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کلیه اسناد 

 دعوتنامه
  الف: موضوع مناقصه:

 -نيشابورهاي  شهرستانبه کابل خودنگهدار  یسيمشبکه کيلومتر  150 عمليات تبديلانجام شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي در نظر دارد 

عمومی يک مرحله اي با ارزيابی مناقصه محل اعتبارات داخلی و از طريق  از میلیون ریال 100/25با مبلغ کل برآوردي  خط گرمبصورت تربت جام  سبزوار و

و یا شرکت توزیع   توزیع نیروی برق خراسان رضوی پیمانکارانی که صالحیت آنها توسط شرکت لذا از تمامیبه پيمانکار واگذار نمايد. کيفی 

 دعوت ميشود می باشند برنامه ریزی مدیریت و از سازمان  نیرو )برق(در رشته  5دارای رتبه حداقل و یا  تایید شده نیروی برق شهرستان مشهد

ه نام شرکت توزيع بانک صادرات ب  0101824193004هزار ريال به حساب سپهر شماره  800در صورت تمايل به شرکت در مناقصه پس از واريز  مبلغ 

 .اقدام  نمايند به شرح ذيل نسبت به دريافت اسناد مناقصهنيروي برق استان خراسان رضوي 

 10*** شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی متعهد می گردد بعد از ارایه صورت وضعیت تایید شده حداکثر ظرف مدت 

 روز نسبت به پرداخت آن اقدام نماید .

 :مناقصه عمومی شرايط: ب 

 .خواهد بود ماه شمسی  6مبادله  خيمدت قرارداد  از تار -1

تحويل پيمانکار  مربوطهمورد نياز جهت اتجام پروژه بعهده صاحبکار می باشد که در محل انبار مديريت برق شهرستان  کاالهايتهيه کليه  -2

 خواهد شد.

دو منطقه و یا  حداکثرقراردادهاي در دست اجرا نسبت به واگذاري یک منطقه، یا  یا  مناقصه گزار مجاز است با توجه به توان انجام کار-3

 عدم واگذاري کار به برنده مناقصه تصميم بگيرد.

 

 خواهد شد. برنده مناقصه، تحويل  شهرستان مربوطهمورد توسط مديريت برق   به  کروکی اجرايی پروژه به صورت مورد -4

بهه   تنها حق خواهد داشت با اطالع مشترك ،چند دقيقه اي جهت انتقال دستک رخواهد بود ، پيمانكا اجراي پروژه به صورت خط گرم -5

 را قطع نماید.  شبكه جدید برق

، کابل سه فاز ، جعبه ديواري حسب نيازجهت تعداد دستک بيشتر از  8به  1،  4به  1پيمانکار بايستی پيش بينی الزم جهت استفاده از بست  -6

 روي هر پايه انجام دهد. مورد بر 3

می  شهرستان مربوطهپيمانکار موظف به حفظ باالنس شبکه هنگام بستن دستک مشترکين بر روي شبکه جديد با هماهنگی مديريت برق  -7

  باشد.

به صورت بایستی  . پیشنهاداتخواهد بود 11/8/1399مورخ  14 ساعت لغایتو قبول پيشنهادات   30/7/1399  فروش اسناد از تاریخ -8

 :گردد  ارایهبه شرح ذیل پاکت  3 درکالسه بندی شده 

 

 (اسنناد خريدهزار ريال )جهت  800به همراه فيش واريزي قابل تمديد  اعتبار حداقل سه ماه و شرکت در مناقصه با تضمينمحتوي  پاکت الف :

 . و بانضمام جدول اعالم شهرستانهاي پيشنهادي 
 

مجناز  ءتوسنط صناحبان امضنامی بايست تمامی صنفحات آن که  و دستورالعمل تبديل سيم به کابل خودنگهدار مناقصهاسناد حاوي :  پاکت ب

 :، به همراه مدارک ثبتی و حقوقی شرکت به شرح ذيلد گردتاييد و  مهر تکميل و
 يک(کپی برابر اصل آگهی تاسيس ، اساسنامه  وآخرين آگهی تغييرات  

 مجاز تایید شده توسط دفاتر اسناد رسمی. )الزامی است(گواهی صاحبان امضاء دو(

 )پیوست( سه( ارائه تعهد عدم شمول ممنوعيت قانون منع مداخله کارکنان دولت.

 )پيوست( دستور العمل تبديل سيم به کابل خودنگهدارچهار( 

 

اکسنل قيمنت در فاينل  "پيمانکنار پيشننهاديضنريب "درج پلوس و يا مينوس در قسمت که به صورت  محتوی قیمت پیشنهادی:   پاکت ج

 .ماه از تاريخ بازگشايی پاکات باشد   3می بايستی حداقل  مدت اعتبار پيشنهادات و)مطابق شرح راهنماي اکسل( پيوست اسناد  پيشنهادي
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 اسناد حقوقیردیف به همراه  به تفکیک هر وپیوست  برابر معیارهای ارزیابی در مستندات مربوط به ارزیابی کیفی ضرورت دارد-9 

 ارایه گردد .CDبصورت 

 

می باشد که بایستی نقداً به حساب  و به تفکیک هر منطقه مطابق جدول  ذیل یالر 1.203.000.000 برابربرای همه مناطق  سپردهکل میزان  -10

واریز وفيی   توزیع نیروی برق خراسان رضویبنام شرکت این شرکت نزد بانک ملت  شعبه بلوار دانشجو مشهد  1854054056جام به شماره 

به شکل ضمانت نامه بانکی قابل تمدید که مورد قبول شرکت باشد تحویل گردد که حداقل سه ماه ازتاریخ  آن همراه پیشنهاد تسلیم شود . یا

 .روی ضمانتنامه قید گردیده باشد  مشخصات بانک دقیقاً بر اعتبار داشته باشد و آدرس و پشنهاد

 

 ميزان سپرده شرکت در مناقصه ) ريال( شرح   فردي

از مرکز  کيلومتر 15به کابل خودنگهدار با فاصله کمتر از  شبکه سيمیکيلومتر  50تبديل  1

 ريال 8074140000 با مبلغ برآوردي نيشابور شهرستان

629.000.000 

از  کيلومتر15از  کمتر به کابل خودنگهدار با فاصله  شبکه سيمی کيلومتر  50تبديل  2

 ريال 8254278500با مبلغ برآوردي شهرستان سبزوارمرکز 

638.000.000 

کيلومتر از مرکز  15به کابل خودنگهدار با فاصله کمتر از  شبکه سيمیکيلومتر  25تبديل  3

 ريال 4161215000با مبلغ برآوردي تربت جامشهرستان 

416.122.000 

کيلومتر از  15از  بيشتربه کابل خودنگهدار با فاصله  شبکه سيمیکيلومتر  25تبديل  4

 ريال 4608391600با مبلغ برآوردي تربت جاممرکز شهرستان 

342.920.000 

 

، کد 10101335539، شناسه ملی  8506مشخصات مورد نياز جهت صدور ضمانتنامه: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي به شماره ثبت  -11

 .  9188986685و کد پستی شرکت   4111-9187-9819اقتصادي 
تاريخ بازگشايی  همچنين مناقصه گرانی که تمايل دارند مبلغ سپرده شرکت در مناقصه از محل بستانکاري آنها تامين گردد می بايستی قبل از تحويل اسناد و 

 قرار دهند.  ""الف ""پاکات، فرم تکميل شده پيوست  را پس از دريافت  تاييديه از امور مالی و اعمال حساب، داخل پاکت 

نامبرده  ونیآدرس خود را دقيقاً تعيين نمايد که اقامتگاه قانرا تکميل نمايد و   )مشخصات عمومی شرکتها( فرم پيوستمناقصه بايستی  رکت کننده درش-12

ادعاي عدم ارسال شود ابالغ شده محسوب می شود وشرکت کننده حق هيچگونه اعتراض و  روبه آدرس مذکدورنويس يا  نامه و،  رگونه اخطاره محسوب و

  ابالغ نخواهد داشت.

شرکت توزیع نیروی برق استان  در محل 12/8/1399مورخ  11گشای  پاکت های ارزیابی کیفی رأس ساعت کمیسیون مناقصه جهت -13

اعالم نتایج آن به شرکتهایی . پس از انجام ارزیابی کیفی و بلوار فرهنگ تشکیل می گردد  –بلوار دانشجو  –بلوار وکیل آباد  -واقع درمشهد خراسان رضوی 

با ارائه حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه که حد نصاب نمره ارزیابی کیفی را کسب کرده باشند جهت بازگشایی پاکات الف، ب و ج اطالع رسانی خواهد شد .

 آزاد است. معرفی نامه کتبی 

همچنين کليه تأييديه هاي ارسالی  ار ارزيابی در اسناد مناقصه قيد گرديده است ومعي امتياز خواهد بود و 70حدنصاب امتياز ارزيابی کيفی قابل قبول -14

 ميبايست اصل يا از طريق دفترخانه رسمی برابر اصل شود .

   : در صورت ارائه حداقل يک پيشنهاد موضوع قابل بازگشايی و رسيدگی است.1تبصره

کليه پيشنهادات  هريک ويا  معامالت شرکت و مقررات مناقصه خواهد بود و شرکت در رد يا قبولدادن پيشنهاد به منزله قبول کليه مواد آيين نامه -15

 .مختاراست

آنهايی که مناقصه گرانی که بيش از يک پيشنهاد قيمت ارائه نمايند و همچنين مشروط و،  مبهم ،به پيشنهادات فاقد سپرده -16

 نخواهدشد .ديرتر از موعد مقرر تحويل گردد ترتيب اثر داده 

 تبصره: ابالغ نهايی به برنده مناقصه پس از کسب استعالم از مراجع ذيصالح در خصوص صالحيت شرکت مذکور انجام خواهد شد.

حاضر به انعقاد قرارداد وانجام معامله نشود سپرده او  کاري روز 10درصورتی که برنده مناقصه از تاريخ ابالغ کتبی ظرف مدت -17

معامله انجام می شود سپرده برنده دوم مناقصه نيز درصورتی که حاضر به انعقاد قرارداد وانجام معامله نشود ضبط  با نفر دوم ضبط و

خواهد شد .توضيح اينکه قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه ، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد 

 پس از تعيين برنده مناقصه خواهد بود .کاري روز  40م حداکثر شد و زمان نگهداري سپرده نفر دو



                  

نیشابور ، سبزوار و تربت جام کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در شهرستانهای  150تبدیل 161/99مناقصه عمومی شماره                                  

کلیه اسناد 

 پيشنهادات واصله پس ازافتتاح پاکات جزء مناقصه منظور نخواهد شد. -18

درصد  10معادل  تضمين قابل قبول صاحبکاربايد  پيمانکارقبل از امضاي قرارداد براي تضمين حسن انجام تعهدات ناشی از آن -19

مبلغ کل قرارداد تسليم صاحبکار کند تا در صورتی که از اجراي هر يک از تعهدات خود تخلف نمايد صاحبکار بتواند بدون مراجعه به 

محاکم و يا مراجع قضائی و بدون احتياج به انجام تشريفاتی خاصی وجه ضمانت نامه را ضبط کند . ضمانت نامه مزبور پس از پايان 

 و پس از اخذ مفاصا حسابهاي قانونی آزاد خواهد شد .  دستگاه نظارتاييد قرارداد و با ت

درصد از هر صورت وضعيت کسر خواهد شد.  نصف مبلغ مذکور پس از ارائه مفاصا حساب  10بابت سپرده حسن انجام کار معادل -20

 12)دوره تضمين  اتمامو باقيمانده پس از  دستگاه نظارتاز واحدهاي مربوطه و تصويب گزارش نهايی و کسر جرايم متعلقه، توسط 

در راستاي اجراي  مسترد ميگردد. پيمانکارو انجام کامل تعهدات ، به ماه شمسی که شروع آن پس از تحويل و تحول موقت می باشد(

رت وضعيت تا از هر صورت وضعيت بعنوان سپرده بيمه کسر و همراه با مبلغ آخرين صو درصد 5قانون تامين اجتماعی نيز  38ماده

 .ارائه مفاصاحساب تامين اجتماعی نزد صاحبکار باقی خواهد ماند

تبصره : اشخاص ) حقوقی و حقيقی( که به تشخيص هيات مديره و يا اعالم مراجع رسمی در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده  ويا 

ننمايد،  ضمن اقدام قانونی براي استيفاي حقوق خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارک، انجام و يا تحويل 

شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي تا اطالع ثانوي در فهرست سياه قرارمی گيرد واز شرکت در مناقصه، مزايده ها و 

 معامالت شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي محروم می شوند .

