�و��فصل��در�مقدمه��شده��درج��ها�و�شرح�ردیف��شرح�.2

�طبق��که��است��پرداخت��قابل��در�صورتی�ها�ردیف و��بها��فهرست��در�این��شده��تعیین��شود�و�با�مشخصات��انجام��فنی��و�مشخصات��نقشه��کار،

�.باشد��داشته��مطابقت�ردیف�مورد�نظر

��کارگیري�و�به���تامین��هاي�هزینه��و�شامل��بودهو�ابنیه�صنعتی���ابنیه��رشته��به��مربوط��کارهاي��اجراي��هزینه��بها،�متوسط��فهرست��این��هاي�تقیم�.3

در���مصالح��جایی�،�جابه�حمصال��و�باراندازي��،�حمل�،�بارگیري�،�تهیه�مورد�نیاز،�شامل��مصالح��تامین��همچنین�و�ابزار�و��آالت��،�ماشین�انسانی��نیروي

�اجراي�طور�کلی�به��،�و�مصالح��،�اتالف�کارگاه �هزینه�کار�است��کامل��، ��این��هاي�واحد�ردیف��مورد)�در�بهاي��(بر�حسب��اندازي�و�راه��آزمایش��.

�.�است��شده��بینی�بها�پیش��فهرست

�،�زمین��سختی��بابت��بهایی��اضافه��گونه�.�هیچ�است��فنی��و�مشخصات��نقشه��،�طبقکار��انجام��براي��کاملی��هاي�بها،�قیمت��فهرست��این��هاي�قیمت�.4

�در��به��صراحت��کند،�جز�آنچه��تر�یا�مخصوص�کار�را�مشکل��اجراي��و�موارد�دیگر�که��،�باراندازي�،�حمل�،�بارگیري�سوراخ��،�تعبیه�یا�ارتفاع��عمق

�.�نیست��پرداخت��،�قابل�است��شده��بینی�پیش�بها��بها�یا�اضافه��آن��بها�براي��فهرست��این

��کار�منضم��اجراي��در�برآورد�هزینه��که��،�در�صورتی�کارگاه��تجهیز�و�برچیدن��و�هزینه�باالسري�،اي�،�منطقهطبقات��هاي�به�ضریب��مربوط��مبلغ�.5

ها�در�برآورد،�مبالغ�مربوط�به��ها�یا�هزینه�بینی�این�ضریب�شبه�عبارت�دیگر�در�صورت�عدم�پی�.�است��پرداخت��باشد،�قابل��،�منظور�شده�به��پیمان

�باشد.�آن�قابل�پرداخت�نمی

��هاي�با�قیمت��آن��دیگر،�یا�مقایسه��هاي�بها�با�فهرست��فهرست��این��بها�با�یکدیگر،�یا�مقایسه��فهرست��این��هاي�فصل��از�مقایسه��گیري�با�نتیجه�.6

�.�نیست��پرداخت��،�قابل�است��شده��تعیین��به��صراحت��بجز�آنچه��اضافی��دیگر�وجه��مقایسه��هر�نوع�،�یا�قیمت��تجزیه��روز�یا�استناد�به

�برآورد،�نافذ�خواهد�بود.��مرحله��تنها�براي��،�مفاد�آن�است��شده��برآورد�داده��نحوه��براي��دستورالعملی��بها�که�فهرست��از�این��در�هر�بخش�.7

باشد.�مشخصات�فنی�عمومی��،�مشخصات�فنی�عمومی�و�یا�مشخصات�فنی�خصوصی�پیمان�میبها��فهرست��در�این��فنی��منظور�از�مشخصات�.8

سازمان�برنامه�و�بودجه�تجدیدنظر�دوم�و�حسب�مورد�سایر�نشریات��-55مشخصات�فنی�عمومی�کارهاي�ساختمانی�نشریه�شماره��بیبه�ترت

�فن�کشور �یا �مصالح �به �مربوط �استانداردهاي �آن �از �پس �و �نظراوري ��می�مورد �بر�خصوصی��فنی��مشخصاتباشد. �مطابق��بنا �و ضرورت

�.شود�ي�ابالغی�درج�میدستور�کارها�یا��اجرایی��هاي�،�نقشه�پیمان�هاي�مربوط�توسط�مهندس�مشاور�تهیه�و�حسب�مورد�در��دستورالعمل

�.�پرتلند�است��،�منظور�سیمان�است��نشده��مشخص��سیمان��نوع��که��هایی�در�ردیف�.9

�کارهاي�سبک��فوالدي��کارهاي��هاي�در�فصل�.10 �تهیه�چوبی��و�کارهاي��آلومینیومی��، �است��عهده��به��آالت�راقی��، �هزینه�پیمانکار ��و�حمل��تهیه��.

آحادبها���تعدیل��مشمول��هزینه��شود.�این�می��پیمانکار�پرداخت��به��باالسري��ضریب��اعمال�با�مورد�تایید�کارفرما��فاکتور�فروش��بر�اساس��آالت�یراق

�گیرد.�نمی��تعلق��آن��به��پیمان��هاي�سایر�ضریبو���نبوده

،��بیش�از�آن��حمل��.�هزینه�است��بها�منظور�شده��فهرست��این��هاي�ردیف��در�قیمت��مصالح��کیلومتر�و�باراندازي�30تا���،�حمل�بارگیري��هزینه�.11

�شود.�می��،�محاسبه�است��شده��بینی�پیش��و�نقل��حمل��فصل��در�مقدمه��که��مواردي��تنها�براي

�.�نیز�نافذ�است��ساخته��پیش��بتن��مورد�براي��،�برحسب�است��شده��بینی�درجا�پیش��بتن��فصل��در�مقدمه��که��عمومی��شرایط�.12

�مشاور�برسد.��تایید�مهندس��به��از�سفارش��،�قبل�یفن��با�مشخصات��مورد�نیاز،�باید�از�نظر�تطبیق��و�تجهیزات��مصالح��فنی��یا�کاتالوگ��نمونه�.13

،��ستا�ها�مجلس�،�دستور�کارها�و�صورت�اجرایی��هاي�در�نقشه��شده��ابعاد�درج��طبق��،�که�شده��انجام��ابعاد�کارهاي��کارها،�بر�اساس��گیري�اندازه�.14

��شده��بینی�بها�پیش��فهرست��در�این��گیري�اندازه��براي��اي�ویژه��روش��که��در�مواردي�گیرد.�می��ها،�صورت�فصل��و�مقدمه��به��مفاد�کلیات��با�توجه

�شود.�می��انجام��شده��تعیین��روش�به���گیري�،�اندازه�است

��اید�مطابقتمیلگرد،�ب��نصب�یاها��کنی�،�مانند�پی�ها�بعداً�میسر�نیست�آن��کامل��بازرسی��شود�و�امکان�می��کار�پوشیده��از�انجام��پس��که��عملیاتی�.15

������������������������
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 آنها با نقشههاي اجرای �ی،�مشخصات� فنی و�دستور کارها،�حین اجراي کار و�قبل از�پوشیده شدن،�با مهندس مشاور، صور �تجلسه�شود.�



��کلیات

 ١۴٠٠فهرست�بهای�واحد�پایه�رشته�ابنیه�سال�

  
�شامل�است��شده��بینی�پیش��زیرزمینی��کار�زیر�تراز�آب��اجراي��بهاي��اضافه��به�صورت��که��هایی�ردیف�.16 کار�در���پیشرفت��يکند��هاي�هزینه��،

�به��آن��مشابه��یا�وسیله��موتوري��از�تلمبه��استفاده��لزوم��شود�که�می��پرداخت��و�در�صورتی��است��موتوري��با�تلمبه��آب��دار�و�تخلیه�آب��محیط ،�

��زیرزمینی��زیر�تراز�آب��که��یاتاز�عمل��قسمت��،�به�آن�یاد�شده��هاي�شود.�ردیف��مجلس�کار�صورت��از�انجام��مشاور�برسد�و�پس��تایید�مهندس

�گیرد.�می��شود،�تعلق��انجام

�شود.�می��منظور�و�پرداخت��موقت��هاي�وضعیت��در�صورت���1پیوست��کار،�طبق�پاي��مصالح�.17

�کند.�ها�را�مشخص�می�مقدار�سیمان�مورد�استفاده�در�انواع�مالت�1-1جدول��.18
�

�کیلوگرم�در�مترمکعب�مالتها�بر�حسب��.�مقدار�سیمان�در�مالت1-1جدول�

�1:3مالت�ماسه�سیمان��1:4مالت�ماسه�سیمان��1:5مالت�ماسه�سیمان��1:6مالت�ماسه�سیمان��شرح

��200�225�285�360مقدار�سیمان

�شرح
مالت�ماسه�بادي�و�

�1:4سیمان�

مالت�ماسه�بادي�و�سیمان�

1:3�
�1:3:12مالت�باتارد��1:2:9مالت�باتارد�

��285�360�130�110مقدار�سیمان

�شرح

مالت�سیمان،�پودر�

سنگ�و�خاك�سنگ�

1:1:3�

دوغاب�سیمان�سفید�و�

(براي��1:4پودر�سنگ�

بندکشی�سنگ�پالك�و�

�کاشی�و�سرامیک)

دوغاب�سیمان�سفید�و�

(براي��1:6خاك�سنگ�

�بندکشی�موزاییک�فرنگی)

�مالت�موزاییک

5/2:�5/2�:1�

��300�400�225�350مقدار�سیمان

�شرح
�مالت�موزاییک

�2:�5/1�:1�
��دوغاب�سیمان�معمولی

���450�430مقدار�سیمان

��

�.�در�تنظیم�صورت�جلسات�که�باید�بر�اساس�ضوابط�تهیه�شود،�موارد�زیر�نیز�باید�مورد�توجه�قرار�گیرد:19

فنـی�عمـومی،���هاي�اجرایی،�مشخصـات���.�صورت�جلسات�در�موارد�تعیین��شده�در�پیمان،�باید�در�حین�اجراي�عملیات�و�بر�اساس�نقشه19-1

�مشخصات�فنی�خصوصی�و�دستور�کارها�تهیه�شوند�و�شامل�حداقل�اطالعات�زیر�باشند:

�جلسه،�نام�کارفرما،�مهندس�مشاور،�پیمانکار،�شماره�و�تاریخ�پیمان،�موضوع�پیمان�و�شماره�و�تاریخ�صورت�-

�جلسه،�ذکر�دالیل�و�توجیهات�فنی�الزم�براي�اجراي�کار�موضوع�صورت�-

�یحات�کافی�و�ترسیم�نقشه�با�جزییات�کامل�و�بیان�مشخصات�فنی�کار،ارایه�توض�-

�متره�نمودن�کار�و�محاسبه�مقادیر�و�احجام�عملیات.�-
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��کلیات

 ١۴٠٠فهرست�بهای�واحد�پایه�رشته�ابنیه�سال�

  
جلسات�باید�به�امضـاي�پیمانکـار،�مهنـدس�نـاظر�مقـیم،�مهنـدس�مشـاور�و�کارفرمـا�(در�مـوارد�تعیـین�شـده)�برسـد.�تمـامی���������������.�صورت19-2