 افزايش يا کاهش دهد.  %25ميزان  تا صه را بدون تغيير در واحد بها ، موضوع مناقار اختيار دارد ذمناقصه گ-21

 می باشد.   پيمانکارتمامی کسورات قانونی متعلقه بعهده -22

در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد و در زمان ارائه صورت وضعيت نسبت به ارائه  پيمانکار: در صورتی که 1تبصره 
 .قابل پرداخت ميباشد پيمانکارمدارک مثبته با تاريخ معتبر اقدام نمايد، ماليات و عوارض ارزش افزوده از سوي صاحبکار در وجه 

بعد از پايان کار روزانه کاالهاي مازاد . ميبايست پيمانکار نبايستی کاالهاي تحويلی از انبار شرکت را به انبارهاي خود منتقل کند  -23

و فرم  و برگشتی از شبکه را به انبارهاي تکنسين هاي اجرايی که در داخل مجموعه اداري مديريت برق شهرستان است انتقال دهند

 شهرستان را پيوست مستندات صورت وضعيت نمايد. رسيد کاال به انبار

   خواهد بود.و صورتحساب مربوطه صورت وضعيت تاييد شده  نحوه پرداخت پس از تحويل-24

 برنده مناقصه حق واگذاري تمام ويا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی صاحبکار به ديگري ندارد.                      -25

 .يا ايرادي مشاهده کند می تواند از شرکت توضيح بخواهد ه شرکت کننده اي دراسناد مناقصه ابهام وچنانچ  -26

 به صورت دستی می باشد .آن  %70به صورت مکانيکی و  %30موضوع مناقصه  از -27

  هزينه اسکان ، پذيرايی و اياب و ذهاب نيروها پيمانکار بعهده پيمانکار می باشد. -28

 تماس حاصل فرمايند.  051 – 38937290 الی 5 تلفن تماس شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت پرسش سواالت با 
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 این شرکت برای شهرستانهای ذیل قیمت پیشنهادی خود را ارایه می نماید .)در پاکت الف ارایه گردد(
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 قرارداد نمونه 
   

که  4111-9187-9819و کد اقتصادي 10101335539و شناسه ملی  8506به شماره ثبت  اين قرارداد  بين شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

 عضو هيئنت منديره  بعنوان  ........هيئت مديره و نماينده مدير عامل و رئيس  بعنوان محسن ذبيحینمايندگی آقايان  باشود در اين قرارداد صاحبکار ناميده می

آقناي  نمايندگی اب.. ........................شماره ثبت  ي ..................................... و کد اقتصاد ............................   با شناسه ملی ................................... از يک طرف و شرکت 

که اختيار امضا قنرارداد را   ..............................مورخ ...........................  شماره تغييرات شرکت به که به استناد آگهی  .............................. ..................................................

 گردد.يمانکار ناميده می شود از طرف ديگر منعقد میدارند در اين قرارداد پ

 ماده یک : موضوع قرارداد 
به شرح مشخصات فنی و نقشه هاي   ............تبديل شبکه سيمی به کابل خودنگهدار در شهرستان  عمليات مربوط به اجرايموضوع قرارداد عبارتست از 

 شماره جدول) ي براساس ريز  فهرست  بهاي پيوست وشرکت توزيع نيروي برق خراسان رض  دستورالعملهاي اجرايیو ملیاجرايی پيوست طبق استانداردهاي 

 از محل اعتبارات داخلی  انجام ميشود. (2

 .  م گرديده استيتنظ 99/.....شماره يک مرحله اي  عمومیمناقصه اين قرارداد بر اساس نتيجه -1-1 

 ماده دو :  مدت قرارداد
 می باشد.ماه  شمسی   6، به ميزان تحويل کار به پيمانکار مدت قرار داد با احتساب مدت زمان تجهيز کارگاه و صورتجلسه 

 :  مبلغ قرارداد سه ماده 
رينال  ..............................................  )بحنروف( ...............................................  رينال و  عمليات موضوع مناده ينک قنرار داد  )بعندد( اجراي براي قرارداد مبلغ  

 16 اين مبلغ تابع تغييرات کارها و کارهاي جديد مندرج در مادهبرآورد شده است و   2که بر اساس ريز مقادير و قيمتهاي مندرج در پيوست شماره است.

 پيمان است.

ودي ماليات بر ارزش افزوده و درج مبلغ ماليات در صورتحساب  ،ماليات مذکور توسط صاحبکار قابنل : در صورت ارائه گواهی ثبت نام به عنوان م 1تبصره

 پرداخت خواهد بود .

 : هيچگونه تعديل ،مابه التفاوت و پيش پرداخت به قرارداد تعلق نخواهد گرفت .2تبصره 

 : کليه کسورات قانونی بعهده پيمانکار است .3تبصره 

 آن به صورت دستی می باشد . %70به صورت مکانيکی و  %30مناقصه از موضوع :  4تبصره 

 :  شرایط پرداخت چهار ماده 
 .پيمانکار موظف است در پايان هر ماه صورت وضعيت کارکرد خود را تنظيم و حداکثر تا پنجم ماه بعد تحويل دستگاه نظارت فنی نمايد

از زمان ارائه صورت وضعيت توسط پيمانکار دستگاه نظارت حداکثر ظرف يک هفته نسبت به اظهار نظر کتبی اقدام خواهد کنرد و در صنورت عندم  -1-4

 نمايد .وجود نقص جهت پرداخت به امور مالی ارسال خواهد نمود و امور مالی ضمن کسر کسورات قانونی نسبت به اعمال حساب اقدام می

 : اسناد ومدارك قرارداد پنج  ماده 
 اين قرارداد شامل اسناد ومدارک زير است :

 و اسناد مناقصه مفاد قرارداد حاضر-1

 مشخصات فنی و نقشه هاي اجرايی .)پيوست شماره يک ( -2

 دو( وستي)پ متهايو ق ريجدول مقاد - 3

 جدول زمانبندي اجراي کار -4

 پيوست شماره سه ( HSE ( دستور العمل  -5

 19W12دستور العمل تهيه ، نظارت و تحويل تحول پروژه هاي سيمی به کابل خودنگهدار -6

گردد جزو اسناد ومدارک قرارداد بنه اسناد تکميلی که حين اجراي کار و به منظور اجراي قرارداد به پيمانکار ابالغ ميشود يا بين طرفين قرارداد مبادله می

چوب اسناد و مدارک قرارداد تهيه شود اين اسناد ممکن است که به صورت مشخصات فننی، نقشنه ، دسنتور کنار و  شمار می آيد اين اسناد بايد در چهار

 صورت مجلس باشد.

  : دستگاه نظارت ش ماده 
که در اين الغرب شرکت انديشمند شمکه پيمانکار بر طبق اين قرارداد تقبل نموده است از طرف صاحبکار  به عهده فنی و مالی  نظارت بر اجراي تعهدات

 .را تحت نظارت دستگاه مذکور اجراء نمايد قراردادناميده می شود واگذار گرديده است و پيمانکار مکلف است خدمات موضوع  فنی  قرارداد دستگاه نظارت

 اشد.بنمی  کار در کارگاه مربوطه خود و نظارت ايمنی نامبرده  به اعمال کارگران و نحوه  بديهی است نظارت دستگاه ياد شده رافع مسئوليتهاي پيمانکار

 همچنين پيمانکار موظف به همکاري و فراهم نمودن تسهيالت الزم براي بازرسی صاحبکار و يا نمايندگان وي می باشد .
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مديريت : مسئوليت نظارت امور اجرايی قرارداد ، برابر بخشنامه رياست قوه قضائيه و نظريه اداره کل حقوقی ، حسب تفويض اختيار صادره بر عهده  1تبصره 

 و واحدهاي اجرايی زير مجموعه آن حسب مورد می باشد . ...............  برق شهرستان 

 دوره تضمین :   هفت ماده 
تضمين می نمايد. اگر در دوره تضمين به تشخيص دستگاه شمسی پيمانکار خدمات موضوع اين قرارداد را از تاريخ صدور گواهی تحويل موقت به مدت يکسال 

خ ابالغ کتبی دستگاه روز از تاري 15نظارت معايب و نقايصی در کار مشهود شود که ناشی از عملکرد پيمانکار باشد ، نامبرده متعهد است ، حداکثر ظرف مدت 

 نموده و آنها را طی مدتی که توسط دستگاه مذکور تعيين می شود ، رفع نمايد.با هزينه خود نظارت اقدام  به رفع معايب و نقايص 

ه کند صاحبکار حنق دارد قصور ورزد يا مسامح يا پرداخت حقوق و مزاياي کارگران خود يا خسارت وارده به اشخاص ثالث ، هرگاه پيمانکار در انجام اين تعهد

بندون انجنام درصند هزيننه باالسنري 15و يا به هر ترتيب که مقتضی بداند رفع و هزينه آن را بنه اضنافه  يا خسارات و هزينه ها را وکالتاً آن معايب يا نقايص

مانکار حق هيچگونه اعتراض نسبت بنه مينزان هزيننه برداشت نمايد.پي و يا هرنوع تضامين و مطالبات تشريفات قضائی و اداري از محل سپرده حسن انجام کار

 بعمل آمده را نخواهد داشت.در صورتی که سپرده مذکور تکافوي جبران هزينه هاي فوق را ننمايد ،پيمانکار مکلف به پرداخت آن می باشد.

 : تائیدات پیمانکار هشت ماده 
 چنين فهرست ريز بهاي عمليات را مطالعه نموده و از مفاد آن کامال آگاه شده است.قرار داد و هم 5پيمانکار تمام اسناد و مدارک موضوع ماده  -1-8

طمينان اق مشخصات در محل يا از نقاط ديگرپيمانکار نسبت به تامين نيروي انسانی مورد نياز و تدارک تجهيزات ، ماشين آالت و ابزار اجراي کار طب -2-8

 يافته است.

 کار را رؤيت وبررسی کرده و از وضعيت زمين، آب و هوا ، و امکان اجراي کار در فصل هاي مختلف سال اطالع يافته است.پيمانکار محدوده اجراي  -8 -3

سود مورد نظر خود وتمام هزينه هاي حمل و نقل وهزينه هاي ناشی از مفاد قرارداد را درنظر گرفته و هيچ موردي بناقی  ، پيمانکار در قيمت پيشنهادي -4-8

 ست که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نمايد و لذا حق هيچگونه درخواست وجه اضافی نخواهد داشت.نمانده ا

مجرا بنوده اسنت از قوانين و مقررات مربوط به کار ،بيمه هاي اجتماعی ،مالياتها ،عوارض و ديگر قوانين و مقررات ،که تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و  -5-8

 متعهد است همه آنها را رعايت نمايد .در هرحال ،مسئوليت عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ،بر عهده پيمانکار است . ،کامال مطلع بوده و

يند آگناهی کامنل پيمانکار از استانداردهاي فنی و ايمنی  انجام کار و دستورالعملها و روشهاي اجرايی صاحبکار که در اجراي کار بايد آنها را رعاينت نما -6-8

 .دارد

 :  تعهدات پیمانکارنه  ماده 
(  بنه عهنده پيمانکنار بنوده و هاتهيه لوازم و ابزار کار ايمنی فردي و گروهی مورد نياز و لوازم ايمنی و ساير تجهيزات )برابنر اسنتانداردها و دسنتورالعمل -1-9

 از لوازم فردي و گروهی بر عهده پيمانکار می باشد. و نظارت بر استفاده صحيح و به موقعصاحبکار در اين خصوص هيچگونه مسئوليتی ندارد.

ط صاحبکار هزينه تامين انواع وسايل نقليه مورد نياز )سواري ، وانت ، باالبر ، جرثقيل ، تريلی ...( به  عهده پيمانکار می باشد ،ودر صورت تامين  توس    -9– 2

صورت مسئوليت ايمنی و نظارت  بر نحوه کارخودرو )بناالبر و جرثقينل شنرکت (وهمچننين هر   کارکرد از صورت وضعيت پيمانکار کسر خواهد شد. ضمنا در

 قبل از کار به عهده پيمانکار می باشد . از طريق مقتضی  بررسی فنی خودرو

 تهيه البسه مناسب و متحدالشکل جهت کارگران برابر نظر صاحبکار به عهده پيمانکار می باشد .  -3-9 

است که خدمات موضوع قرارداد را با بکار بردن بهترين روشها واستانداردهاي مورد قبول صاحبکار  با دقت و جديت انجام دهد و همچنين  پيمانکار ملزم -4-9

منورخ  1343/313/92ملزم به رعايت آئين نامه مديريت ايمنی و بهداشت شغلی و ائين نامه و دستورالعمل اجرايی ايمنی امور پيمانکاري که طی نامه شنماره 

به جهت عدم امکان نظارت  می باشد . راز طرف معاونت محترم هماهنگی توزيع ابالغ گرديده می باشد و مسئوليت پاسخگويی آن، تماما بعهده پيمانکا 8/4/92

بطه مستقيم قنراردادي فنی از قانون کار و را 2و  1ايمنی مستمر بر فعاليت پيمانکار و اصل واگذاري تصدي گري به بخش خصوصی ذي صالح و تعاريف مواد 

 مابين پيمانکار با کارگران تحت امر خود ، مسئوليت هرگونه حوادث جانی و مالی و پاسخگويی آن ، تماماً بعده پيمانکار است.

رکننان خنود را پيمانکار مسئول کسب مجوزهاي الزم از سازمانهاي ذيربط جهت اشتغال خود و کارکنان تحت سرپرستی می باشد و بايسنتی اسنامی کا -5-9

 کتباً به صاحبکار  اعالم نمايد ودر صورت هرگونه تغيير بايستی مراتب را به تأييد صاحبکار  برساند. 

سننل خنود پيمانکار می بايست داراي بنيه مالی الزم بوده و پرداخت کليه حق و حقوقات کارگران طبق قانون کار و امور اجتماعی در موعد مقرر بنه پر -6-9

 باشد .اي جهت عدم پرداخت حقوق پرسنل تحت امر پيمانکار نمیدليل متقاعد کننده صاحبکارپرداخت صورت وضعيت توسط  بوده و عدم

اين افنراد الزم مربوط به انجام کار  هاي پيمانکار موظف است اسامی نيروهاي خود جهت کار در اين قرارداد را کتبا اعالم نموده و کپی گواهينامه دوره   -7-9

شرايط فنوق مسنئوليت  رائه نمايد . فقط نيروهايی اجازه کار در اين قرارداد را دارند که اسامی آنها کتباً اعالم شده باشد و در صورت بکارگيري افرادي فاقدرا ا

 عواقب ناشی از آن مستقيماً با پيمانکار می باشد و صاحبکار  تعهدي در قبال آن نخواهد داشت . 

 ی بايستی گواهی عدم سوء پيشنه و اعتياد و همچنين کارت پايان خدمت از مراجع ذيصالح ارائه دهند.افراد معرفی شده  م -8-9

با پيمانکار فقط نماينده  صاحبکارپاسخگوئی و پيگيري امور مربوط به صورت وضعيت ها و تأييد صورت ريز کاالهاي مصرفی و در مجموع پل ارتباطی   - 9-9

نينز  منديريت معرفی گرديده و به غير از نماينده پيمانکار هيچکدام از نيروهاي ديگر پيمانکار حق مراجعه و پيگينري ندارنند و شرکت پيمانکار است که کتباً 

 هيچگونه تعهدي جهت پاسخگوئی ندارد .
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 شده طی روز را در پايان روز جهت تائيد به دستگاه نظارت ارائه نمايد  انجام کارهاي ليست چک است موظف پيمانکار –10-9

 از خنارج در و نماينند هماهنگ اداري ساعت با را خود خروج و ورود ساعت موظفند مربوطه نيروهاي و پيمانکار ، واحدها ديگر با هماهنگی جهت به – 11-9

 .نمايند  فعاليت نظارت دستگاه هماهنگی با اداري ساعت

 برگشت به موظف پيمانکار ، آنها تحول و تحويل از پس و مذکور هاي پروژه اجراي محل از( اسقاط/مستعمل/نو) مازاد کاالي هرگونه وجود صورت در – 12-9

ي بنرق اسنتان نينرو توزينع شنرکت ضنوابط برابر پيمانکار با ، تخلف موارد گزارش يا و مشاهده با و غيراينصورت در.  باشد می مديريت شهرستان انبار به آنها

 تلقی می گردند .  خيانت در امانتخراسان رضوي رفتار و کاالهاي مورد اشاره تحت عنوان 

 تامين غذا و تهيه سرويس اياب و ذهاب پرسنل بعهده پيمانکار می باشد. -13-9

ده توسنط پرسنل اجرايی پيمانکار موظفند نکات ايمنی را رعايت نموده و از ابزار ايمنی گروهی و فردي شامل لباس کار        ) طبق نموننه ارائنه شن -14-9 

استفاده نماينند.  دستکش و غيره که توسط پيمانکار در اختيار آنها گذاشته می شود براساس دستورالعمل ايمنی مربوط –کاله ايمنی  -کفش کار -صاحبکار (

صاحبکار  می تواند دسنتور توقنف بخشنی از کنار را کنه  HSEو دستور العمل زيست محيطی، ،هاي حفاظت فنی در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل

در اينن حالنت پيمانکنار حنق گردد تا برقراري ايمنی طبق دستورالعمل ياد شده صنادر نمايند، داراي ايمنی الزم نيست و يا موارد زيست محيطی رعايت نمی

اي از خواهد شد.پيمانکار متعهد اسنت نسنخه  22مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد ودر صورت تأخير پروژه مشمول جريمه تأخير موضوع ماده 

 در اختيار داشته باشد . مقررات ايمنی صنعت برق را از صاحبکار  اخذ و همچنين ، لوازم ايمنی فردي و گروهی کار موضوع پيمان را

و کلوز پرداخت خسنارت  نيروهاي شاغل در قرارداد و همچنين اشخاص ثالث  در سطح حداکثر تعهدات مسئوليت خود را در قبالپيمانکار ملزم است  -15-9

فاد اينن بنند بعهنده پيمانکنار خواهند بنود و اقدام نمايد بدهی است عوارض و عواقب ناشی از عدم اجراي م تامين اجتماعی 66بدون رأي دادگاه و کلوز ماده 

 بل از انجام قراردادنسبت به ارائه بيمه نامه به صاحبکار اقدام نمايد .قپيمانکار موظف است 

ين پيمانکار متعهد و مکلف است در مراجعات خود به اماکن ، رعايت کليه شئونات شرعی و عرفی را نموده و تحت هيچ شنرايطی نبايسنتی از مشنترک -16-9

ح معرفی تا تحت وجهی مطالبه نمايد) بابت کاال يا خدمات( در غير اينصورت بعنوان دريافت وجوه غير قانونی تلقی و عالوه بر جبران خسارت به مراجع ذيصال

 پيگرد قانونی قرار گيرد.

هداري، حفظ و حراست از کاالهاي تحويلی تا مرحله تحويل و نگ پيمانکار موظف است متناسب با ميزان پيشرفت کار ، کاالي مورد نياز را تقاضا نمايد ؛ -17-9

بعهده پيمانکار خواهد بود و در صورت کسري کاال ضمن جبران خسارت وارده بهناي آن طبنق ننرخ روز از اعم تعدي يا تفريط صورت بپذيرد يا نپذيرد ،تحول 

 پيمانکار تا زمان تاييد انجام کار توسط دستگاه نظارت خواهد بود(. مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.)مرحله تحويل و تحول و رفع مسئوليت از

 قرارداد استفاده نمايد. 1در اجراي عمليات موضوع ماده  صاحبکارپيمانکار تحت هيچ شرايطی نمی تواند از پرسنل  -18-9

پيمانکار موظف است درخواست خاموشی را )طبنق  ،بر روي شبکه (.............  )در شرايط خاص و با تاييد مديريت برقدر صورت نياز به اعمال خاموشی -19-9

ساعت قبل به ناظر تحويل نمايد و انجام کار را طبق مدت زمان تعيين شده باتمام رساند و در صورت طوالنی تر شدن مدت خاموشی ، هزينه  48فرم مربوطه( 

 پيمانکار کسر خواهد شد . مدت خاموشی و تعيين ميزان خسارت وارده با دستگاه نظارت ميباشد .هاي مربوط به دو برابر قيمت معمول از صورت وضعيت 

پس از ابالغ کتبنی  وکالتاً هرگاه پيمانکار در حين اجراي کار خسارتی به صاحبکار  و اشخاص ثالث ) حقيقی و حقوقی( وارد نمايد صاحبکار  می تواند -20-9

 ت وارده را از صورت وضعيتهاي پيمانکار کسر و يا در وجه اشخاص ثالث پرداخت نمايد.به پيمانکار با تشخيص خود خسار

  پيمانکار متعهد است که عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد. -21-9

ه صدور فاکتور که منجر به عدم قبول اعتبار مالياتی توسط سازمان امور مالياتی شود پيمانکار متعهد است در صورت عدم رعايت مقررات مربوط به نحو -22-9

را که متوجنه منی و يا چنانچه در مميزي سازمان معلوم شود که پيمانکار )فروشنده (ماليات دريافتی را به سازمان پرداخت نکرده است بايستی کليه خساراتی 

 طالبات يا سپرده هاي او کسر نماييد.شود جبران نمايد و صاحبکار حق دارد از م

بنر پيمانکار در طول اجراي پيمان و پس از آن به عنوان امين شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي محسوب شده و هر گوننه اسنتفاده و بهر -23-9

يمانکار تخلف تلقی شده و بنا خناطی برابنر مقنررات رفتنار داري از اطالعات خارج از حوزه پيمان و يا واگذاري آن به اشخاص ثالث و نگهداري آن در شرکت پ

 خواهد شد .

 پيمانکار حق واگذاري تمام يا قسمتی از کار را به پيمانکار فرعی ندارد. -24-9

به شبکه جديد   اجراي پروژه به صورت خط گرم خواهد بود ، پيمانکار تنها حق خواهد داشت با اطالع مشترک ،چند دقيقه اي جهت انتقال دستک  -26-9

 را قطع نمايد.  برق

مورد  3، کابل سه فاز ، جعبه ديواري حسب نيازجهت تعداد دستک بيشتر از  8به  1،  4به  1پيمانکار بايستی پيش بينی الزم جهت استفاده از بست   -27-9

 بر روي هر پايه انجام دهد.

 می باشد. ................ رکين بر روي شبکه جديد با هماهنگی مديريت محترم برق پيمانکار موظف به حفظ باالنس شبکه هنگام بستن دستک مشت  -28-9

 ماده ده: تعهدات صاحبکار 
بعهده صاحبکار بوده و بصورت مرحله اي و با توجه به پيشرفت کار و با نظر دستگاه نظارت درمحنل  د نيازموضوع قراردا کليه کاالهاي مورد تامين   -10– 1 

 .تحويل پيمانکار می شود. .................. شهرستان انبار مديريت برق 

 در محل مصالح فروشی تعيين شده تحويل پيمانکار خواهد شد. مصالح ساختمانی موردنياز توسط صاحبکار  -2-10
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 ادارات مربوطه می باشد.صاحبکار مسئول کسب مجوزات الزم جهت تحويل و بازگشايی مسير  به پيمانکار از سازمانها و  -3-10

 ، تحويل پيمانکار خواهد شد. ............... کروکی اجرايی پروژه به صورت مورد به مورد توسط مديريت محترم برق  -4-10

 ماده یازده  : قوانین کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و مالیاتها
و غيره (حفاظت فنی ومقررات  38و غيره(، بيمه هاي تأمين اجتماعی )ماده  13مربوط به کار)ماده کند از جميع قوانين و مقررات پيمانکار تأييد می -1-11

باشد.درهرحال ايمنی شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي وهمچنين قوانين مربوط به مالياتها وعوارض کامال مطلع بوده ومتعهد به اجراي آنها می

ات فوق الذکر متوجه صاحبکارنخواهد بود.صاحبکاردر اجراي قوانين مزبور نسبت به اعمال کسور پيش بينی شده از صورت مسئوليت عدم اجراي قوانين ومقرر

 حسابهاي پيمانکار اقدام خواهد نمود.