هندس�مشاور�(با�رونوشت�جهت�اطالع�و�پیگیري�پیمانکار)�براي�اعمال�در�صورت�وضعیت�به�همـراه��جلسات�باید�توسط�کارفرما�به�م�صورت

جلسات�مزبور�ظرف�مدت�یاد�شده�از�طرف�کارفرمـا�بـه����موضوع�کار�و�جدول�خالصه�مقادیر�ظرف�مهلت�سه�هفته�ابالغ�شود.�چنانچه�صورت

جلسه�اصالحی�را�به�اطالع�مهندس��ت�کارفرما�دالیل�عدم�ابالغ�یا�لزوم�تهیه�صورتهر�دلیل�ابالغ�نگردید،�با�پیگیري�مکتوب�پیمانکار،�الزم�اس

جلسه�اصالحی،�الزم�است�مراحل�تهیه�و�ابـالغ�آن�ظـرف�مـدت�دو�هفتـه������مشاور�و�پیمانکار�برساند.�پس�از�آن�در�صورت�نیاز�به�تهیه�صورت

ی�به�هر�دلیلی�خارج�از�قصور�پیمانکار�از�طرف�کارفرما�با�تـاخیر��جلسه�اصالح�انجام�شود.�پس�از�سپري�شدن�مهلت�دو�هفته،�چنانچه�صورت

جلسه�اصالحی�و�پرداخت�مبلـغ�مربـوط�بـه�آن،�بـر�اسـاس�������ابالغ�شود،�میزان�تاخیر�به�وجود�آمده�(نسبت�به�مهلت�سه�هفته)�در�ابالغ�صورت

�گردد.�دستورالعمل�مربوط،�در�رسیدگی�به�تاخیرات�پیمان�منظور�می

.�گـردد��یلحاظ�مـ��تیدر�صورت�وضع��7/0بیمهندس�مشاور�قرار�گرفته�باشد،��با�اعمال�ضر�دییکه�مورد�تاجلسات�فاقد�ابالغ�کارفرما��صورت

هـاي�مهنـدس�مشـاور�و�����جلسات�بوده�و�از�تعهدات�و�مسـوولیت��جلسات�توسط�کارفرما�به�منظور�مستند�سازي�مدارك�و�صورت�ابالغ�صورت

�کاهد.�پیمانکار�نمی

جلسه�مطابقت�داشته�باشد�و�ابالغ�صرفاً�با�مسوولیت�و�تاییـد�بـاالترین����.�تاریخ�ابالغ�کارفرما�باید�با�زمان�اجراي�عملیات�موضوع�صورت19-3

�تواند�در�زمان�دیگر�انجام�شود.�مقام�دستگاه�اجرایی�می

19-4�.�

.�است��شده��محاسبه���1399سال��چهارم��ماهه��سه��هاي�قیمت��بها�بر�مبناي�فهرست��این�.20
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(ریال )جمع فصل ستاره دارفهرست بهاعنوانفصل
135,002,4350135,002,435عملیات خاکی با دست2

3,466,8001,485,000,0001,488,466,800عملیات خاکی با ماشین 3

2,731,125,000490,000,0003,221,125,000عملیات بنایی با سنگ4

500,469,4740500,469,474کارهای فوالدی با میلگرد7

4,266,222,89404,266,222,894بتن درجا8

5,837,507,21230,000,000,00035,837,507,212کارهای فوالدی سنگین9

1,021,113,21601,021,113,216بتن پیش ساخته و بلوک چینی12

37,166,719,45610,950,000,00048,116,719,456کارهای فوالدی سبک16

191,318,7600191,318,760کارهای آلومینیومی17

437,177,7000437,177,700اندود و بندکشی18

1,032,611,50049,726,820,00050,759,431,500کارهای پالستیکی23

1,665,441,30001,665,441,300رنگ آمیزی25

3,937,874,26503,937,874,265زیراساس و اساس26

455,932,5030455,932,503حمل و نقل28

59,381,982,51592,651,820,000152,033,802,515

خالصه فصول رشته ابنیه

جمع 



ستاره دارفهرست

ف020102
کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن خاکهای کنده شده به کنار 

محلهای مربوط
366,50084.7231,049,880مترمكعب

ف020401

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیرلجنی، و حمل با هر 

 متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از 50نوع وسیله دستی تا 

.ماشین برای حمل ممكن نباشد

245,500171.1742,022,235مترمكعب

ف020402
 متر حمل اضافی 50 برای 020401 و 020101اضافه بها به ردیف های 

. متر به تناسب محاسبه می شود50با وسایل دستی، کسر 
113,500338.8838,462,880مترمكعب

55,400423.6023,467,440مترمربعرگالژ و پروفیله کردن سطوح شیروانی یا دیواره های خاکیف020507

135,002,4350

ستاره دارفهرست

ف030805
 سانتیمتر 15آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها تا عمق 

. درصد به روش پروکتور اصالحی100با تراکم 
10,700324.003,466,800مترمربع

031006*

ماسه ریز و خاک رس و خاک آجر با دانه )تهیه و اجرای خاک آجر 

در سه الیه با آبپاشی و غلطک زنی جمعا به ضخامت  (بندی ریز و خاص

. میلیمتر30 تا 27

1,100,0001,350.001,485,000,000مترمربع

3,466,8001,485,000,000

ستاره دارفهرست

2,127,000625.001,329,375,000مترمكعب.سنگ چینی در کف با سنگ الشهف040102

ف040504

تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانالها، اطراف پی ها و لوله 

ها، کف ساختمانها، معابر، محوطه ها یا هر محل دیگری که الزم باشد، 

.به انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت های الزم

1,713,000700.001,199,100,000مترمكعب

ف040508
، در صورت کوبیدن مصالح 040507 تا 040501اضافه بها به ردیفهای 

.ریخته شده در ضخامت الزم
289,500700.00202,650,000مترمكعب

040510*

 بابت دانه بندی ویژه و دقت در اجرا و 40504اضافه بها به ردیف 

بستر ) سانتیمتر 10ترازبندی شن های بادامی و نخودی به ضخامت 

.(چمن مصنوعی زمین فوتبال

70,0007,000.00490,000,000مترمربع

2,731,125,000490,000,000

ستاره دارفهرست

ف070202
 18 تا 12تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد اجدار به قطر 

.میلیمتر، برای بتن مسلح برای سیم پیچی الزم
136,000750.00102,000,000کیلوگرم

ف070612
 میلیمتر، با 40تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر 

متعلقات الزم قبل از بتن ریزی
244,5001,629.73398,469,474کیلوگرم

500,469,4740

عملیات خاکی با دست- 2فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 

جــــــمــــــع

عملیات خاکی با ماشین- 3فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف
مقدار(ريال) بهاي واحد 

(ريال)بهاي کل 

جــــــمــــــع

عملیات بنايی با سنگ- 4فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 

جــــــمــــــع

جــــــمــــــع

کارهاي فوالدي با میلگرد- 7فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 



ستاره دارفهرست

ف080102
 150شكسته، با  تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

.کیلوگرم سیمان در مترمكعب
3,797,000400.301,519,939,100مترمكعب

ف080106
شكسته، با مقاومت  تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

. مگاپاسكال25فشاری مشخصه 
4,349,000150.16653,051,407مترمكعب

ف080107
شكسته، با مقاومت  تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

. مگاپاسكال30فشاری مشخصه 
4,470,000329.781,474,098,720مترمكعب

ف080304
15اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی ، هرگاه ضخامت بتن برابر 

0سانتیمتریا کمتر باشد
76,500329.7825,227,864مترمكعب

142,0002,118.00300,756,000مترمربع.لیسه ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روشف080308

35,700329.7811,773,003مترمكعب .بتن در بتن مسلح اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف ف080310

ف080314
 میلیمتر بر متر و یا 1اضافه بها برای بتن ریزی پی ها با دقت پرداخت 

.دقت بیشتر
68,0003,802.60258,576,800مترمربع

dm391,200250.0022,800,000.تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل های الزمف080501

4,266,222,8940

ستاره دارفهرست

ف090701

تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی با

بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده از نبشی، سپری، ورق، تسمه،

میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخكهای الزم، جوشكاری، برشكاری،

.سوراخكاری و ساییدن، به طور کامل

227,00025,715.895,837,507,212کیلوگرم

092805*

خرید، حمل و نصب ساختمان پیش ساخته الکر به همراه اجرای نازک

کاری و کفپوش، سرامیک بدنه و فضاهای تر، تهیه و نصب شیرآالت و

چینی آالت بهداشتی، کابل کشی و تهیه و نصب تجهیزات و لوازم

روشنایی و مخابرات و شبكه، تهیه و نصب درب و پنجره به همراه کلیه

.یراق آالت و دیگر جزئیات و ملحقات و متعلقات متعارف

50,000,000600.0030,000,000,000مقطوع

5,837,507,21230,000,000,000

ستاره دارفهرست

ف120104
 0.06تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته پرسی با سطح مقطع تا 

.1:5مترمربع و مالت ماسه سیمان 
10,044,000101.661,021,113,216مترمكعب

1,021,113,2160

جــــــمــــــع

کارهاي فوالدي سنگین- 9فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

بتن درجا- 8فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 

(ريال)بهاي کل 

جــــــمــــــع

بتن پیش ساخته و بلوک چینی- 12فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 

جــــــمــــــع



ستاره دارفهرست

ف160101

، با (با یا بدون کتیبه)تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فوالدی از ورق 

شاخک های اتصالی مربوط و جاسازی ها و تقویت های الزم برای قفل و 

.لوال

267,000900.00240,300,000کیلوگرم

ف160102

سپری، ناودانی، میل  تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهنی از نبشی، 

و دستمزد نصب یراق آالت همراه با  گرد ورق و مانند آن، با جاسازی 

 .ساییدن الزم جوشكاری و 

224,0001,059.19237,259,456کیلوگرم

ف160105

تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نرده بان و قاب سازی فوالدی کف 

پله ها از لوله سیاه و پروفیلهای توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب 

.یراق آالت همراه با جوشكاری و ساییدن الزم

260,0002,706.00703,560,000کیلوگرم

160108*

 سانت 12تجهیزات زمین بسكتبال بشرح یک عدد پایه مینی شو، با لوله 

 میل تایوان، حلقه بسكتبال فنری فدراسیونی و تور 15 میل، با طلق 3

.ابریشمی نسوز استاندارد

500,000,0004.002,000,000,000دست

160109*

شامل پایه استاندارد نگهدارنده تور زمین - تجهیزات زمین تنیس خاکی

تنیس به همراه تور استاندارد و نوار خط کشی و میخ کوبی،  تهیه و 

.نصب به همراه جزئیات، ملحقات و متعلقات کامل

270,000,0003.00810,000,000دست

160110*

شامل پایه استاندارد نگهدارنده تور - تجهیزات زمین تنیس هاردکورت

زمین تنیس به همراه تور استاندارد، تهیه و نصب به همراه جزئیات، 

.ملحقات و متعلقات کامل

250,000,0005.001,250,000,000دست

160111*

با مقطع )تجهیزات زمین فوتبال شامل یک جفت تیر دروازه آلمینیومی

، با بستهای پایه 10*10و تور دروازه ابریشمی بدون گره چشمه  (بیضی

 پرچم کرنر، 4تور استاندارد فلزی و 

و نیمكت داوری و عوامل  ( نفره16 ست 2) نفره 32نیمكت ذخیره 

 پیچ پشتی دار با قوطی 4همگی نیمكت ها پالستیكی -  نفره 4اجرایی 

 میلیمتری از جنس پلی 6و رنگ روغنی مات و طلق  . 6*6 و 4*4

کربنات داخلی با اخذ تأییدیه از مراجع ذیصالح، تهیه و نصب به همراه 

.جزئیات و متعلقات و ملحقات کامل

2,800,000,0001.002,800,000,000دست

160112*

تجهیزات زمین هندبال شامل یک جفت دروازه آلمینیومی، تور، نیمكت 

 نفره داوری و کادر اجرایی، تهیه و 4و  ( نفره8 ست 2) نفره 16ذخیره 

.نصب به همراه جزئیات و ملحقات و متعلقات کامل

1,600,000,0001.001,600,000,000دست

160113*

 Cenoتجهیزات زمین والیبال، شامل دو عدد پایه تور متحرک مندرج 

ژاپن، تور ابریشمی نسوز ترکیه ای و صندلی داوری دیگر اقالم متعارف، 

.تهیه و نصب به همراه جزئیات و ملحقات و متعلقات کامل

420,000,0002.00840,000,000دست

160114*

:تجهیزات تكمیلی زمینهای تنیس

 متر شلنگ و سرپوش صنعتی برای استفاده 50غلطک و جول به همراه 

.( زمین8 ست برای 5). مشترک بین زمینها

330,000,0005.001,650,000,000دست

238,000151,200.0035,985,600,000کیلوگرم(فنس)تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه حصاری ف160401

37,166,719,45610,950,000,000

ستاره دارفهرست

ف170401
تهیه و نصب نبشی از آلمینیوم رنگ نشده، برای لبه های تیز و کارهای 

.مشابه آن
607,500314.93191,318,760کیلوگرم

191,318,7600

جــــــمــــــع

کارهاي آلومینیومی- 17فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

کارهاي فوالدي سبک-16فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 

(ريال)بهاي کل 

جــــــمــــــع



ستاره دارفهرست

ف180305
 سانتیمتر، روی 3 سانتیمتر تا 2اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 .1:4سطوح قایم، با مالت ماسه سیمان  
348,500738.00257,193,000مترمربع

ف180309
 سانتیمتر، روی 3 سانتیمتر تا 2اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 .1:4سطوح افقی، با مالت ماسه سیمان  
286,500492.00140,958,000مترمربع

ف180325
اضافه بها به اندودهای سیمانی با مالت ماسه سیمان یا باتارد، در 

صورتیكه سطح روی آن لیسه ای و پرداخت شود
30,9001,263.0039,026,700مترمربع

437,177,7000

ستاره دارفهرست

230252*

:چمن مصنوعی

.تهیه چمن مصنوعی تولید داخل با الیاف هلندی- 1

اجرا و نصب چمن با کلیه مصالح و جزئیات مربوطه اعم از چسب، - 2

...سیلیس، گرانول، ژئوتكس، رنگ و رنگ آمیزی و 

5,200,0003,500.0018,200,000,000مترمربع

230342*

تهیه مصالح و اجرای کف پوش چند الیه زمینهای بسكتبال، والیبال و 

- هندبال 

 میلیمتر و الیه دوم گرانول 0.5الیه اول پرایمر پلی یورتان به ضخامت 

 میلیمتر و الیه سوم پرایمر پلی یورتان به 3 به ضخامت SBRرولی 

 1.3 الی 1 میلیمتر و سپس رنگ پلی یورتان به ضخامت 0.5ضخامت 

(تثبیت کننده)میلیمتر و در الیه نهایی سخت کننده 

5,200,0003,814.0019,832,800,000مترمربع

230343*

.تهیه مصالح و اجرای هاردکورت زمین تنیس طبق مشخصات پیوست

 ، اجرای الیه های کوشن، SBRاجرای الیه پرایمر، اجرای الیه گرانول 

 3 ورزشی به همراه پودر سیلیس جمعا حدود 2 و 1رنگ اکریلیک 

میلیمتر

3,850,0002,250.008,662,500,000مترمربع

ف231201

تهیه و اجرای ژئوگرید از جنس پلی استر تک سویه مسلح کننده خاک 

 PHبا ) ساله در محیط خاکی 120 (LTDS)دارای مقاومت نهایی 

20KN/mبه میزان  (9 و کوچكتر از 4بزرگتر از 

272,5003,789.401,032,611,500مترمربع

800,0003,789.403,031,520,000مترمربع.اضافه بهای تهیه و اجرای ژئوگرید ناشی از گرید و مشخصات ویژه*231206

1,032,611,50049,726,820,000

ستاره دارفهرست

439,5003,789.401,665,441,300مترمربع.تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزیف250304

1,665,441,3000

جــــــمــــــع

کارهاي پالستیکی- 23فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

اندود و بند کشی- 18فصل
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 

(ريال)بهاي کل 

جــــــمــــــع

رنگ آمیزي- 25فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 

جــــــمــــــع



ستاره دارفهرست

ف260303

تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی 

 درصد 50 میلیمتر باشد، و حداقل 25صفر تا  که دانه بندی مصالح 

 . در یک وجه شكسته باشد4مانده روی الک نمره  مصالح 

1,368,0002,280.753,120,066,000مترمكعب

ف260401

 در صورتیكه درصد 260303 تا 260301اضافه بها به ردیفهای 

به ازای هر ) درصد باشد 50 بیش از 4شكستگی مصالح روی الک نمره 

( درصد اضافه درصد شكستگی یک بار5

41,0009,014.60369,598,600مترمكعب

ف260604
 10پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت تا 

. درصد تراکم به روش آشتو اصالحی100سانتیمتر با حداقل 
206,500901.46186,151,490مترمكعب

ف260605
پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت بیش از 

. درصد تراکم به روش آشتو اصالحی100 سانتیمتر با حداقل 15 تا 10
191,5001,368.45262,058,175مترمكعب

3,937,874,2650

ستاره دارفهرست

ف280103

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، هرگاه 

 کیلومتر 300 کیلومتر و تا 30فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از 

. کیلومتر30باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 

تن 

کیلومتر
2,78045,310.08125,962,032

ف280104

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، هرگاه 

 کیلومتر 450 کیلومتر و تا 30فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از 

. کیلومتر30باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 

تن 

کیلومتر
2,500864.562,161,392

ف280105

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، هرگاه 

 کیلومتر 750 کیلومتر و تا 30فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از 

. کیلومتر30باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 

تن 

کیلومتر
2,09019,841.8941,469,543

ف280106

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، هرگاه 

 کیلومتر، برای تمام طول 750فاصله محل تهیه تا محل کارگاه بیش از 

. کیلومتر30مسیر پس از کسر 

تن 

کیلومتر
1,670171,460.80286,339,536

455,932,5030

زيراساس و اساس- 26فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 

(ريال)بهاي کل 
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حمل و نقل- 28فصل

 شماره 

فرديف
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    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار
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برآورد رشته تأسیسات برقی

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان
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ت   ک
 
ٲٿ . ٲٟبز ٦ٯڃبر1 عاڀ ضزڂٝ  ټب ٸ قطح ٞه٭  ، ٲ٣ .  ٸ ٲ٧ٳ٭  س٧ٟڃ٥  ٚڃط ٢بث٭  ټب، ا ٷ ڂ٫ط ټؿ  ڂ٧

ٺ  زضج  ټب ٸ قطح ضزڂٝ  . قطح2 ٲٿ  ق پ  سٗڃڃٵ  ، ثٻ سٷٽبڂځ ټب ٸ ٦ٯڃبر ٞه٭  زض ٲ٣ هبر  ٦ٷٷ اظ   ٸا ټط ڂن٥   ثٽبڀ  ، ثٯ٧ٻ ٶڃؿ٦بض   ٦بٲ٭  ٲك

ٹضسځ ضزڂٝ ١  ٦ٻ  اؾ  دطزا  ٢بث٭  ټب زض  هبر  ٶ٣كٻ  ٦بض، َ بٰ  ٞٷځ  ٸ ٲك هنبر   اٶ ٺ   سٗڃنڃٵ   قٹز ٸ ثب ٲك ثٽنب ٸ    ٞٽطؾن   زض اڂنٵ   قن

ٻ  ضزڂٝ ٲٹضز ٶٓط ٲُبث٣ .  زاق  ثبق

ٹؾٍ ٞٽطؾ  اڂٵ  ټبڀ ثٽبڀ ضزڂٝ. 3 طاڀ  ټعڂٷٿ  ، ٲ ٿ ثٻ   ٲطثٹٌ  ٦بضټبڀ  ا   ٦نبض٪ڃطڀ  ٸ ثنٻ    سنأٲڃٵ   ټنبڀ  ټعڂٷٻ  ٸ قبٲ٭  ثٹزٺ  ثط٢ځ  سبؾڃؿبر  ضق

ٷڃٵ  آ�ر  ، ٲبقڃٵ اٶؿبٶځ  ٶڃطٸڀ ٳ٭ ، ثبض٪ڃطڀ ، سٽڃٻ ٲٹضز ٶڃبظ، قبٲ٭  ٲهبٮ  سأٲڃٵ  ٸ اثعاض ٸټٳ اظڀ  ،  بثٻ  ٲهبٮ  ٸ ثبضاٶ زض   ٲهنبٮ   نبڂځ  ، 

طاڀ ٦ٯځ، ٸثٻ َٹض  ٲهبٮ  ، اس�ٜ ٦بض٪بٺ اظڀ ٸ ضاٺ  آظٲبڂف  . ټعڂٷٿ ٦بض اؾ  ٦بٲ٭  ، ا ؿنت   اٶ ٝ    ٲنٹضز( زض ثٽنبڀ    )ثط  ن ضزڂن   اڂنٵ   ټنبڀ  ٸا

ٺ  ثڃٷځ ثٽب دڃف  ٞٽطؾ  . اؾ  ق

بٰ  ثطاڀ  ٦بٲٯځ  ، ثٽبڀ ٞٽطؾ  اڂٵټبڀ  ثٽبڀ ضزڂٝ. 4 ١  اٶ هبر  ٶ٣كٻ  ٦بض، َ ځ   ثبثن   ثٽنبڂځ   ايبٞٻ  ٪ٹٶٻ  . ټڃچ اؾ  ٞٷځ  ٸ ٲك ،  ظٲنڃٵ   ؾن