ط به اين قرارداد تغيير نرخ ماليات ،بيمه و ساير کسور قانونی مربودر مورد در نتيجه تغيير قوانين ومقررات  هرگاه پس از تاريخ امضاي قرارداد-2-11

هاي قرارداد گردد پيمانکار حسب مورد ذيحق به دريافت يامکلف به پرداخت وجوه افزايش يا کاهش نمايد،بنحوي که اين تغيير موجب افزايش يا کاهش هزينه

 می باشد.با توافق طرفين يافته 

و يک و از مفاد آن آگاهی کامل دارد ع نيروي برق استان خراسان رضوي را مطالعه : پيمانکار آيين نامه مديريت ايمنی و بهداشت شغلی شرکت توزي 1تبصره 

 نسخه از آن را دريافت نموده است . 

 پيمانکار می بايست صالحيت انجام کار خود را از نظر ايمنی از وزارت کار و امور اجتماعی اخذ نمايند . -3-11

موظف به اجراي آن  صاحبکار فهرست بها عمليات لحاظ گرديده و پيمانکار از ابتداي قرارداد با نظارت هزينه هاي مربوط به امور ايمنی محاسبه و در-4-11

 می باشد . 

رکت باتوجه به تشکيل مرتب جلسات ايمنی و ارائه آموزشهاي الزم در اين جلسات در زمينه هاي ايمنی کليه پرسنل تحت پوشش پيمانکار موظف به ش-5-11

 شد و در صورت عدم شرکت و بروز حوادث مسئوليت آن به عهده پيمانکار خواهد بود . در اين جلسات می با

 پيمانکار مسئول اجراي کليه مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ايمنی در کارگاه خواهد بود -6-11

 .پيمانکار موظف است از پرسنل آموزش ديده استفاده نمايد -7-11

 پیمانکارماده دوازده  : نحوه اشتغال کارکنان 
ربنوط بنه کارکنان پيمانکار می بايست داراي شناسنامه ايرانی بوده و طبق قانون کار صالحيت انجام کار را داشته باشند و همچنين از حيث مقررات م -1-12

ورزيده و يا باعث اختالل نظم محيط نظام وظيفه عمومی ممنوعيت اشتغال بکار نداشته باشند. در صورتيکه کارکنان پيمانکار در اجراي صحيح کارها مسامحه 

تواند برکناري آنها را از پيمانکار بخواهد و پيمانکار مکلف بنه اجنراي اينن دسنتور بنوده و صاحبکارمی را فراهم آورند کار گردند و يا هرنوع نارضايتی صاحبکار

 بايستی بالفاصله بکار آنها خاتمه داده و کارکنان ديگري را جايگزين نمايد.

 مقررات سازمان کار و امور اجتماعی می باشد.  و ضوابط طبق خود پرسنل با داد قرار امضاي به مکلف پيمانکار -2-12

 ماده سیزده   : مسئولیت حسن اجرای کار ،گزارش پیشرفت کار و سرپرست گروه  
 اد بر عهده دارد .پيمانکار مسئوليت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارد -1-13

هينه پيمانکار متعهد است که برنامه زمانی تفصيلی اجراي کار را طبق نظر دستگاه نظارت وبر اساس نقشه هاي موجود در چهار چوب مندت قنرارداد ت -2-13

، تسليم دستگاه نظارت نمايند تنا پنس از  نمايد و ظرف مدت يک ماه از تاريخ مبادله قرارداد و يا مدت ديگري که در اسناد و مدارک قرارداد تعيين شده است

 اصالح و تصويب صاحبکار براي اجرا به پيمانکار ابالغ شود.

 0پيمانکار موکلف است در پايان هر ماه ،گزارش کامل کارهاي انجام شده در آن ماه را ارائه نمايد-3-13

را که منورد قبنول دسنتگاه نظنارت باشند بنه عننوان  )يکی از پرسنل شاغل در قرارداد ( پيمانکار بايد پيش از انجام عمليات ،شخص واجد صال حيت –4-13

 انجام شود.سرپرست گروه اجرايی  معرفی نمايد و نامبرده در اوقات کار بايد در محل انجام کارحاضر  باشد و عمليات اجرايی با مسئوليت و نظارت وي 

 ماده چهارده : حفاظت از کار 
ز روز تحويل محل کار تا روز تحويل موقت عمليات موضوع قرارداد ،مسئول حفظ و نگهداري کارهاي انجام شده ،مصالح ،تجهينزات ،ماشنين پيمانکار ا -1-14

 آالت و ابزار ،زمينها ؛راهها ،تاسيسات ،و بناهاي می باشد که زير نظر و مراقبت او قراردارد.

،مسئول خسارتهاي وارد شده به شخص ثالنث در HSEاي حفاظت فنی و بهداشت کار و دستورالعمل پيمانکار در چهار چوب مقررات و دستور العمله -2-14

 محوطه محيط کار است و در هر حال صاحبکار در اين مورد هيچ نوع مسئوليتی بر عهده ندارد .

 ماده پانزده   : عدم واگذاری قرارداد 
 موضوع اين قرارداد را به اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگر ندارد. پيمانکار حق واگذاري يا انتقال تمام يا قسمتی از تعهدات

 ماده شانزده : تغییر مقادیر کار
افزايش يا کاهش دهد بدون آنکه در  درصد مبلغ قرارداد %25صاحبکارمی تواند قبل از پايان مدت قرارداد با ابالغ کتبی به پيمانکار مقادير کار را تا ميزان   

 رداد تغيير حاصل شود و پيمانکار ملزم به قبول آن می باشد. در صورت افزايش يا کاهش در موضوع قرارداد، مدت قرارداد، متناسبا واحد بهاء و شرايط قرا
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 افزايش يا کاهش خواهد يافت .

ابالغ نمايند کنه بنراي در قالب الحاقيه صاحبکارانجام کارهايی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پيمانکار  تبصره  : چنانچه حين اجراي عمليات موضوع قرارداد

 برابر مفاد قرارداد اقدام خواهد شد. تاييد دستگاه نظارت محاسبه و پس از آنها فهرست مقادير و قيمتها پيش بينی نشده باشد در اينصورت کارهاي اضافی 

 تغییرات مدت قراردادماده هفده  : 
 در موارد زير مدت قرارداد قابل تغيير خواهد بود. 

 قرارداد تغيير کند. 16الف : در صورتی که مقادير کار طبق ماده 

 ب : در مورد بروز حوادث قهريه .

 باشد.که قوانين و مقررات جديدي وضع شود که در مدت اجراي کار مؤثر ميج : در صورتي

 ین  قرارداد ماده هجده  : تضام
و به منظور تضمين حسن انجام تعهدات، پيننمانکار مکلف است همزمان با امضنناي قرارداد تضمين مورد قبول صناحبکار  : تضمين حسن انجام تعهدات -الف

ضنمانتنامه  ايد.ه صاحبکارتسليم نممبلغ قرارداد ب %10)ضمانتنامه بانکی ،واريز وجه نقد ،سپرده از محل مطالبات شرکت ، سفته ( معادل به تشخيص صاحبکار

 يا سپرده مذکور همزمان باتحويل موقت و تسويه حساب کامل )شامل بيمه ، کاالو غيره ( مسترد خواهد شد .
درصند آن پنس از صندور 50از هر صورت وضعيت پيمانکار بعنوان سپرده حسن انجام کار کسرخواهد نمنود کنه  %10صاحبکار تضمين حسن انجام کار : -ب

 و42اينت مناده گواهی تحويل موقت و ارائه مفاصاحساب تامين اجتماعی قابل پرداخت بوده و مابقی   پس ازپايان  دوره تضمين و تحويل قطعی قراردادوبنا رع
 شرايط عمومی قرارداد در وجه پيمانکار پرداخت خواهد شد. 52
 
  ن با انعقاد قرارداد  بابت کاالي تحويلی از پيمانکار سفته اخذ می شود.مبلغ کل کاالي پروژه همزما %40معادل  تضمين کاالهاي تحويلی : -ج

 ماده نوزده : حوادث قهریه 
غير قابل پيش بينی بوده  در مورد بروز حوادث قهريه که مانع ايفاي تعهدات پيمانکار گردد پيمانکار از مسئوليت مبرا است مشروط بر آنکه اينگونه حوادث اوالً

صاحبکاررا  رفع آن از عهده پيمانکار خارج بوده ،ثالثاً فعل يا ترک فعل پيمانکار دربروز آن موثر نبوده باشد.پيمانکار مکلف است در اسرع وقت ايي جلوگير ،ثانياً
 از بروز اينگونه حوادث مطلع نمايد.

 حوادث نيست. در بروز حوادث قهري ، هيچ يک از دو طرف مسئول خسارت هاي وارد شده به طرف ديگر در اثر اين
د و انتقال پيمانکار مکلف است که حداکثر کوشش خود را براي حفاظت از کارهاي اجرا شده ، که در وضعيت شهري رها کردن آنها منجر به زيان جدي می شو

 مصالح و تجهيزات پاي کار به محل هاي مطمئن و ايمن ، به کار گمارد.

 ن ماده بیست   : فسخ قرارداد و اقدامات پس از آ
 در موارد ذيل قرارداد از طرف صاحبکارقابل فسخ می باشد.

 مدت مقرر. %10عدم انجام تمام يا قسمتی از تعهدات قراردادي بيش از -1
 عدم توانايی فنی ومالی پيمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخيص صاحبکار.-2
 واگذاري قرارداد به غير.-3
 قرارداد. 23شمول ممنوعيت قانونی پيمانکار موضوع ماده -4
 انحالل شرکت پيمانکار-5
 ورشکستگی پيمانکار-6
 قرارداد.  1بکارگيري پرسنل شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي به منظور اجراي عمليات موضوع ماده -7

راتب راکتبا به اطالع پيمانکار می رساند وبدون احتياج به انجنام دادن تشنريفات قضنائی ينا قرارداد را به يکی ازعلل مشروحه فوق فسخ کند م هرگاه صاحبکار
 قرارداد را به نفع خود ضبط ووصول می نمايد.  18اداري مبلغ ضمانت نامه ياسپرده حسن انجام تعهدات موضوع ماده 

يل شده را طی صورت جلسه اي تحوينل دسنتگاه نظنارت نمايند.پيمانکار ضنامن در اين صورت پيمانکار مکلف است کليه کاالي باقيمانده، لوازم و وسايل تحو
 هرگونه عيب ونقص در لوازم و وسايل تحويلی می باشد.

ات پيمانکار پس از فسخ قرارداد ظرف مدت ده روز صورت حساب نهائی را تسليم صاحبکارنموده وصاحبکارپس از دريافت صورت حسناب منذکور طبنق مقنرر
 نمايد .يه حساب میباپيمانکار تسو

 ماده بیست ویک  : خاتمه قرارداد
صاحبکارمراتب را کتبا به اطالع پيمانکار رسانيده ومهلتی را براي خاتمه دادن به  صاحبکاردر طول مدت قرارداد می تواند قرارداد راخاتمه دهد در اين صورت

 قرارداد تعيين می نمايد.
قرارداد  22قرارداد به تعهدات خود عمل نمايد ودر صورت عدم انجام تعهدات ،صاحبکار می تواند مطابق ماده پيمانکار درطول مهلت فوق می بايست مطابق 

نکار ضامن عمل نمايد.پيمانکار می بايست در پايان مهلت مذکور کليه وسايل وکاالي باقيمانده را طی صورت جلسه اي تحويل دستگاه نظارت نمايد، پيما
 ل وکاالي تحويلی می باشد.هرگونه عيب ونقص در وسائ
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کلیه اسناد 

وخسارتی از جانب تعهداتی که پيمانکار تاقبل از ابالغ ختم قرارداد در مقابل اشخاص ثالث نموده که در اثر خاتمه دادن به قرارداد مستلزم پرداخت هزينه 
 شود. پيمانکار به آن اشخاص می باشد پس از رسيدگی و تاييدصاحبکاربه بستانکار حساب پيمانکار منظور می

روز پس از تاريخ ختم قرارداد نسبت به ارسال صورت وضعيت نهائی اقدام خواهد نمنود وصناحبکار صنورت وضنعيت فنوق را بررسنی  10پيمانکار ظرف مدت 
سنن انجنام تعهندات هاي پيمانکار رابادرنظر گرفتن مفاد اين ماده محاسبه و اعمال حساب می نمايد.پس از انجام تسويه حساب ضنمانتنامه حومطالبات وبدهي

 پيمانکار آزاد خواهد شد.