ٷب، زټبٶٻ ڂب اضسٟبٔ  ٖٳ١ ڃٻ  ٦ٱ  ټبڀ ، اٶ ٳ٭ ، ثبض٪ڃطڀ ؾٹضاخ  ڂب ظڂبز، سٗ اظڀ ،  طاڀ  زڂ٫ط ٦ٻ  ٸ ٦ڃٟڃبر  ، ثبضاٶ هنٹل    ٦بض ضا ٲك٧٭  ا   سنط ڂنب ٲ

ٻ ع آٶ  ، طا  ٦ٷ ٺ  ثڃٷځ ثٽب دڃف  ثٽب ڂب ايبٞٻ  آٴ  ثٽب ثطاڀ  ٞٽطؾ  زض اڂٵ  ثٻ   . ٶڃؿ  زادط  ، ٢بث٭ اؾ  ق

ٳ٭ سٽڃٻ  ټبڀ ټعڂٷٻ، قبٲ٭  ٞٽطؾ  اڂٵ  ټبڀ ثٽبڀ ضزڂٝ .5 اظڀ ٸ ضاٺ  ، آظٲبڂف ، ٶهت ،  هنبض اظ زضج   ٸ ثنطاڀ  ثبقن  ٲنځ   اٶ نبضر   ا ،  سٽڃنٻ »  ٖ

اظڀ ٸ ضاٺ  ، آظٲبڂف ، ٶهت ٳ٭ ٺ ضزڂٝ  زض قطح«  اٶ طٞٷٓط ق  . اؾ  ټب، 

ٯٻ  ٲهبٮ  ثطاڀ  ٳ٭  . ټعڂٷٻ6 ٞب ط زض  30  سب  ٺ  ثڃٷځ ټب دڃف ضزڂٝ  ثٽبڀ٦ڃٯٹٲ ط، ثطاڀ 30ٲبظاز ثط   ٸ ټعڂٷٻ  اؾ  ق   اظ ٲهنبٮ   ڂ٥  ټڃچ  ٦ڃٯٹٲ

.  دطزا ٹاټ ق  ٶ

ڃٻ  . ټعڂٷٻ7 ٭  سٗ ٷڃٵ  ټب ٸ ٸؾبڂ٭ ٮٹٮٻ  ٲ ٭  ؾب  سٹ٦بض ٸ ټٳ ٫بٺ  ٶهت  ٲ ٺ   ثڃٷځ ثٽب دڃف ٞٽطؾ  اڂٵ  ټبڀ ضزڂٝ  ثٽبڀټب، زض  زؾ .  اؾن  ٶك

ٹضر بٰ  يطٸضر  زض  طڂت  ٖٳٯڃبر  اٶ ٟط٢ٻ  ٸؾبڂ٭  زض ٞه٭  ٲطثٹٌ  ټبڀ ، اظ ضزڂٝ آٴ  ټعڂٷٻ  دطزا  ، ثطاڀ س ٟبزٺ  ٲ  قٹز. ٲځ  اؾ

ٯ8ٙ ٣بر،  ټبڀ يطڂت  ثٻ  ٲطثٹٌ  . ٲ ٴ  اڀ، ثب�ؾطڀ ٸ ټعڂٷٻ ٲٷ٣ُٻ  َ ڃ ٽڃع ٸ ثط ٹضسځ ٦بض٪بٺ  س طاڀ  زض ثطآٸضز ټعڂٷٻ  ٦ٻ  ، زض  ٱ  ا   ٦بض ٲٷ

ٺ دڃٳبٴ  ثٻ ، ٢بث٭  ، ٲٷٓٹض ق ٰ دڃف اؾ  دطزا  ثبق ٹضر ٖ بضر زڂ٫ط زض  بٮٙ ٲطثٹٌ ثٻ  ټب ڂب ټعڂٷٻ ثڃٷځ اڂٵ يطڂت .ثٻ ٖ ټب زض ثطآٸضز، ٲ

. آٴ ٢بث٭ دطزا ٶٳځ  ثبق

ٻ9 ڃ ڂ٫ط، ڂب ٲ٣بڂؿٿ  ٞٽطؾ  اڂٵ  ټبڀ ٞه٭  اظ ٲ٣بڂؿٿ  ٪ڃطڀ  . ثب ٶ ضٸظ ڂنب    ثٽبڀثب   آٴ  زڂ٫ط، ڂب ٲ٣بڂؿٻ  ټبڀ ثٽب ثب ٞٽطؾ  ٞٽطؾ  اڂٵ  ثٽب ثب ڂ٧

ٷبز ثٻ  عڂٻ اؾ ٻ  ٲ٣بڂؿٻ  ، ڂب ټط ٶٹٔثٽب  س ٻ  ايبٞځ  زڂ٫ط ٸ ع آٶ طا  ث ٺ  سٗڃڃٵ  ثٻ   . ٶڃؿ  دطزا  ، ٢بث٭ اؾ  ق

ف10 ٹضاٮٗٳٯځ  ثٽب ٦ٻ ٞٽطؾ  اظ اڂٵ  . زض ټط ث ٹٺ  ثطاڀ  زؾ ٺ  ثطآٸضز زازٺ  ٶ ٯٻ  سٷٽب ثطاڀ  ، ٲٟبز آٴ اؾ  ق ٹاټ ثٹز.  ٲط  ثطآٸضز، ٶبٞ 

هبر11 هبر  ٞٽطؾ  زض اڂٵ  ٞٷځ  . ٲٷٓٹض اظ ٲك طاڂځ،  393ٸ  110  قٳبضٺ  بر )ٶكطڂ  ٖٳٹٲځ  ٞٷځ  ثٽب، ٲك  ثطٶبٲٻؾبظٲبٴ اٲٹض ٶٓبٰ ٞٷځ ٸ ا

ٻ ؿت٦كٹض ٸ ثٹز هبر  ( ٸ ثط  ځ  ٞٷځ  ٲٹضز، ٲك هبر دڃٳبٴ  هٹ ٺ  سٗڃڃٵ  ، ٲك طاڂځ  ټبڀ زض ٶ٣كٻ  ق ٹض ٦بضټب اؾ  ا  . ٸ زؾ

ٽڃعار  ٲهبٮ  ٞٷځ  ڂب ٦بسبٮٹ٨  . ٶٳٹٶٻ12 ڃ١  ٸ س هبر  ٲٹضز ٶڃبظ، ثبڂ اظ ٶٓط سُ ٭ ٞٷځ  ثب ٲك ؼ ثٻ   اظ ؾٟبضـ  ، ٢ .  سأڂڃ ٲٽٷ  ٲكبٸض ثطؾ

اظٺ13 بٰ  اثٗبز ٦بضټبڀ  ٦بضټب، ثط اؾبؼ  ٪ڃطڀ . اٶ ٺ  اٶ ١  ق ٺ  ٗبز زضجاث  َ طاڂځ  ټبڀ زض ٶ٣كٻ  ق ٹضر ا ٹض ٦بضټب ٸ  ٯؽ  ، زؾ نٹضر  ٲ   ټب، 

اظٺ  ثطاڀ  اڀ ٸڂػٺ  ضٸـ  ٦ٻ  ٪ڃطز.زض ٲٹاضزڀ ٲځ ٺ  ثڃٷځ ثٽب دڃف  ٞٽطؾ  زض اڂٵ  ٪ڃطڀ اٶ اظٺ اؾ  ق ٺ  سٗڃڃٵ  ضٸـ ثٻ   ٪ڃطڀ ، اٶ بٰ  ق  قٹز. ٲځ  اٶ

بٰ  دؽ  ٦ٻ  . ٖٳٯڃبسځ14 اً ٲڃؿط ٶڃؿ  ٦بٲ٭  ثبظضؾځ  قٹز ٸ اٲ٧بٴ ٲځ  ٺ٦بض دٹقڃ  اظ اٶ   ټبڀ آٶٽب ثب ٶ٣كٻ  ټب، ثبڂ ٲُبث٣ ٦كځ ، ٲبٶٷ ٦بث٭ آٶٽب ثٗ

طاڂځ هبر ا ڃٵ  ٞٷځ  ، ٲك ٹض ٦بضټب،  طاڀ  ٸ زؾ ٭  ا ٺ  ٦بض ٸ ٢ ٴ  اظ دٹقڃ ؼ ق ٹضر  ، ثب ٲٽٷ  قٹز.  ٯؿٻ  ٲكبٸض، 

ٝ   ثٽنبڀ زض   د�٨ ٸ ضٸ٬  ، دڃچ ، سطٲڃٷب٬ طاٚٽب قبٲ٭، ؾطدڃچ  ٸ ٶهت  ض سٽڃٻز  �ظٰ  ٸؾبڂ٭  ٸ ٲهطٜ  سٽڃٻ  . ټعڂٷٻ15 ٌ   ٞهنٹ٬   ټنبڀ  ضزڂن   ٲطثنٹ

ٺ   . اؾ ٲٷٓٹض ق

ٽبض ٸ دٷ قبٲ٭  ټبڀ ثٽبڀ ضزڂٝ. 16 . سٽڃٻ ٸ ٶهت �ٲ ٲطثٹٌ ٲځ ثٽبڀٞهٹ٬ ڂ٥، ؾٻ،   ثبق
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ٺ  ٞٯٹضؾٷ زضج  ټبڀ طا٘ .17 طٸٶڃ٧ځ ڂب اٮ٣بڂځ، ضاٺثب�  ثٽب قبٲ٭  ٞٽطؾ  زض اڂٵ  ق بظٴ ؾ اٮ٧ اظ ٸ  ٌ   اٶ اضز ٲطثنٹ بٶ   ٸ ټعڂٷنٻ   ثنٹزٺ   ثب اؾ

ٺ  ٲطثٹٌ  ټبڀ ضزڂٝ  ثٽبڀآٶٽب زض   ٦بضثطزٴ ٸ ثٻ   سٽڃٻ  . اؾ  ٲٷٓٹض ق

طا18٘ ٶٻ  ٺ  ٞٯٹضؾٷ زضج  ټبڀ . ث نٹضر       ٞٽطؾ  زض اڂٵ  ق ٺ ڂنب ٸض٠ آټنٵ ثنٹزٺ ٸ ثنٻ  ٷؽ آٮٹٲڃٷڃٹٰ آٶٹزاڂع قن بسڃ٥   ثٽب اظ  طٸاؾن اٮ٧

ٺ ثبق  . دٹزضڀ ثبڂ ضٶ٩ ق

ؿت زازٴ  ٸ آضاڂف  ثٻ ٞطٰ  ٲطثٹٌ  ، ټعڂٷٻ ٦كځ ٸ٦بث٭  ٦كځ ؾڃٱ  . زض ٖٳٯڃبر19 ڃ١ ٦طزٴ  ، آظٲبڂف ظزٴ ، ثط ٭  ټب ٸ اسهب٬ ؾطؾڃٱ  زازٴ  ، سُ   ثٻ ٲ

ٺ   ثڃٷځ ټب ٸ ٦بثٯكٹټب دڃف سطٲڃٷب٬  ټبڀ ضزڂٝ  زض ثٽبڀ  ٲطثٹٌ  . اؾ ق

ٹڂ٭20 ٻ  ٢ط٢طٺ  ضٸڀ  ٸ سٯٟٵ  ٞكبض يٗڃٝ  ټبڀ ٦بث٭  اٶٹأ  سٳبٰ  . س ٺ  زض ٶٓط ٪طٞ ٝ  ثٽنبڀ زض   آٴ  ٳن٭   ٸ ټعڂٷنٿ   ق ٌ   ټنبڀ  ضزڂن ٲٷٓنٹض    ٲطثنٹ

ٺ  . اؾ ٪طزڂ

٣بر  ٸ سٳبٰ  ٲطثٹٌ  ټب، ٦بثٯكٹټبڀ ؾط٦بث٭  سٽڃٻ  ثٽبڀ  ټب قبٲ٭ ؾط٦بث٭ ثٽبڀ. 21 ٱ  ٲٯ ٷڃٵ ؾا  َٹض ٦بٲ٭ ثٻ   ثٻ آٴ  ٲٷ ټنب   ٲٟهن٭  ثٽنبڀ   . ټٳ

 . اؾ  َٹض ٦بٲ٭ ثٻ   آٴ ثٻ   ٲطثٹٌ  ٮٹاظٰ  ٸ سٳبٰ  ٲٟه٭  سٽڃٻ  ثٽبڀ  قبٲ٭

ٝ  ثٽنبڀ ټنب زض   د�٨ ټب، ٸ ضٸ٬ ټب، دڃچ ثؿ ثٽبڀٸ دځ.ٸڀ.ؾځ ضٸ٦بض،   ٞٹ�زڀ  ٦كځ ، ٮٹٮٻ ٦كځ ، ٦بث٭ ٦كځ . زض ٲٹضز ؾڃٱ22 ٌ   ټنبڀ  ضزڂن   ٲطثنٹ

ٺ  ثڃٷځ دڃف ٟط٢ٻ  ٸؾبڂ٭  ٞه٭  ټبڀ ثبڂ اظ ضزڂٝ  آٴ ثٽبڀ  ادطز  ٸ ثطاڀ  ٶك ٟبزٺ  ٲ  قٹز.  اؾ

٭  ٦كځ . ٮٹٮٻ23 ٯځ  ٸ ظڂطؾ٣ٝ  ٦بشة  ؾ٣ٝ  زض زا ٺ  سٹ٦بض سٯ٣ځ  ٦كځ ، ٮٹٮٻ ا ٝ   ٲهنطٞځ   ټبڀ ثؿ  ثٽبڀ  ٸٮځ  ٪طزڂ ٌ   ټنبڀ  اظ ضزڂن زض   ٲطثنٹ

ٟط٢ٻ  ٸؾبڂ٭  ٞه٭  قٹز. ٲځ  دطزا  ٲ

ٻ  ، اسهب�ر .ؾځ .ٸڀ ڂب دځ  ضٸ٦بض ڂب سٹ٦بض ٞٹ�زڀ  ٦كځ . زض ٮٹٮٻ24 ٺ  زض ٶٓط ٪طٞ   ؾنبڂط اسهنب�ر    . ثطاڀ اؾ  ، ظاٶٹ ٸ ثٹقٵ ٱ  قبٲ٭  ٣ٍٞ  ق

ٺ  ثڃٷځ دڃف  اڀ ټعڂٷٻ ا٪بٶٻ ٸ ثبڂ ثٻ   ٶك ٟبزٺ  ٲطثٹٌ  ٞهٹ٬  ټبڀ اظ ضزڂٝ  َٹض   قٹز.  اؾ

ٹضر 1  دڃٹؾ  ٦بض، ٲُبث١ دبڀ  . ٲهبٮ25  قٹز. ٲځ  ٲٷٓٹض ٸ دطزا  ٲٹ٢  ټبڀ ٸيٗڃ زض 

ٻ ٢طاض ٪ڃطز:26 ٯؿبر ٦ٻ ثبڂ ثط اؾبؼ يٹاثٍ سٽڃٻ قٹز، ٲٹاضز ظڂط ٶڃع ثبڂ ٲٹضز سٹ ٹضس  . زض سٷٓڃٱ 

طاڀ ٖٳٯڃبر ٸ ثط اؾبؼ ٶ٣كنٻ 26-1 ڃٵ ا ٺ زض دڃٳبٴ، ثبڂ زض  ٯؿبر زض ٲٹاضز سٗڃڃٵ ق ٹضس هنبر    .  طاڂنځ، ٲك ٞٷنځ ٖٳنٹٲځ،    ټنبڀ ا

: ا٢٭ اَ�ٖبر ظڂط ثبقٷ ٹض ٦بضټب سٽڃٻ قٹٶ ٸ قبٲ٭  ځ ٸ زؾ هٹ هبر ٞٷځ   ٲك

ٯؿٻ، - ٹضس ؼ ٲكبٸض، دڃٳبٶ٧بض، قٳبضٺ ٸ سبضڂ دڃٳبٴ، ٲٹيٹٔ دڃٳبٴ ٸ قٳبضٺ ٸ سبضڂ   ٶبٰ ٦بضٞطٲب، ٲٽٷ

ٯؿٻ، - ٹضس طاڀ ٦بض ٲٹيٹٔ  ڃٽبر ٞٷځ �ظٰ ثطاڀ ا  ش٦ط ز�ڂ٭ ٸ سٹ

هبر ٞٷځ ٦بض،اضاڂٻ سٹيڃ - عڂڃبر ٦بٲ٭ ٸ ثڃبٴ ٲك  بر ٦بٞځ ٸ سطؾڃٱ ٶ٣كٻ ثب 

بٰ ٖٳٯڃبر. - ٻ ٲ٣بزڂط ٸ ا بؾ طٺ ٶٳٹزٴ ٦بض ٸ ٲ  ٲ

. سٳنبٲځ               ٹضر. 26-2 ٺ( ثطؾن ؼ ٲكنبٸض ٸ ٦بضٞطٲنب )زض ٲنٹاضز سٗڃنڃٵ قن ؼ ٶنبْط ٲ٣نڃٱ، ٲٽٷن نبڀ دڃٳبٶ٧نبض، ٲٽٷن ٯؿبر ثبڂ ثٻ اٲ

ٹضر ٸيٗڃ ثٻ ټٳنطاٺ  ٯؿبر ثبڂ سٹؾٍ ٦بضٞطٲب ثٻ ٲٽ ٹضر ٽ اَ�ٔ ٸ دڃ٫ڃطڀ دڃٳبٶ٧بض( ثطاڀ اٖٳب٬ زض  ؼ ٲكبٸض )ثب ضٸٶٹق  ٷ

ٹضر ٻ  ٷبٶ ٻ اث�٘ قٹز.  ٻ ٲ٣بزڂط ْطٜ ٲٽٯ ؾٻ ټٟ � ٸ٬  ٺ اظ َطٜ ٦بضٞطٲنب ثنٻ    ٲٹيٹٔ ٦بض ٸ  ر ڂبز ق ٯؿبر ٲعثٹض ْطٜ ٲ

ٹة دڃٳبٶ٧بض، �ظٰ اؾ ، ثب دڃ٫ڃطڀ ٲ٧ ٹضر ټط زٮڃ٭ اث�٘ ٶ٫طزڂ ٰ اث�٘ ڂب ٮعٸٰ سٽڃٻ  ؼ  ٦بضٞطٲب ز�ڂ٭ ٖ ځ ضا ثٻ اَ�ٔ ٲٽٷ � ٯؿٻ ا

ٹضر ٹضر ٶڃبظ ثٻ سٽڃٻ  . دؽ اظ آٴ زض  نٻ      ٲكبٸض ٸ دڃٳبٶ٧بض ثطؾبٶ ر زٸ ټٟ ٭ سٽڃٻ ٸ اثن�٘ آٴ ْنطٜ ٲن ځ، �ظٰ اؾ ٲطا � ٯؿٻ ا

ٹضر ٻ  ٷبٶ ٻ،  ٴ ٲٽٯ زٸ ټٟ بٰ قٹز. دؽ اظ ؾذطڀ ق ځ اٶ � ڃط   ٯؿٻ ا بضج اظ ٢هٹض دڃٳبٶ٧بض اظ َطٜ ٦بضٞطٲب ثب سنب ثٻ ټط زٮڃٯځ 

ٹضر ٻ( زض اث�٘  ٺ )ٶؿ ثٻ ٲٽٯ ؾٻ ټٟ ٹز آٲ ڃط ثٻ ٸ ٯنٙ ٲطثنٹٌ ثنٻ آٴ، ثنط اؾنبؼ       اث�٘ قٹز، ٲڃعاٴ سب ځ ٸ دطزا ٲ � ٯؿٻ ا

ڃطار دڃٳبٴ ٲٷٓٹض ٲځ ٪ځ ثٻ سب ٹضاٮٗٳ٭ ٲطثٹٌ، زض ضؾڃ  ٪طزز. زؾ

،  ثب اٖٳب٬ يط ڂڃ٦ٻ ٲٹضز سبث�٘ ٦بضٞطٲب ٯؿبر ٞب٢ ا ٹضر ٻ ثبق ؼ ٲكبٸض ٢طاض ٪طٞ ٹضر ٸيٗ 7/0 تڂٲٽٷ بِ ٲن  ڃزض  . ٪نطزز  ځٮ

ٹضر ٹضر اث�٘  اض٤ ٸ  ٷ ؾبظڀ ٲ ار ٸ ٲؿنٹٸٮڃ  ٯؿبر سٹؾٍ ٦بضٞطٲب ثٻ ٲٷٓٹض ٲؿ ؼ ٲكنبٸض ٸ     ٯؿبر ثٹزٺ ٸ اظ سٗٽ ټنبڀ ٲٽٷن

. دڃٳبٶ٧بض ٶٳځ  ٦بټ



ت   ک

ل  ز  ت   َ َ ر ی ّا پ ِ  1433ِز 

  

 
 

 

  
 

 

ٻ ثبق. سبضڂ اث�٘ ٦ب26-3 ٯؿٻ ٲُبث٣ زاق ٹضس طاڀ ٖٳٯڃبر ٲٹيٹٔ  طٞبً ثب ٲؿٹٸٮڃ ٸ سبڂڃ ثب�سطڂٵ  ضٞطٲب ثبڂ ثب ظٲبٴ ا ٸ اث�٘ 

طاڂځ ٲځ ٫بٺ ا بٰ قٹز. ٲ٣بٰ زؾ  سٹاٶ زض ظٲبٴ زڂ٫ط اٶ

٭ اظ سٷٓڃٱ 26-4 ٯؿٻ( ٢ ٹضس بٌ ثب ٲٹيٹٔ  ٺ )زض اضس بٰ ق بظ . ټط٪ٹٶٻ دطزا ثٻ دڃٳبٶ٧بض اظ ثبث ٦بض اٶ ٯؿٻ ٲ ٹضس ٸ اث�٘ 