 ماده بیست و دو : جریمه تاخیر و خسارت
هنندس مشناور (، در پايان کار هر پروژه در صورتی که مدت انجام کار، بيش از مدت اوليه پروژه به عالوه مدت هاي تمديد شده پيمان باشد،دستگاه نظارت) م

 از تصويب صاحبکار، به شرح زير، مالک محاسبه خسارت تاخير قرار گيرد.  مدت تاخير غيرمجاز را تعيين می کند، تا پس

آن تناخير  هرگاه جمع مدت تاخير غيرمجاز از يک دهم مدت هر پروژه  بيشتر نشود، براي هر روز تاخير، يک دو هزارم مبلغ باقيمانده کنار کنه در اجنراي -1

 شده است. 

و براي مازاد بر آن تا يک چهنارم مندت پنروژه،  1مدت پروژه  بيشتر شود، تا يک دهم مدت پروژه  طبق بند هرگاه جمع مدت تاخير غيرمجاز از يک دهم  -2

 براي هر روز تاخير يک هزارم مبلغ باقيمانده کار که در اجراي آن تاخير شده است. 

مجموع خسارت هاي تاخير قابل دريافت از پيمانکار نمی تواند  هرگاه جمع مدت تاخير غيرمجاز از يک چهارم مدت پروژه بيشتر شود ولی پيمان ادامه يابد، -3

( بيشتر شود و مدت اضافه بر يک چهارم مدت پروژه، براي ادامه و انجام کار بدون دريافنت خسنارت منظنور منی 2از جمع خسارت محاسبه شده بر پايه بند )

 شود. 

است از مبلغ پيمان، منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به کارهاي انجام يافته تا آخرين روز  مبلغ باقی مانده کار که در اجراي آن تاخير شده است، عبارت -4

 مدت پروژه. 

 ماده بیست و سه  : ممنوعیت قانونی 
 باشد.واصالحيه هاي بعدي آن نمی 1337دي ماه  22نمايد که مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله مصوب پيمانکار رسماً اعالم می

 ه بیست و چهار : حل اختالفات ماد
ر يک از مواد واسنناد در صورتيکه اختالفاتی بين صاحبکاروپيمانکار بروز کند اعم از اينکه مربوط به اجراي خدمات موضوع قرارداد يا مربوط به تفسير وتعبير ه

ز طريق مراجع صالحه قانونی  حل و فصل خواهد شند ، پيمانکنار ومدارک پيوست آن باشد چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق حل نمايند،ا
به تشخيص خود طبنق قنرارداد نسنبت بنه  ملزم است که تا حل اختالف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد ودر غير اينصورت صاحبکار

 پيمانکار عمل خواهد نمود.

 ماده بیست پنج : نشانی طرفین 
و پيمانکنننار نشننانی خنننود را  38937273تلفننن -30و  28بننين فرهننننگ  -بلننوار فرهننننگ –بنناوار دانشنننجو  –مشنننهد  نشنننانی خننود راصنناحبکار 

تغيير دهد بايد موضوع را کتبا بنه  تعيين نموده است هرگاه يکی از طرفين قرارداد نشانی خودرا در مدت قرارداد.................................................................................. 

يا بااخذ رسنيد طرف ديگر اطالع دهد و تا وقتی که نشانی جديد به طرف ديگر ابالغ نشده کليه نامه هايی که به نشانی مذکور درفوق باپست سفارشی ارسال و

  تحويل خواهد شد، ابالغ شده تلقی می گردد.
 

 ماده بیست وش  : نسخ قرارداد 
 .  گردد، کليه نسخ قرارداد حکم واحد را داردماده تنظيم گرديده است که يک نسخه آن پس از امضاء تحويل پيمانکار می 26ر دونسخه با اين قرارداد د

 

 پیمانکار                                           صاحبکار                                                                                           

     .............................. شرکتشرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی                                                                  

 .................................                                                                          حسن کریم پوربروج محسن ذبیحی         

            ............................................                                                                              هیئت مدیره عضو     و رییس هیئت مدیره  مدیر عامل
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کلیه اسناد 

 پيوست تعهد عدم شمول ممنوعيت قانوني

 

ديماه يكهزار و سيصد و سی و هفت  23پيشنهاد دهنده يا پيمانكار رسما اعالم مينمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون مصوب 

ملقی خواهند نمود نميباشد در صورتيكه شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي خالف آنرا اثبات كند عالوه بر آنكه قرارداد را 

 حق خواهد داشت سپرده و تضمين پيشنهاد دهنده يا پيمانكار را ضبط نمايد و خساراتی را كه از القاء و يا تاخير در اجراي موضوع قرارداد

 متوجه شود به تشخيص خود تعيين و از اموال پيشنهاد دهنده يا پيمانكار استيفا كند. 

عهد ميكند كه تا پايان اجرا قرارداد و واريز نهائی آن به هيچ نحو و طريقی اشخاص مذكور در قانون همچنين پيشنهاد دهنده يا پيمانكار ت

اشاره شده را در قرارداد سهيم و ذينفع نسازد واال شركت حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده تصمين پيشنهاد دهنده يا پيمانكار را 

جريان اجراي قرارداد به جهتی از جهات مذكور در قانون منع مداخله در معامالت دولتی مصوب ضبط نمايد. پيمانكار متعهد است هرگاه در 

خود با مديران و يا بازرسان و يا هر يك از شركا و صاحبان سهام مشمول ممنوعيت معامله با شركت توزيع نيروي برق  1377ديماه  22

منع مراتب را به شركت اطالع ندهد شركت عالوه بر حق فسخ قرارداد  استان خراسان رضوي واقع شوند و بالفاصله پس از حدوث سبب

ميتواند سپرده و تضمينهاي پيمانكار را بدون احتياج بانجام تشريفات قضائی يا اداري به سود خود وصول و ضبط نمايد و خسارات ناشی از 

مايد.چنانچه پيمانكار تغييراتی كه در صاحبان سهام با ميزان فسخ و تاخير در اجراي قرارداد را راسا تشخيص و از دارائی پيمانكار وصول ن

سهام با مديران يا بازرسان شركت پيمانكار دستگاه هاي دولتی با شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي پيش آمده و سبب منع 

ا به شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي مداخله پيمانكار و بالنتيجه مشمول به قانون نامبرده گرديده بالفاصله و بموقع خود كتب

اطالع دهد چنانچه مانع قانونی فوق مرتفع بگردد در اينصورت نيز شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي عالوه بر فسخ قرارداد 

ار از هر قبيل كه باشد به سود ميتواند شرح شركت مذكور فوق بدون احتياج بانجام تشريفات قضائی يا اداري سپرده و تضمينهاي پيمانك

 خود وصول و ضبط نموده و كليه خسارات وارده را راسا تشخيص و از دارائی پيمانكار وصول نمايد. 

 

 

 

 

 مهر و امضاء
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کلیه اسناد 

 «پرسشنامه اطالعاتي پيمانكاران / فروشندگان » 

 

 

 :نام مديرعامل -2   :نام شرکت -1

 قرارداد(:ء)مجوز امضاء نام صاحبان امضا -3

 و محل ثبت شرکت: شماره وتاريخ -4

 :شناسه ملی - 6   :کداقتصادي -5

 :پست الکترونيکی -8 :آدرس وب سايت -7
 )جهت پرداخت(:دقيق بانک آدرس -10 :شماره وکُد حساب بانکی -9

  آدرس شرکت:-10

 شرکت:دورنويس  -12 شرکت:تلفن  -11

 :آدرس کارخانه -13

 :دورنويس کارخانه -15 :کارخانهتلفن  -14

  :شماره همراه -16

 

 

 

 

نام ونام  رديف 

 خانوادگی 

شماره  نام پدر 

 شناسنامه

 عنوان مسئوليت  شناسه ملی  محل صدور  تاريخ تولد 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
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کلیه اسناد 

 استعالم ارزیابي کيفي

 معيارهاي ارزيابی کيفی مناقصه گران در کارهاي پيمانکاري به شرح زير است:

 تجربه و دانش در زمينه مورد نظر )سابقه اجرايی( -1

 حسن سابقه و رضايت در کارهاي قبلی  -2

 توان مالی و پشتيبانی  -3

 بومی بودن پيمانکار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه  -4

 ارزیابی تجربه پیمانکاران   

ال گذشته تعيين ارزيابی تجربه پيمانکار )سابقه اجرايی( براساس اطالعات مربوط به تعداد و نوع کارهاي مشابه انجام شده در رشته و زمينه کار در پنج س -الف

ي مقادير حداکثر امتياز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل يا بيشتر از موضوع مناقصه توسط پيمانکار اجرا شده باشد و برامی شود. 

 کمتر، امتياز تجربه به تناسب کاهش می يابد. 

ايد آنها را تنها به دليل نداشتن تجربه اجرايی دقيقاً مشابه پروژه مورد اگر متقاضيان ارزيابی داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه پيشنهادي باشند، نب -تبصره

 مناقصه حذف کرد. 

اد و حجم در استعالم ارزيابی مناقصاتی که مبلغ برآوردي آنها بيش از يکصد برابر مبلغ معامالت متوسط باشد، براي امتياز دهی تجربه می توان تعد -ب

 اين ماده تعيين کرد.  "الف"رد مذکور در بند کارهاي واجد امتياز را کمتر از موا

 ارزیابی حسن سابقه در کارهای قبلی 

وضوع و براي تعيين امتياز حسن سابقه در کارهاي قبلی، اخذ اطالعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و مقام مطلع در دستگاههاي کارفرمايی، م -الف

 در آن قراردادها از طريق استعالم ضروري است. مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت 

 امتياز ارزيابی کارفرمايان کارهاي قبلی نسبت به مواردي نظير کيفيت کار، کفايت کادر فنی و زمان بندي پروژه تعيين  -ب

 وسيله کارفرمايان قبلی اقدام کند.  می شود. سازمان موظف است در چهارچوب اين بند نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابی کارهاي پيمانکاران به

 ميانگين امتياز ارزيابی کارفرمايان کارهاي قبلی در پنج سال گذشته، مالک تعيين امتياز ياد شده خواهد بود. -پ

 می باشد. 100امتياز و حداکثر امتياز  رديف  25امتياز هر رضايت نامه مبتنی با مفاد رضايت کلی -ت

امتياز اين بخش   20شکايت و ... مستند به مکاتبات شرکت و يا ساير مراجع قانونی در دو سال منتهی به تاريخ مناقصه باعث کسر  به ازاي هر گونه اخطار -ث

 خواهد شد.

 اين ماده شود.  "ب"امتيازهاي مربوط به ارزشيابی دوره اي وزارت نيرو و يا توانير درباره عملکرد پيمانکار می تواند جايگزين کسب اطالعات موضوع بند  -د

 ارزیابی توان مالی و پشتیبانی پیمانکاران 

 ارزيابی توان مالی و پشتيبانی پيمانکاران براساس اطاعات حداکثر پنج سال گذشته تعيين می شود.  -الف

 ز مقادير زير باشد:حداکثر امتياز توان مالی و پشتيبانی در صورتی احراز می شود که مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا کمتر از يکی ا -ب

 پنجاه برابر ماليات متوسط يا هفتاد برابر بيمه تأمين اجتماعی قطعی يا علی الحساب پرداخت شده -1

 سه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورت وضعيتهاي قطعی يا موقت  -2

 پنج برابر داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه مالياتی يا گواهی بيمه دارائيها يا دفاتر قانونی  -3

اين ماده، مبناي محاسبات می باشد در صورتی که باالترين عدد محاسبه شده از مبلغ  "ب"( بند 3( تا )1باالترين عدد کسب شده از جزء هاي ) -1تبصره 

 متياز مالی به تناسب کاهش می يابد. برآوردي مناقصه کمتر باشد، ا

 در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايی توسط توانير بهنگام می شود.  -2تبصره 

 بومی بودن 

را امتيازي را در اين رابطه امتياز بومی بودن پيمانکار براساس انجام کار در محل اجرا طی پنج سال گذشته تعيين می شود. غيربومی بدون کار در محل اج

 کسب نخواهد کرد. 

 



                  

نیشابور ، سبزوار و تربت جام کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در شهرستانهای  150تبدیل 161/99مناقصه عمومی شماره                                  

کلیه اسناد 

 1جدول 

 )فرم خالصه ارزیابی مربوط به توان انجام تعهدات پیشنهاددهندگان در مناقصه های پیمانکاری(

 

 معيارهاي مربوط به ارزيابی کيفی مناقصه گران در مناقصه هاي پيمانکاري 

 

 biامتياز هر معيار ) معيارهاي ارجاع کار  رديف 

) 

 (aiضريب معيار )

 30 100 داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر )سابقه اجرايی( 1

 35 100 حسن سابقه و رضايت در کارهاي قبلی  2

 30 100 توان مالی و پشتيبانی  3

 5 100 بومی استان  4
 

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖4
i=1

∑ ai4
i=1

=  امتياز کل يا ميانگين وزنی

 
  

 

 می باشد . 70داقل امتیاز ارزیابی کیفی قابل قبول برای شرکت در مناقصه  ح

 

 تجربه و دان  در زمینه مورد نظر)سابقه اجرائی( -1

  تعيين می شود. 2امتياز تجربه و دانش )سابقه اجرائی( با استفاده از کارهاي انجام يافته  بشرح جدول شماره 

 

 تجربیات کاری() محاسبه امتیاز مربوط به 2جدول شماره 

 امتياز شرح  رديف 

کارهاي مشابه در رشته و زمينه  1

 کار

 امتياز 25هر کار  با مبلغ معادل يا بيشتر از مبلغ برآوردي

 متناسب با سقف پروژه با مبلغ کمتر از مبلغ برآوردي

کارهاي قابل مقايسه با پروژه   2

 پيشنهادي )تقريبا مشابه (

 امتياز 8هر کار  از مبلغ برآورديبا مبلغ معادل يا بيشتر 

 

 

 سال گذشته بر اساس جدول فوق محاسبه می گردد. 5امتيازات تجربيات کاري شرکتها بر اساس تعداد پروژه هاي انجام شده طی 

 امتياز قرار نخواهد گرفت.درصد مبلغ برآوردي کمتر باشد مشمول 60کار . ضمنا کارهائی که مبلغ آن از  4حداکثر تعداد کار مشابه مشمول امتياز: 

نظر  : چنانچه متقاضيان ارزيابی بدليل طبيعت و ماهيت پروژه داراي تجربه داراي تجربه قابل مقايسه با پروژه هاي پيشنهادي باشد با توجه به 1تبصره

 ات زير امتياز بخش تجربه را محاسبه نمود.و توضيح 2امتيازي کسب ننمايد می توان به شرح بند  1کميته فنی و بازرگانی و مشروط بر آنکه از رديف 

 کار 4حداکثر تعداد کار مشابه مشمول امتياز : 

 درصد باشد مشمول امتيازات فوق خواهد شد. 90: امتياز کارهاي در دست اقدام که پيشرفت فيزيکی آن بيش از 2تبصره 

متوسط بيشتر باشد.حداکثر تعداد کار مشابه با مبلغ معادل و يا بيشتر از مبلغ : در مواقعی که مبلغ برآوردي کار از يکصد برابر مبلغ معامالت 3تبصره 

 امتياز براي کارهاي تقريبا مشابه افزايش می يابد. 20به  8امتياز براي کار مرتبط و از  50به  25و امتياز آنها نيز بترتيب در جدول فوق از  2به  4برآوردي از 
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 حسن سابقه در کارهای قبلی-2

 تعيين می گردد. 3ياز حسن سابقه در کارهاي قبلی با استفاده از جدول شماره امت

 ) محاسبه امتیاز مربوط به تجربیات کاری(3جدول شماره 

 رديف

ai 
ضريب 

 اهميت

 عنوان ارزشيابی

  biامتياز 

عالی

100  

 30ضعيف  50متوسط        80خوب 

     کيفيت کار  2 1

     کفايت کادر فنی  2 2

     زمان بندي پروژه  2 3

     تجهيز نيروي انسانی باالخص نيروي انسانی متخصص 1 4

هماهنگی و همکاري با کارفرما و ساير عوامل دست اندر کار پروژه  1 5

 همچنين همکاري دردوران تضمين 

    

     بنيه مالی و نحوه پشتيبانی  1 6

     اظهارنظر کلی نسبت به اجراي پيمان 1 7

ai ضريب اهميت= 
bi  گانه 7=امتياز هر يک از عوامل 

∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖7
i=1

∑ ai7
i=1

= 𝐸𝑖 امتياز  هر شرکت براي هر  يک از پروژه ها 

 
∑ 𝐸𝑖n

i=1

n
=  امتياز کل  پروژه ها

 می باشد. 100امتياز و حداکثر امتياز  رديف  25امتياز هر رضايت نامه مبتنی با مفاد رضايت کلی -

 امتياز اين بخش خواهد شد.  20شکايت و ... مستند به مکاتبات شرکت و يا ساير مراجع قانونی در دو سال منتهی به تاريخ مناقصه باعث کسر   به ازاي هر گونه اخطار-

 در صورت ارائه تقدير نامه ، رضايت نامه و يا تشويق نامه براي هر پروژه امتياز خوب منظور خواهد شد. :1تبصره 

 در اين بخش ، مناقصه گر از روند ارزيابی کيفی حذف خواهد شد. 50تياز زير در صورت کسب ام :2تبصره 

اثر بوده و امتياز زير در صورتيکه فرم ارزيابی هر يک از مناقصه گران در پروژه هاي قبلی ضعيف لحاظ گرديده باشد ، فرم هاي ارزيابی کيفی ساير کارفرماها بال :3تبصره 

 فوق اقدام خواهد شد. 2براي اين بخش به مناقصه گر تعلق خواهد گرفت و مطابق تبصره  50

 توان مالی-3

سال گذشته تعيين می شود. براي امتياز توان مالی ، مبلغ برآوردي  با ماليات متوسط ساالنه و در مقايسه با درآمد ناخالص ساالنه  5لی بر اساس اطالعات مالی ارزيابی توان ما

 اهد گرفت.محاسبه و باالترين عدد کسب شده از جز ء هاي ياد شده مبناي محاسبات  قرار خو 4و دارا ئيهاي ثابت به شرح جدول شماره 

 ) محاسبه توان مالی(4جدول شماره 

 امتياز شرح رديف

 

 

 

1 

 مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا کمتر از باالترين عدد کسب شده از جز ء هاي زير است.

برابر بيمه تامين اجتماعی قطعی و يا علی  70الف:پنجاه برابر ماليات متوسط ساالنه و يا 

 الحساب پرداخت شده

 درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعيتهاي قطعی يا موقتب: سه برابر 

ج : پنج برابر دارائيهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتی يا گواهی بيمه داراييهاي يا دفاتر 

 قانونی

100 

 

 

2 

 

در صورت بيشتر بودن مبلغ برآوردي از باالترين عدد کسب شده از جزء هاي مندرج در 

 بخش بر اساس فرمول مقابل محاسبه ميگردد.،امتياز اين 1بند 

=�̇�مبلغ برآوردي 

 =A باالترين عدد کسب شده از جزء هاي مذکور 

⌈100 − 100 (
𝐴 − �̇�

�̇�
)⌉ . 
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 بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه مشابه -4

 5جدول شماره 

 امتياز شرح رديف

 100 بومی با کار در محل اجرا 1

 60 غير بومی با کار در محل اجرا. 2

3 

 

 30 غيربومی بدون کار در محل اجر

 
 

 نحوه محاسبه امتیاز کل         

 

 

 

 

 

 

 پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران

 )کارهای پیمانکاری(

 کت توانير محفوظ خواهد ماند.اين پرسشنامه فقط به منظور ارزيابی کيفی مناقصه گران براي دعوت به مناقصه .................... تهيه گرديده و اطالعات آن در شر

 شماره تلفن: نام شرکت: 

مبلغ پرداخت شده  سرمايه ثبت شده: تاريخ ثبت: شماره ثبت: 

 ................... ريال

 
 رئيس هيئت مديره

 پايه تحصيالت: نام و نام خانوادگی:

 رشته تحصيالت و سال اخذ مدرک: سابقه کار در اين سمت: 

 
 مدير عامل 

 پايه تحصيالت: و نام خانوادگی:نام 

 رشته تحصيالت و سال اخذ مدرک: سابقه کار در اين سمت: 

 

 اعضاي هيئت مدير 

 نام و نام خانوادگی:

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

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

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

 پايه و رشته تحصيالت:

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

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

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

 

  حوزه فعاليت )استانهاي مجاز براي فعاليت( 

  همکاري با شرکت يا شرکتهاي ديگر 

 رده فعاليت:

 

 

 

 

 يک نسخه از روزنامه رسمی که ثبت شرکت در آن درج شده است و يک نسخه اساسنامه می بايست به اين پرسشنامه اطالعاتی پيوست گردد. 

 

 

ميباشد،امتياز نهايی از جدول  خالصه  ارزيابی مربوط به توان انجام تعهدات)جدول  100پس از محاسبه  امتيازات هر يک از عوامل فوق که بر مبناي امتياز 

 ( و با استفاده از ضابطه زير محاسبه ميگردد.1شماره 

 
∑ 𝑎𝑖𝑏𝑖4

i=1

∑ ai4
i=1

=  امتياز کل يا ميانگين وزنی
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کلیه اسناد 

 سوابق مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

 سوابق مدیر عامل 

 

 رديف
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

 

 

    

 (1يکی از اعضاء هيئت مديره: ) سوابق

 رديف 
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

 

 

    

 (2سوابق يکی از اعضاء هيئت مديره: )

 رديف
 نام و نام خانوادگی

 تاريخ و شروع خاتمه سمت محل خدمت نام مؤسسه

  

 

 

   

 

 
 

 وقت )عناصر کليدي و کادر فنی(فهرست نيروهاي انسانی متخصص تمام 

 نام و نام خانوادگی رديف
 سابقه کار پايه معلومات

 کل سابقه/ سال آخرين سمت رشته مدرک تحصيلی

      

      

      

      

      

      

 

 فهرست کارهای انجام شده طی پنج سال گذشته
تاريخ شروع  کارفرما محل اجرا شرح کار رديف

 کار

مبلغ پيمان )به  خاتمه کارتاريخ 

 ريال(

       

       

       

       

       

       

       

 

جايش کافی نداشته باشد، کارهاي فوق توسط اين شرکت انجام شده و طبق درخواست قرارداد مربوطه به موقع در اختيار آن شرکت گذارده خواهد شد. چنانچه اين صفحه گن

 مربوطه را در صفحه ديگري ضميمه نماييد.لطفاً اطالعات 
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 فهرست کارهایی که در دست اقدام می باشد
تاريخ شروع  کارفرما محل اجرا شرح کار رديف

 کار

تاريخ پيش بينی 

 خاتمه کار

مبلغ پيمان )به 

 ريال(

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 کارهاي فوق توسط اين شرکت انجام شده و طبق درخواست قرارداد مربوطه به موقع در اختيار آن شرکت گذارده خواهد شد.

 

 

 فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار در پروژه های قبلی

 عنوان ارزشيابی رديف

 ارزيابی 

عالی

100  

 30ضعيف  50متوسط        80خوب 

     کيفيت کار  1

     کفايت کادر فنی  2

     زمان بندي پروژه  3

     تجهيز نيروي انسانی باالخص نيروي انسانی متخصص 4

هماهنگی و همکاري با کارفرما و ساير عوامل دست اندر کار  5

 پروژه همچنين همکاري دردوران تضمين 

    

     بنيه مالی و نحوه پشتيبانی  5

     پيماناظهارنظر کلی نسبت به اجراي  6

 
 فرم ارزشيابی فوق بايستی براي هريک از پروژه هاي انجام يافته تکميل و ارسال شود.       