. ٶٳځ  ثبق

ٷبڀ ٞٽطؾ  . اڂٵ27 ٻ 1399ؾب٬   ٽبضٰ  ٲبټٻ  ؾٻ  ټبڀ ٢ڃٳ  ثٽب ثط ٲ بؾ ٺ  ٲ  . اؾ  ق



(ریال )جمع فصل ستاره دارفهرست بهاعنوانفصل

3,206,750,00003,206,750,000کابهای فشار ضعیف7

020,300,000,00020,300,000,000وسایل شبکه20

3,206,750,00020,300,000,00023,506,750,000

خالصه فصول رشته تأسیسات برقی

جمع 



ستاره دارفهرست

ف077104

کابل قابل انعطاف پالستیكی دو سیمه، با روکش ترموپالستیک از نوع 

NYMHY میلیمتر مربع، برای نصب درون لوله یا 2*1.5 به مقطع 

روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف 

.کننده های متحرک

126,5003,500.00442,750,000مترطول

ف077306

کابل قابل انعطاف پالستیكی چهار سیمه، با روکش ترموپالستیک از نوع 

NYMHY میلیمتر مربع، برای نصب درون لوله یا روی 4*6 به مقطع 

سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف کننده 

.های متحرک

691,0004,000.002,764,000,000مترطول

3,206,750,0000

ستاره دارفهرست

200802*

با قابلیت ) متری 7تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و نصب برج روشنایی 

، به ( لومن40000 ورزشی جمعا با نوردهی LED پروژکتور 2نصب 

همراه کلیه قطعات و متعلقات و اتصال به شبكه برق به همراه کلیه کابل 

کشی های استاندارد در محوطه مطابق با میزان برق مصرفی چراغها، 

.تهیه و نصب چراغها و دیگر کارهای برقی مربوطه

200,000,00064.0012,800,000,000دستگاه

200803*

با قابلیت ) متری 9تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و نصب برج روشنایی 

، به ( لومن40000 ورزشی جمعا با نوردهی LED پروژکتور 2نصب 

همراه کلیه قطعات و متعلقات و اتصال به شبكه برق به همراه کلیه کابل 

کشی های استاندارد در محوطه مطابق با میزان برق مصرفی چراغها، 

.تهیه و نصب چراغها و دیگر کارهای برقی مربوطه

250,000,00030.007,500,000,000دستگاه

020,300,000,000

جــــــمــــــع

کابلهاي فشار ضعیف- 7فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

جــــــمــــــع

وسايل شبکه- 20فصل 
 شماره 

فرديف
دي

ع ر
نو

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 

    شرح
 واحد 

رديف

 بهاي واحد

(ريال) 
مقدار

(ريال)بهاي کل 



باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

تجهیز و برچیدن کارگاه



(ريال)مبلغ  واحد    شرح شماره رديف

810,000,000مقطوع.تامین و تجهیز محل سكونت کارمندان و افراد متخصص پیمانكار420101

810,000,000مقطوع0تامین و تجهیز محل سكونت کارگران پیمانكار420102

900,000,000مقطوع.تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانكار420103

750,000,000مقطوع.تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران420201

150,000,000مقطوع.تامین لباس کار ، کفش و کاله حفاظتی کارگران420202

450,000,000مقطوع،(مدیرطرح)تأمین و تجهیز محل سكونت کارکنان کارفرما و مهندس مشاور 420301

1,400,000,000مقطوع(مدیرطرح)تأمین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور420302

900,000,000مقطوع.و کارفرما (مدیرطرح)تأمین غذای کارمندان مهندس مشاور420303

30,000,000مقطوع.به اینترنت پرسرعت (مدیرطرح)تجهیز دفاتر کارفرما و مهندس مشاور420304

420401
تامین ساختمانهای پشتیبانی و تجهیز انبارهای سر پوشیده ، آزمایشگاه پیمانكار 

0و موارد مشابه
300,000,000مقطوع

420403
تامین و تجهیز ساختمانهای عمومی به جز ساختمانهای مسكونی و اداری و دفاتر 

.کار
300,000,000مقطوع

90,000,000مقطوع0محوطه سازی420404

240,000,000مقطوع0تامین آب کارگاه و شبكه آب رسانی داخل کارگاه420601

2,500,000,000مقطوع0تامین برق کارگاه و شبكه برق رسانی داخل کارگاه420602

75,000,000مقطوع0تامین سیستمهای مخابراتی داخل کارگاه420603

75,000,000مقطوع0تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه420605

450,000,000مقطوع0تامین ایاب و ذهاب کارگاه420801

300,000,000مقطوع0بارگیری حمل و باراندازی ماشین آالت و تجهیزات به کارگاه و برعكس420903

953,889,106مقطوع0بیمه تجهیز کارگاه421301

500,000,000مقطوع.برچیدن کارگاه421302

11,983,889,106مقطوع

فهرست رديفهاي تجهيز و برچيدن كارگاه

.جمع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه



1232579 گانه 6جداول 

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان



مبالغ به ریال

بهای کل ردیفشرح ردیفشماره ردیفعنوان فصلشماره

35,985,600,000(فنس)تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه حصاری 160401کارهای فوالدی سبک1

*092805کارهای فوالدی سنگین2

خرید، حمل و نصب ساختمان پیش ساخته الکر به همراه اجرای نازک کاری و کفپوش، 

سرامیک بدنه و فضاهای تر، تهیه و نصب شیرآالت و چینی آالت بهداشتی، کابل کشی و 

تهیه و نصب تجهیزات و لوازم روشنایی و مخابرات و شبکه، تهیه و نصب درب و پنجره به 

.همراه کلیه یراق آالت و دیگر جزئیات و ملحقات و متعلقات متعارف

30,000,000,000

230342*کارهای پالستیکی3

- تهیه مصالح و اجرای کف پوش چند الیه زمینهای بسکتبال، والیبال و هندبال 

 به SBR میلیمتر و الیه دوم گرانول رولی 0.5الیه اول پرایمر پلی یورتان به ضخامت 

 میلیمتر و سپس رنگ 0.5 میلیمتر و الیه سوم پرایمر پلی یورتان به ضخامت 3ضخامت 

(تثبیت کننده) میلیمتر و در الیه نهایی سخت کننده 1.3 الی 1پلی یورتان به ضخامت 

19,832,800,000

230252*کارهای پالستیکی4

:چمن مصنوعی

.تهیه چمن مصنوعی تولید داخل با الیاف هلندی- 1

اجرا و نصب چمن با کلیه مصالح و جزئیات مربوطه اعم از چسب، سیلیس، گرانول، - 2

...ژئوتکس، رنگ و رنگ آمیزی و 

18,200,000,000

200802*وسایل شبکه5

 پروژکتور 2با قابلیت نصب ) متری 7تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و نصب برج روشنایی 

LED به همراه کلیه قطعات و متعلقات و اتصال به شبکه ( لومن40000 جمعا با نوردهی ،

برق به همراه کلیه کابل کشی های استاندارد در محوطه مطابق با میزان برق مصرفی 

.چراغها، تهیه و نصب چراغها و دیگر کارهای برقی مربوطه

12,800,000,000

230343*کارهای پالستیکی6

.تهیه مصالح و اجرای هاردکورت زمین تنیس طبق مشخصات پیوست

 2 و 1 ، اجرای الیه های کوشن، رنگ اکریلیک SBRاجرای الیه پرایمر، اجرای الیه گرانول 

. میلیمتر3ورزشی به همراه پودر سیلیس جمعا حدود 

8,662,500,000

200803*وسایل شبکه7

 پروژکتور 2با قابلیت نصب ) متری 9تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و نصب برج روشنایی 

LED به همراه کلیه قطعات و متعلقات و اتصال به شبکه ( لومن40000 جمعا با نوردهی ،

برق به همراه کلیه کابل کشی های استاندارد در محوطه مطابق با میزان برق مصرفی 

.چراغها، تهیه و نصب چراغها و دیگر کارهای برقی مربوطه

7,500,000,000

090701کارهای فوالدی سنگین8

تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی با بنایی قبل از اجرای 

کارهای یاد شده از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای الزم، 

.جوشکاری، برشکاری، سوراخکاری و ساییدن، به طور کامل

5,837,507,212

260303زیراساس و اساس9

تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح 

 در یک وجه 4مانده روی الک نمره   درصد مصالح 50 میلیمتر باشد، و حداقل 25صفر تا  

 .شکسته باشد

3,120,066,000

3,031,520,000.اضافه بهای تهیه و اجرای ژئوگرید ناشی از گرید و مشخصات ویژه231206*کارهای پالستیکی10

160111*کارهای فوالدی سبک11

و تور دروازه  (با مقطع بیضی)تجهیزات زمین فوتبال شامل یک جفت تیر دروازه آلمینیومی

 پرچم کرنر، 4، با بستهای پایه تور استاندارد فلزی و 10*10ابریشمی بدون گره چشمه 

همگی -  نفره 4و نیمکت داوری و عوامل اجرایی  ( نفره16 ست 2) نفره 32نیمکت ذخیره 

 8و رنگ روغنی مات و طلق  . 6*6 و 4*4 پیچ پشتی دار با قوطی 4نیمکت ها پالستیکی 

میلیمتری از جنس پلی کربنات داخلی با اخذ تأییدیه از مراجع ذیصالح، تهیه و نصب به 

.همراه جزئیات و متعلقات و ملحقات کامل

2,800,000,000

077306کابلهای فشار ضعیف12

 به NYMHYکابل قابل انعطاف پالستیکی چهار سیمه، با روکش ترموپالستیک از نوع 

 میلیمتر مربع، برای نصب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به 4*6مقطع 

.طور آزاد برای اتصال به مصرف کننده های متحرک

2,764,000,000

160108*کارهای فوالدی سبک13
 میل 20 میل، با طلق 3 سانت 12تجهیزات زمین بسکتبال بشرح  پایه مینی شو، لوله 

تایوانی، حلقه بسکتبال فنری فدراسیونی و تور زنجیری
2,000,000,000

1,665,441,300.تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی250304رنگ آمیزی14

مهر و امضای پیمانکار

فهرست بهای 

ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها- 1جدول 

پروژه ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه گل گهر سیرجان:موضوع کار

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان:نام دستگاه اجرایی

تأسیسات برقی

ابنیه

تأسیسات برقی

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

تأسیسات برقی

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

(مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور

ابنیه

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب باالسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح



مبالغ به ریال

بهای کل ردیفشرح ردیفشماره ردیفعنوان فصلشماره

160114*کارهای فوالدی سبک15

:تجهیزات تکمیلی زمینهای تنیس

 متر شلنگ و سرپوش صنعتی برای استفاده مشترک بین 50غلطک و جول به همراه 

.( زمین8 ست برای 5). زمینها

1,650,000,000

160112*کارهای فوالدی سبک16
 4 نفره و 32تجهیزات زمین هندبال شامل یک جفت دروازه آلمینیومی، تور، نیمکت ذخیره 