 

 تقدیرنامه و تشویق نامه و رضایت نامه ها
 مالحظات صادرکننده/ تأييد کننده شرح رديف 

    

    

    

    

    

    
 

 

 توضيح: مدارک ومستندات مربوطه پيوست شود.

ئه، چنانچه مناقصه گر  قبالً پيمانکار اين شرکت بوده ملزم به ارائه فرم ارزشيابی عملکرد پروژه هاي انجام شده می باشد، در صورت عدم ارا :1مهم  توضیح

 امتياز آيتم مربوطه تعلق نخواهد گرفت.

اي انجام شده طی پنج سال گذشته درج و براي کسب امتياز فرم ارزشيابی عملکرد پروژه هاي قابل رسيدگی می باشد که در فهرست پروژه ه: 2توضیح مهم 

 سابقه اجرايی لحاظ شده باشد. 
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 توان مالی

 

 اطالعات مالی مربوط به مالیات ،درآمد ناخالص ساالنه و دارائیهای ثابت
 ميزان ماليات متوسط ساالنه)آخرين سال( و يا بيمه تامين اجتماعی قطعی و يا علی الحساب پرداخت شده -1 -1

  

 

 

 

 

 

 

 

 درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعيتهاي قطعی يا موقت به  قراردادهاي منعقده -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميزان دارائيهاي ثابت مستند به اظهارنامه مالياتی، گواهی بيمه دارائيها و يا دفاتر قانونی  -2

 

 

 

 

 

 
 

 

 بايستی پيوست شود.  2و  1توضيح: اسناد مثبته مربوط به رديفهاي 

 

 

ط جداً تبصره: مستندات الزم و قابل بررسی، اظهارنامه مالياتی، ترازنامه، صورت سود و زيان شرکت می باشد و از ارائه مدارک اضافی و غير مرتب

 خودداري فرماييد. 
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کلیه اسناد 

 



:تاريخ تنظيم 

موجودي پيمانکارتعداد مورد نياز واحدعنوان ابزار يا تجهيزرديف
1دستگاهوانت  نيسان اتاق دار1

1دستگاهيدک کش کابل2

1دستگاهوينچ کابل کشي3

4عدد (ترمز لنسر  )دنده پنج 4

2عددتابلو مشخصات5

5جفتدستکش کار چرمي6

15عدد از هر کدام16 و 14مهره قالبدار نمره 7

15عدد (پولي  )قرقره کابل کشي 8

1عدداستيک هدايت کننده کابل خودنگه دار 9

5حلقهطناب همراه10

2سريهندالين با طناب11

3حلقهنوار عايق جوراب کابل12

1عددجوراب کابل ساده 13

1عددجوراب کابل گردان14

2عدد(کام االنگ-قورباغه)کابل گير 15

2عددپاچه بند طنابي16

2دستگاهتيفور با تسمه عايق17

1عدددماسنج18

2عددتخته چک19

5عدد13آچار رينگي نمره 20

5عددبرس سيمي21

5عددکابل لخت کن22

1عددقيچي کابل بري23

1عددقيچي مفتول بري24

5جفتجداساز کابل25

5عددآچار آلن26

5عددآچار شانه اي27

1عددسرپيک و کپسول گاز28

1سريجارو و خاک انداز29

2دستگاهواکي تاکي30

5جفتدستکش عايق فشار ضعيف31

12سري سانت35خاموت کاور شده 32

3سري سانت40خاموت کاور شده 33

5عددخاموت مخصوص اتريه34

20عددکاور لوله اي مدل الف35

20عددکاور لوله اي مدل ب36

چک ليست ابزار و تجهيزات پيمانکاران پروژه هاي تبديل شبکه سيمی به کابل خودنگهدار به روش خط گرم- پيوست يک 

:نام و امضاء مدير برق شهرستان:                       نام و امضاء مسئول مهندسي:                      نام و امضاء مسئول ايمني

:   کد پيمانکار:    نام شرکت  پيمانکار 



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات

در شعاع مركز شهرستان 

 كيلو متر 15تا فاصله 

(ريال )

بهاي واحد 

پيشنهادي پيمانکار  

(ريال)

(ريال)بهاي كل 
بهاي كل پيشنهادي 

(ريال)پيمانکار  

138315,000043,470,0000عدد(، حمل و نصب پیچ و رولپالک تأمینشامل حمل و نصب لوله سردرب و  )نصب انواع لوله سردرب 15907025

25917525

کابل ، پلمپ، وينچ کلمپ، بست دندان موشي و غیر دندان موشي ،بست : شامل حمل و نصب   ) فاز 3تعويض يا اصالح  کابل سرويس 

و فرم دهي کابل و در صورت لزوم برگشت  (کنتور) ، کنکتور ، بست نگهدارنده ، مفصل و اصالح ارتباطات کابل به شبکه و تابلو 4 به 1

(کابل اسقاط به انبار 

1381,050,0000144,900,0000مورد

35007035
 ، حمل و بکارگیری سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/200نصب انواع پايه سیماني 

(آوری مصالح مازاد
834,620,0000383,460,0000عدد

45007040
 ، حمل و بکارگیری سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/400نصب انواع پايه سیماني 

(آوری مصالح مازاد
415,340,0000218,940,0000عدد

55007045
 ، حمل و بکارگیری سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/800نصب انواع پايه سیماني 

(آوری مصالح مازاد
416,120,0000250,920,0000عدد

1652,790,0000460,350,0000عدد(شامل  حفر بغل پايه ، تسطیح و  جمع آوری مصالح مازاد وجمع آوری و برگشت به انبار  پايه ) متری 9جمع آوری انواع پايه 65007150

75007025
کابل خودنگهدار، بست های انشعابي دندان موشي و غیر : شامل حمل و نصب  و فرم دهي )  فاز 3کابلکشي انواع کابل خود نگهدار 

(دندان موشي، مفصل کابل خود نگهدار، درپوش انتهايي کابل، بست پالستیکي کمربندی
26,31549,00001,289,435,0000متر

90079,200071,280,0000عدد(کلمپ آويز، پیچ دم خوکي يا غیر دم خوکي و واشر مربوطه :شامل حمل و نصب )نصب انواع کلمپ آويز خودنگهدار 85007120

95007125
کلمپ انتهايي ، پیچ دم خوکي يا غیر دم خوکي و واشر : شامل حمل و نصب )نصب انواع کلمپ انتهايي کابل خودنگهدار فشارضعیف 

(مربوطه 
930120,0000111,600,0000عدد

15
99

:ضريب پيشنهادي پيمانکار  (توسط پيمانکار  ، ضريب پيشنهادي جهت اعمال آن ضريب در بهاي  واحد فهرست بهاي كليه رديف ها درج می گردد ) 

3از1صفحه



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات

در شعاع مركز شهرستان 

 كيلو متر 15تا فاصله 

(ريال )

بهاي واحد 

پيشنهادي پيمانکار  

(ريال)

(ريال)بهاي كل 
بهاي كل پيشنهادي 

(ريال)پيمانکار  

15
99

:ضريب پيشنهادي پيمانکار  (توسط پيمانکار  ، ضريب پيشنهادي جهت اعمال آن ضريب در بهاي  واحد فهرست بهاي كليه رديف ها درج می گردد ) 

51,200,00006,000,0000عدد(کلیدفیوز، کابلشو، سیم های رابط و پیچ های مربوطه: شامل حمل و نصب )نصب انواع کلیدفیوز هوايي کابل خودنگهدار 105007127

115007160
شامل حمل و اصالح ،فرم دهي و جابجايي کابل سرويس ، )اصالح يا جابجايي کابل سرويس انواع مشترکین در عملیات اصالح شبکه 

(وينچ کلمپ و بست های الکتريکي و مکانیکي مربوطه 
1,863168,0000312,984,0000مورد

125007155
شامل  جمع آوری، حمل و برگشت به انبار  سیم مسي، سیم اصلي، اتريه، مقره، کنکتور، پیچ و )جمع آوری انواع سیم مسي فشار ضعیف  

(مهره و واشر مربوطه
29,91239,30001,175,541,6000کیلوگرم

135007175
شامل جمع آوری و برگشت براکت ،آهن پشتي ،مقره و ساير يراق منصوبه روی براکت ،پیچ مهره و واشر مربطه )جمع آوری انواع براکت 

(به انبار 
207353,000073,071,0000عدد

145007170
شامل جمع آوری و برگشت جلوبر ،آهن پشتي ،مقره و ساير يراق منصوبه روی جلوبر ،پیچ مهره و واشر مربوطه )جمع آوری انواع جلوبر 

(به انبار 
151440,000066,440,0000عدد

4,608,391,6000
1397

1397

1397

1397

:توضیحات 

وضعيت کل آيتم هاي قرارداد

.جمع آوری کلیه مصالح و نخاله به عهده پیمانکار مي باشد

ثبت اطالعات در سیستم مديريت منابع و طرح ها نیز جزء کارهای شرکت , تکمیل مدارک  اجرا و تحويل و تحول , دريافت و عودت دستور کار نصب و اصالح سرويس :   انجام کارهای اداری شامل 

.مجاز نمي باشد , نصب هر دو نوع کنتور , شهرستان ها الزاما بايستي يرای کنتور های مجموعه ای و غیر مجموعه ای پروژه های جداگانه ای تهیه نمايند و از يک پروژه 

.نصب کنتور الزاما بايستي با خودرو صورت گیرد لذا حمل و نصب لوله سردرب الزاما توسط پیمانکار انجام شود

3از2صفحه



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات

در شعاع مركز شهرستان 

 كيلو متر 15تا فاصله 

(ريال )

بهاي واحد 

پيشنهادي پيمانکار  

(ريال)

(ريال)بهاي كل 
بهاي كل پيشنهادي 

(ريال)پيمانکار  

15
99

:ضريب پيشنهادي پيمانکار  (توسط پيمانکار  ، ضريب پيشنهادي جهت اعمال آن ضريب در بهاي  واحد فهرست بهاي كليه رديف ها درج می گردد ) 

1397 .در دستورکارهای اصالح سرويس لوازم اندازه گیری مجموع مبلغ پرداختي اصالح سرويس هر اشتراک ، نبايستي از مبلغ اصالح سرويس کامل بیشتر گردد

3از3صفحه



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات

در شعاع مركز شهرستان 

 كيلو متر 15تا فاصله 

(ريال )

بهاي واحد 

پيشنهادي پيمانکار  

(ريال)

(ريال)بهاي كل 
بهاي كل پيشنهادي 

(ريال)پيمانکار  

138210,000028,980,0000عدد(، حمل و نصب پیچ و رولپالک تأمینشامل حمل و نصب لوله سردرب و  )نصب انواع لوله سردرب 15907025

25917525

کابل ، پلمپ، وينچ کلمپ، بست دندان موشي و غیر دندان موشي ،بست : شامل حمل و نصب   ) فاز 3تعويض يا اصالح  کابل سرويس 

و فرم دهي کابل و در صورت لزوم برگشت  (کنتور) ، کنکتور ، بست نگهدارنده ، مفصل و اصالح ارتباطات کابل به شبکه و تابلو 4 به 1

(کابل اسقاط به انبار 

138945,0000130,410,0000مورد

35007035
 ، حمل و بکارگیری سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/200نصب انواع پايه سیماني 

(آوری مصالح مازاد
833,850,0000319,550,0000عدد

45007040
 ، حمل و بکارگیری سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/400نصب انواع پايه سیماني 

(آوری مصالح مازاد
414,450,0000182,450,0000عدد

55007045
 ، حمل و بکارگیری سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/800نصب انواع پايه سیماني 

(آوری مصالح مازاد
415,100,0000209,100,0000عدد

1652,320,0000382,800,0000عدد(شامل  حفر بغل پايه ، تسطیح و  جمع آوری مصالح مازاد وجمع آوری و برگشت به انبار  پايه ) متری 9جمع آوری انواع پايه 65007150

75007025
کابل خودنگهدار، بست های انشعابي دندان موشي و غیر : شامل حمل و نصب  و فرم دهي )  فاز 3کابلکشي انواع کابل خود نگهدار 

(دندان موشي، مفصل کابل خود نگهدار، درپوش انتهايي کابل، بست پالستیکي کمربندی
26,31541,00001,078,915,0000متر