.نفره داوری و کادر اجرایی، تهیه و نصب به همراه جزئیات و ملحقات و متعلقات کامل
1,600,000,000

080102بتن درجا17
 کیلوگرم سیمان در 150شکسته، با  تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

.مترمکعب
1,519,939,100

*031006عملیات خاکی با ماشین18
تهیه و اجرای خاک آجر در زمین تنیس خاکی به همراه جزئیات کامل در سه الیه جمعا به 

 سانتیمتر25ضخامت 
1,485,000,000

080107بتن درجا19
 30شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه  تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

.مگاپاسکال
1,474,098,720

1,329,375,000.سنگ چینی در کف با سنگ الشه040102عملیات بنایی با سنگ20

160110*کارهای فوالدی سبک21
شامل پایه و تور تهیه و نصب به همراه جزئیات کامل و - تجهیزات زمین تنیس هاردکورت

.مشخصات تعیین شده
1,250,000,000

040504عملیات بنایی با سنگ22

تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل کانالها، اطراف پی ها و لوله ها، کف ساختمانها، 

معابر، محوطه ها یا هر محل دیگری که الزم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در 

.ضخامت های الزم

1,199,100,000

231201کارهای پالستیکی23

تهیه و اجرای ژئوگرید از جنس پلی استر تک سویه مسلح کننده خاک دارای مقاومت نهایی 

(LTDS) 120 ساله در محیط خاکی ( باPH 9 و کوچکتر از 4 بزرگتر از)  به میزان

20KN /m

1,032,611,500

24
بتن پیش ساخته و 

بلوک چینی
120104

 مترمربع و مالت 0.06تهیه و نصب جدولهای بتنی پیش ساخته پرسی با سطح مقطع تا 

.1:5ماسه سیمان 
1,021,113,216

160113*کارهای فوالدی سبک25
تجهیزات زمین والیبال، شامل دو عدد پایه تور و تور و دیگر اقالم ضروری، تهیه و نصب به 

.همراه جزئیات و ملحقات و متعلقات کامل
840,000,000

160109*کارهای فوالدی سبک26
شامل پایه و تور و غلطک و جول،  تهیه و نصب به همراه - تجهیزات زمین تنیس خاکی

.جزئیات، ملحقات و متعلقات کامل
810,000,000

160105کارهای فوالدی سبک27

تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نرده بان و قاب سازی فوالدی کف پله ها از لوله سیاه و 

پروفیلهای توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشکاری و ساییدن 

.الزم

703,560,000

080106بتن درجا28
 25شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه  تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا 

.مگاپاسکال
653,051,407

*040510عملیات بنایی با سنگ29
 بابت دانه بندی ویژه و دقت در اجرا و ترازبندی شن های بادامی 40504اضافه بها به ردیف 

.(بستر چمن مصنوعی زمین فوتبال)و نخودی 
490,000,000

077104کابلهای فشار ضعیف30

 به مقطع NYMHYکابل قابل انعطاف پالستیکی دو سیمه، با روکش ترموپالستیک از نوع 

 میلیمتر مربع، برای نصب درون لوله یا روی سینی کابل یا روی دیوار و یا به طور 2*1.5

.آزاد برای اتصال به مصرف کننده های متحرک

442,750,000

31
کارهای فوالدی با 

میلگرد
070612

 میلیمتر، با متعلقات الزم قبل از بتن 40تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر 

ریزی
398,469,474

260401زیراساس و اساس32
 در صورتیکه درصد شکستگی مصالح روی الک 260303 تا 260301اضافه بها به ردیفهای 

( درصد اضافه درصد شکستگی یک بار5به ازای هر ) درصد باشد 50 بیش از 4نمره 
369,598,600

300,756,000.لیسه ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش080308بتن درجا33

280106حمل و نقل34
حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا 

. کیلومتر30 کیلومتر، برای تمام طول مسیر پس از کسر 750محل کارگاه بیش از 
286,339,536

مهر و امضای پیمانکار

تأسیسات برقی

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

(مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور

ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها- 1جدول 

پروژه اجرای زمینهای ورزشی روباز باشگاه گل گهر سیرجان:موضوع کار

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان:نام دستگاه اجرایی

ابنیه

ابنیه

ابنیه

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب باالسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

فهرست بهای 



مبالغ به ریال

بهای کل ردیفشرح ردیفشماره ردیفعنوان فصلشماره

260605زیراساس و اساس35
 سانتیمتر با 15 تا 10پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت بیش از 

. درصد تراکم به روش آشتو اصالحی100حداقل 
262,058,175

258,576,800. میلیمتر بر متر و یا دقت بیشتر1اضافه بها برای بتن ریزی پی ها با دقت پرداخت 080314بتن درجا36

180305اندود و بندکشی37
سطوح قایم، با مالت   سانتیمتر، روی 3 سانتیمتر تا 2اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 .1:4ماسه سیمان 
257,193,000

160101کارهای فوالدی سبک38
، با شاخک های اتصالی (با یا بدون کتیبه)تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فوالدی از ورق 

.مربوط و جاسازی ها و تقویت های الزم برای قفل و لوال
240,300,000

160102کارهای فوالدی سبک39
سپری، ناودانی، میل گرد ورق و مانند آن،  تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهنی از نبشی، 

 .ساییدن الزم و دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشکاری و  با جاسازی 
237,259,456

040508عملیات بنایی با سنگ40
، در صورت کوبیدن مصالح ریخته شده در 040507 تا 040501اضافه بها به ردیفهای 

.ضخامت الزم
202,650,000

191,318,760.تهیه و نصب نبشی از آلمینیوم رنگ نشده، برای لبه های تیز و کارهای مشابه آن170401کارهای آلمینیومی41

260604زیراساس و اساس42
 سانتیمتر با حداقل 10پخش، آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به ضخامت تا 

. درصد تراکم به روش آشتو اصالحی100
186,151,490

180309اندود و بندکشی43
سطوح افقی، با مالت   سانتیمتر، روی 3 سانتیمتر تا 2اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 .1:4ماسه سیمان 
140,958,000

280103حمل و نقل44

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا 

 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از 300 کیلومتر و تا 30محل کارگاه بیش از 

. کیلومتر30کسر 

125,962,032

45
کارهای فوالدی با 

میلگرد
070202

 میلیمتر، برای بتن 18 تا 12تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن میلگرد اجدار به قطر 

.مسلح برای سیم پیچی الزم
102,000,000

020401عملیات خاکی با دست46
بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیرلجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 

. متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد50
42,022,235

280105حمل و نقل47

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا 

 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از 750 کیلومتر و تا 30محل کارگاه بیش از 

. کیلومتر30کسر 

41,469,543

180325اندود و بندکشی48
اضافه بها به اندودهای سیمانی با مالت ماسه سیمان یا باتارد، در صورتیکه سطح روی آن 

لیسه ای و پرداخت شود
39,026,700

020402عملیات خاکی با دست49
 متر حمل اضافی با وسایل دستی، 50 برای 020401 و 020101اضافه بها به ردیف های 

. متر به تناسب محاسبه می شود50کسر 
38,462,880

31,049,880کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط020102عملیات خاکی با دست50
025,227,864 سانتیمتریا کمتر باشد15اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی ، هرگاه ضخامت بتن برابر 080304بتن درجا51
23,467,440رگالژ و پروفیله کردن سطوح شیروانی یا دیواره های خاکی020507عملیات خاکی با دست52
22,800,000.تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل های الزم080501بتن درجا53
11,773,003 .بتن در بتن مسلح اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف 080310بتن درجا54

030805عملیات خاکی با ماشین55
 درصد 100 سانتیمتر با تراکم 15آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها تا عمق 

.به روش پروکتور اصالحی
3,466,800

280104حمل و نقل56

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آالت، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا 

 کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از 450 کیلومتر و تا 30محل کارگاه بیش از 

. کیلومتر30کسر 

2,161,392

مهر و امضای پیمانکار (مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

ابنیه

ابنیه

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب باالسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

ابنیه

فهرست بهای 

ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیفها- 1جدول 

پروژه اجرای زمینهای ورزشی روباز باشگاه گل گهر سیرجان:موضوع کار

:نام دستگاه اجرایی

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه

ابنیه



 ابنیه:فهرست بهای رشته

مبالغ به ریال

شماره
شماره 

فصل
بهای کل ردیفمقداربهای واحدواحدشماره ردیف

درصد بهای 

ردیف 

نسبت به 

برآورد کل

%238,000151,20035,985,600,00020.50کیلوگرم116160401

%50,000,00060030,000,000,00017.09کیلوگرم092805*29

%5,200,0003,81419,832,800,00011.30مترمربع230342*323

%5,200,0003,50018,200,000,00010.37مترمربع230252*423

%3,850,0002,2508,662,500,0004.93مترمربع230343*523

%227,00025,7165,837,507,2123.33کیلوگرم69090701

%1,368,0002,2813,120,066,0001.78مترمکعب723260303

%121,638,473,21269.29جمع
.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب باالسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

مهر و امضای پیمانکار(مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور 

کارهای فوالدی 

سبک
(فنس)تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه حصاری 

کارهای فوالدی 

سنگین

خرید، حمل و نصب ساختمان پیش ساخته الکر به 

همراه اجرای نازک کاری و کفپوش، سرامیک بدنه و 

فضاهای تر، تهیه و نصب شیرآالت و چینی آالت 

بهداشتی، کابل کشی و تهیه و نصب تجهیزات و 

لوازم روشنایی و مخابرات و شبکه، تهیه و نصب درب 

و پنجره به همراه کلیه یراق آالت و دیگر جزئیات و 

.ملحقات و متعلقات متعارف

کارهای 

پالستیکی

تهیه مصالح و اجرای کف پوش چند الیه زمینهای 

- بسکتبال، والیبال و هندبال 

 میلیمتر 0.5الیه اول پرایمر پلی یورتان به ضخامت 

 میلیمتر 3 به ضخامت SBRو الیه دوم گرانول رولی 

 0.5و الیه سوم پرایمر پلی یورتان به ضخامت 

 الی 1میلیمتر و سپس رنگ پلی یورتان به ضخامت 

تثبیت ) میلیمتر و در الیه نهایی سخت کننده 1.3

(کننده

کارهای 

پالستیکی

:چمن مصنوعی

.تهیه چمن مصنوعی تولید داخل با الیاف هلندی- 1

اجرا و نصب چمن با کلیه مصالح و جزئیات - 2

مربوطه اعم از چسب، سیلیس، گرانول، ژئوتکس، 

…رنگ و رنگ آمیزی و 

کارهای 

پالستیکی

تهیه مصالح و اجرای هاردکورت زمین تنیس طبق 

.مشخصات پیوست

زیراساس و 

اساس

تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در 

 25صفر تا  محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح 

مانده روی   درصد مصالح 50میلیمتر باشد، و حداقل 

 . در یک وجه شکسته باشد4الک نمره 

کارهای فوالدی 

سنگین

تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل 

کارهای بتنی با بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده 

از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند 

آن، با شاخکهای الزم، جوشکاری، برشکاری، 

شرح ردیفعنوان فصل

 درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند برحسب80ردیف هایی که در مجموع حائز حداقل - 2جدول 

ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه گل گهر سیرجان:موضوع کار

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان:نام دستگاه اجرایی



تأسیسات برقی:فهرست بهای رشته

مبالغ به ریال

شماره
شماره 

فصل
بهای کل ردیفمقداربهای واحدواحدشماره ردیف

درصد بهای 

ردیف نسبت 

به برآورد کل

%200,000,0006412,800,000,0007.29دستگاه200802*120

%250,000,000307,500,000,0004.27دستگاه200803*220

%20,300,000,00011.56جمع

وسایل شبکه

با ) متری 9تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و نصب برج روشنایی 

، به ( لومن40000 جمعا با نوردهی LED پروژکتور 2قابلیت نصب 

همراه کلیه قطعات و متعلقات و اتصال به شبکه برق به همراه کلیه 

کابل کشی های استاندارد در محوطه مطابق با میزان برق مصرفی 

.چراغها، تهیه و نصب چراغها و دیگر کارهای برقی مربوطه

وسایل شبکه

با ) متری 7تهیه، بارگیری، حمل، باراندازی و نصب برج روشنایی 

، به ( لومن40000 جمعا با نوردهی LED پروژکتور 2قابلیت نصب 

همراه کلیه قطعات و متعلقات و اتصال به شبکه برق به همراه کلیه 

کابل کشی های استاندارد در محوطه مطابق با میزان برق مصرفی 

.چراغها، تهیه و نصب چراغها و دیگر کارهای برقی مربوطه

 درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار هستند برحسب80ردیف هایی که در مجموع حائز حداقل - 2جدول 

ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه گل گهر سیرجان:موضوع کار

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان:نام دستگاه اجرایی

شرح ردیفعنوان فصل

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب باالسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

مهر و امضای پیمانکار (مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور 



ابنیه

تخفیفاضافه(پایه و غیرپایه)جمعردیف های غیرپایهردیف های پایه

12135,002,4350135,002,4350.09%40

233,466,8001,485,000,0001,488,466,8000.98%20

342,731,125,000490,000,0003,221,125,0002.12%40

47500,469,4740500,469,4740.33%20

584,266,222,89404,266,222,8942.81%80

695,837,507,21230,000,000,00035,837,507,21223.57%22

7121,021,113,21601,021,113,2160.67%10

81637,166,719,45610,950,000,00048,116,719,45631.65%111

917191,318,7600191,318,7600.13%10

1018437,177,7000437,177,7000.29%30

11231,032,611,50049,726,820,00050,759,431,50033.39%53

12251,665,441,30001,665,441,3001.10%10

13263,937,874,26503,937,874,2652.59%41

1428455,932,5030455,932,5030.30%40

ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه گل گهر سیرجان

کارهای فوالدی سبک

اندود و بندکشی

رنگ آمیزی

 و نقل حمل

زیراساس و اساس

بتن پیش ساخته وبلوک چینی

بتن درجا

کارهای فوالدی سنگین

کارهای آلمینیومی

کارهای پالستیکی

ل
ص

ه ف
مار

ش

ره
ما

ش

درصدبرآورد 

فصل نسبت 

به برآورد 

رشته

عملیات بنایی باسنگ

مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد- 3جدول 

  باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان:نام دستگاه اجرایی

برحسب هر فصل

مبالغ به ریال

:فهرست بهای رشته :موضوع کار

مبلغ پیشنهادی 

پیمانکار

برآورد فصل

ها
ف 

دی
د ر

دا
تع

درصد پیشنهادی 

پیمانکار

کارهای فوالدی بامیلگرد

عملیات خاکی بادست

عملیات خاکی باماشین

عنوان فصل

تعداد 

ردیفهایی 

که تجزیه 

بها الزم 

دارد

مهر و امضای پیمانکار(مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور 

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب باالسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح



تأسیسات برقی
مبالغ به ریال

تخفیفاضافه(پایه و غیرپایه)جمعردیف های غیرپایهردیف های پایه

173,206,750,00003,206,750,00013.64%20

220020,300,000,00020,300,000,00086.36%22

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب باالسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

مهر و امضای پیمانکار(مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور 

تعداد 

ردیفهایی 

که تجزیه 

بها الزم دارد

مبلغ پیشنهادی 

پیمانکار

درصد پیشنهادی پیمانکار

وسایل شبکه

ره
ما

ش

ل
ص

ه ف
مار

ش

عنوان فصل

درصدبرآورد برآورد فصل

فصل نسبت 

به برآورد 

رشته

کابلهای فشار 

ضعیف

تعداد 

ها ردیف

مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد- 3جدول 

برحسب هر فصل

:فهرست بهای رشته :موضوع کار

  باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان:نام دستگاه اجرایی

ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه گل گهر سیرجان



:عنوان طرح

مبالغ به ریال

تخفیفاضافه

%158,115,154,61662.73برآورد

پیشنهادی

%26,562,627,50010.54برآورد

پیشنهادی

%55,403,334,63521.98برآورد

پیشنهادی

%11,983,889,1064.75برآورد

پیشنهادی

%252,065,005,856100.00برآورد

پیشنهادی

مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ براورد- 4جدول 

برحسب هر رشته و کل کار

:موضوع کار

شماره
درصد نسبت به 

برآورد کل
جمع فصل هارشته

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

درصد پیشنهادی پیمانکار

ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه گل گهر سیرجان: عنوان پروژه :نام دستگاه اجرایی

مهر و امضای پیمانکار(مدیرطرح)مهروامضای مهندس مشاور

ابنیه

تأسیسات برقی

هزینه باالسری

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

(برآورد کل)جمع 

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، به جز ضریب باالسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

1

2



:رسته

:رشته

:فصل

مقیاس

مقیاس

مقیاس

مقیاس

شماره ردیف یا 

ردیفهای معادل
واحد

:شرح ردیف

بهای واحد عامل

تجزيه بهاي اقالم كار - 5جدول 

مقدار
1مقیاس واحد نیروی انسانی کد عامل بهای کلردیف

قیمت آنالیز ردیف

جمع

حجم عملیات درنظر گرفته شده برای کارسنجی کار و ردیف ها: توضیح. 1

.زمان کارکرد لحاظ شود (⅓)مدت زمان درنظر گرفته شده برای کارکرد ماشین آالت، در حالت متوقف تا رسیدن نوبت کار، یک سوم : توضیح. 2

درصد به قیمت ردیف

بهای کلبهای واحد عامل

بهای کل

بهای کل

مقیاسواحد2ماشین آالت و ابزارکد عاملردیف
مقدار

مقدار1مقیاسواحدمصالحکد عاملردیف

جمعدرصد به قیمت ردیف

مقدار1مقیاسواحدحمل مصالحکد عاملردیف
بهای واحد عامل

جمعدرصد به قیمت ردیف

بهای واحد عامل

جمعدرصد به قیمت ردیف

مهر و امضای پیمانكار



درصد

1-

2-

3-

4-

100

100 - Po

تجزيه بهاي هزينه باالسري - 6جدول 

:موضوع کار

بخش های مختلف هزینه باالسری

باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان:نام دستگاه اجرایی

مهر و امضاي پیمانکار

(Po)جمع 

= ضریب باالسری=  

ساخت و تجهیز زمینهاي ورزشی روباز باشگاه گل گهر سیرجان



باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

76574جداول الف، ب و پ بخشنامه 



1400فهرست بهای واحد :رشته

مبلغ فصلفصل
مبلغ فصل پس از اعمال تمامی 

ضرایب

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامی ضرایب و 

هزینه های موردنظر

ضریب 

پیشنهادی 

جزء
2135,002,435182,523,292
31,488,466,8002,012,407,114
43,221,125,0004,354,961,000
7500,469,474676,634,729
84,266,222,8945,767,933,353
935,837,507,21248,452,309,751

121,021,113,2161,380,545,068
1648,116,719,45665,053,804,705
17191,318,760258,662,964
18437,177,700591,064,250
2350,759,431,50068,626,751,388
251,665,441,3002,251,676,638
263,937,874,2655,324,006,006
28455,932,503616,420,744

152,033,802,515205,549,701,000

(مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور

مبالغ به ریال

و نقل حمل 

جمع

مهر و امضای پیمانکار

کارهای آلومینیومی

رنگ آمیزی

کارهای فوالدی سبک

اندودکاری و بندکشی
کارهای پالستیکی

زیراساس و اساس

بتن درجا
کارهای فوالدی سنگین

بتن پیش ساخته وبلوک چینی

عملیات خاکی بادست
عملیات خاکی باماشین

عملیات بنایی باسنگ
کارهای فوالدی بامیلگرد

عنوان فصل

مبلغ و ضرايب پيشنهادي جزء براي هر فصل- جدول الف

سیرجان:  محل اجراساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان:موضوع پروژه
ابنیه



1400فهرست بهای واحد :رشته
مبالغ به ریال

مبلغ فصلفصل
مبلغ فصل پس از اعمال تمامی 

ضرایب

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامی ضرایب و هزینه 

های موردنظر

ضریب 

پیشنهادی 

جزء

73,206,750,0004,710,715,750

2020,300,000,00029,820,700,000

23,506,750,00034,531,415,750 جمع

مهر و امضای پیمانکار

وسایل شبکه

مبلغ و ضرايب پيشنهادي جزء براي هر فصل- جدول الف

سیرجان:  محل اجراساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان:موضوع پروژه
تأسیسات برقی

عنوان فصل

(مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور

کابلهای فشار 

ضعیف



:موضوع پروژه

مبالغ به ریال

ضریب پیشنهادی جزءمبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه

11,983,889,106

مهر و امضای پیمانکار

تجهیز و برچیدن کارگاه

(مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور

مبلغ و ضرايب پيشنهادي جزء براي تجهيز و برچيدن كارگاه- جدول ب

سیرجان: محل اجرا ساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

عنوان
مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب 

تمامی ضرایب و هزینه های موردنظر

1400فهرست بهای واحد پایه 



:پروژه

مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایبردیف

1205,549,701,000

234,531,415,750

311,983,889,106

252,065,005,856

مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب یشنهادی کل- جدول پ

به تفکیک رشته هاساخت و تجهیز زمینهای ورزشی روباز باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان

مبالغ به ریال

عنوان رشته

مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامی ضرایب و هزینه 

های موردنظر

ضریب پیشنهادی 

کل

ابنیه

تأسیسات برقی

مهر و امضای پیمانکار(مدیرطرح)مهر و امضای مهندس مشاور

تجهیز و برچیدن کارگاه بطور 

مقطوع

جمع
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