90066,000059,400,0000عدد(کلمپ آويز، پیچ دم خوکي يا غیر دم خوکي و واشر مربوطه :شامل حمل و نصب )نصب انواع کلمپ آويز خودنگهدار 85007120

95007125
کلمپ انتهايي ، پیچ دم خوکي يا غیر دم خوکي و واشر : شامل حمل و نصب )نصب انواع کلمپ انتهايي کابل خودنگهدار فشارضعیف 

(مربوطه 
930100,000093,000,0000عدد

15
99

:ضريب پيشنهادي پيمانکار  (توسط پيمانکار  ، ضريب پيشنهادي جهت اعمال آن ضريب در بهاي  واحد فهرست بهاي كليه رديف ها درج می گردد ) 

3از1صفحه



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات

در شعاع مركز شهرستان 

 كيلو متر 15تا فاصله 

(ريال )

بهاي واحد 

پيشنهادي پيمانکار  

(ريال)

(ريال)بهاي كل 
بهاي كل پيشنهادي 

(ريال)پيمانکار  

15
99

:ضريب پيشنهادي پيمانکار  (توسط پيمانکار  ، ضريب پيشنهادي جهت اعمال آن ضريب در بهاي  واحد فهرست بهاي كليه رديف ها درج می گردد ) 

451,000,000045,000,0000عدد(کلیدفیوز، کابلشو، سیم های رابط و پیچ های مربوطه: شامل حمل و نصب )نصب انواع کلیدفیوز هوايي کابل خودنگهدار 105007127

115007160
شامل حمل و اصالح ،فرم دهي و جابجايي کابل سرويس ، )اصالح يا جابجايي کابل سرويس انواع مشترکین در عملیات اصالح شبکه 

(وينچ کلمپ و بست های الکتريکي و مکانیکي مربوطه 
1,863140,0000260,820,0000مورد

125007155
شامل  جمع آوری، حمل و برگشت به انبار  سیم مسي، سیم اصلي، اتريه، مقره، کنکتور، پیچ و )جمع آوری انواع سیم مسي فشار ضعیف  

(مهره و واشر مربوطه
38,61232,50001,254,890,0000کیلوگرم

135007175
شامل جمع آوری و برگشت براکت ،آهن پشتي ،مقره و ساير يراق منصوبه روی براکت ،پیچ مهره و واشر مربطه )جمع آوری انواع براکت 

(به انبار 
207290,000060,030,0000عدد

145007170
شامل جمع آوری و برگشت جلوبر ،آهن پشتي ،مقره و ساير يراق منصوبه روی جلوبر ،پیچ مهره و واشر مربوطه )جمع آوری انواع جلوبر 

(به انبار 
151370,000055,870,0000عدد

4,161,215,0000
1397

1397

1397

1397

.جمع آوری کلیه مصالح و نخاله به عهده پیمانکار مي باشد

ثبت اطالعات در سیستم مديريت منابع و طرح ها نیز جزء کارهای شرکت , تکمیل مدارک  اجرا و تحويل و تحول , دريافت و عودت دستور کار نصب و اصالح سرويس :   انجام کارهای اداری شامل 

.مجاز نمي باشد , نصب هر دو نوع کنتور , شهرستان ها الزاما بايستي يرای کنتور های مجموعه ای و غیر مجموعه ای پروژه های جداگانه ای تهیه نمايند و از يک پروژه 

.نصب کنتور الزاما بايستي با خودرو صورت گیرد لذا حمل و نصب لوله سردرب الزاما توسط پیمانکار انجام شود

:توضیحات 

وضعيت کل آيتم هاي قرارداد

3از2صفحه



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات

در شعاع مركز شهرستان 

 كيلو متر 15تا فاصله 

(ريال )

بهاي واحد 

پيشنهادي پيمانکار  

(ريال)

(ريال)بهاي كل 
بهاي كل پيشنهادي 

(ريال)پيمانکار  

15
99

:ضريب پيشنهادي پيمانکار  (توسط پيمانکار  ، ضريب پيشنهادي جهت اعمال آن ضريب در بهاي  واحد فهرست بهاي كليه رديف ها درج می گردد ) 

1397 .در دستورکارهای اصالح سرويس لوازم اندازه گیری مجموع مبلغ پرداختي اصالح سرويس هر اشتراک ، نبايستي از مبلغ اصالح سرويس کامل بیشتر گردد

3از3صفحه



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات

در شعاع مركز شهرستان 

 كيلو متر 15تا فاصله 

(ريال )

بهاي واحد 

پيشنهادي پيمانکار  

(ريال)

(ريال)بهاي كل 
بهاي كل پيشنهادي 

(ريال)پيمانکار  

1,350210,0000283,500,0000عدد(، حمل و نصب پیچ و رولپالک تأمینشامل حمل و نصب لوله سردرب و  )نصب انواع لوله سردرب 15907025

25907005
، حمل ونصب وينچ کلمپ، تأمینجعبه ديواري، بست دندان موشي و قفل و  : شامل حمل و نصب )نصب انواع جعبه انشعاب ديواري 

( جهت عايقکاري موضعي کابل PVCانواع بست نگهدارنده کابل، انواع پیچ و رولپالک ، پیچ قالبدار، يقه کابل و لوله 
400315,0000126,000,0000عدد

301,575,000047,250,0000عدد( ، پلمپ، قفل، آهن پشتي، پیچ و مهره و واشر  3جعبه شماره : شامل حمل و نصب  ) کامل با کنتور 3نصب تابلو شماره 35917530

45907557
جعبه ديواري،  قفل و جمع آوري و برگشت جعبه و متعلقات آن به انبار و : شامل حمل و نصب )تعويض انواع جعبه انشعاب ديواري  

(، حمل ونصب انواع پیچ و رولپالک تأمین
6315,00001,890,0000عدد

2315,0000630,0000عدد(جعبه  ، بست ، وينچ کلمپ ، کنکتور : شامل جمع آوري و برگشت به انبار  )جمع آوري انواع جعبه انشعاب ديواري 55907585

200210,000042,000,0000عدد(جمع آوري و برگشت به انبار لوله سر درب  )جمع آوري لوله سردرب مشترکین  65907580

75007030
 و حمل سنگ الشه، سنگ ريزي و کوبه زني و جمع آوري مصالح تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) متري 9نصب پايه چوبي 

(مازاد
43,700,000014,800,0000اصله

85007035
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/200نصب انواع پايه سیماني 

(آوري مصالح مازاد
333,850,0000127,050,0000عدد

15
99

:ضريب پيشنهادي پيمانکار  (توسط پيمانکار  ، ضريب پيشنهادي جهت اعمال آن ضريب در بهاي  واحد فهرست بهاي كليه رديف ها درج می گردد ) 

5از1صفحه



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات

در شعاع مركز شهرستان 

 كيلو متر 15تا فاصله 

(ريال )

بهاي واحد 

پيشنهادي پيمانکار  

(ريال)

(ريال)بهاي كل 
بهاي كل پيشنهادي 

(ريال)پيمانکار  

15
99

:ضريب پيشنهادي پيمانکار  (توسط پيمانکار  ، ضريب پيشنهادي جهت اعمال آن ضريب در بهاي  واحد فهرست بهاي كليه رديف ها درج می گردد ) 

95007040
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/400نصب انواع پايه سیماني 

(آوري مصالح مازاد
1654,450,0000734,250,0000عدد

105007045
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/800نصب انواع پايه سیماني 

(آوري مصالح مازاد
675,100,0000341,700,0000عدد

2372,320,0000549,840,0000عدد(شامل  حفر بغل پايه ، تسطیح و  جمع آوري مصالح مازاد وجمع آوري و برگشت به انبار  پايه ) متري 9جمع آوري انواع پايه 115007150

22,740,00005,480,0000عدد(شامل  حفر بغل پايه ، تسطیح و جمع آوري مصالح مازاد و جمع آوري و برگشت به انبار  پايه ) متري 12جمع آوري انواع پايه 124007210

135007020
کابل خودنگهدار ، بست هاي انشعابي دندان موشي و غیر : شامل حمل و نصب  و فرم دهي )کابلکشي انواع کابل خود نگهدار تکفاز 

(دندان موشي ، مفصل کابل خود نگهدار ، درپوش انتهايي کابل، بست پالستیکي کمربندي
50039,000019,500,0000متر

145007025
کابل خودنگهدار، بست هاي انشعابي دندان موشي و غیر : شامل حمل و نصب  و فرم دهي )  فاز 3کابلکشي انواع کابل خود نگهدار 

(دندان موشي، مفصل کابل خود نگهدار، درپوش انتهايي کابل، بست پالستیکي کمربندي
50,50041,00002,070,500,0000متر

159007010
کابل خودنگهدار ،بست هاي انشعابي دندان : شامل حمل و نصب  و فرم دهي )کابلکشي انواع کابل خودنگهدار روشنايي معابر هوايي  

(موشي و غیر دندان موشي ، مفصل کابل خود نگهدار ، درپوش انتهايي کابل، بست پالستیکي کمربندي
25036,00009,000,0000متر

1,23366,000081,378,0000عدد(کلمپ آويز، پیچ دم خوکي يا غیر دم خوکي و واشر مربوطه :شامل حمل و نصب )نصب انواع کلمپ آويز خودنگهدار 165007120

175007125
کلمپ انتهايي ، پیچ دم خوکي يا غیر دم خوکي و واشر : شامل حمل و نصب )نصب انواع کلمپ انتهايي کابل خودنگهدار فشارضعیف 

(مربوطه 
1,185100,0000118,500,0000عدد

5از2صفحه



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات
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581,000,000058,000,0000عدد(کلیدفیوز، کابلشو، سیم هاي رابط و پیچ هاي مربوطه: شامل حمل و نصب )نصب انواع کلیدفیوز هوايي کابل خودنگهدار 185007127

195007160
شامل حمل و اصالح ،فرم دهي و جابجايي کابل سرويس ، )اصالح يا جابجايي کابل سرويس انواع مشترکین در عملیات اصالح شبکه 

(وينچ کلمپ و بست هاي الکتريکي و مکانیکي مربوطه 
12,052140,00001,687,280,0000مورد

78550,000042,900,0000عدد(جلوبر ،آهن پشتي ، پیچ و واشر مربوطه : شامل حمل و نصب  )نصب انواع جلوبر فشار ضعیف  205007130

215007165
شامل  جمع آوري ،حمل و برگشت به انبار کابل خود نگهدار، کلمپ میاني يا انتهايي،  )جمع آوري انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف 

(بست دندان موشي، پیچ و مهره و واشر مربوطه
40021,80008,720,0000متر

225007155
شامل  جمع آوري، حمل و برگشت به انبار  سیم مسي، سیم اصلي، اتريه، مقره، کنکتور، پیچ و )جمع آوري انواع سیم مسي فشار ضعیف  

(مهره و واشر مربوطه
43,25532,50001,405,787,5000کیلوگرم

235007175
شامل جمع آوري و برگشت براکت ،آهن پشتي ،مقره و ساير يراق منصوبه روي براکت ،پیچ مهره و واشر مربطه )جمع آوري انواع براکت 

(به انبار 
108290,000031,320,0000عدد

245007170
شامل جمع آوري و برگشت جلوبر ،آهن پشتي ،مقره و ساير يراق منصوبه روي جلوبر ،پیچ مهره و واشر مربوطه )جمع آوري انواع جلوبر 

(به انبار 
175370,000064,750,0000عدد

257007045
کابل، : شامل حمل و نصب ) و باالتر 3*70+50کابلکشي دفني يا داخل لوله و بغل پايه انواع کابل سه فاز فشار ضعیف زمیني با مقطع 

(کابلشو، تسمه عدل بندي
75141,000010,575,0000متر

1239,0000468,0000متر  (شامل حمل لوله ، حمل و نصب لوله، تسمه عدل بندي )نصب انواع لوله بغل پايه يا دفني جهت کابل کشي 265007095
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279007055
شامل  تامین باالبر در صورت نیاز ، حمل و نصب بازوچراغ، آهن پشتي ، پیچ و مهره و واشر ) متري و کوتاه تر 1نصب انواع بازو چراغ 

(مربوطه 
195290,000056,550,0000عدد

289007060
شامل  تامین باالبر در صورت نیاز ، حمل و نصب بازوچراغ، آهن پشتي ، پیچ و مهره و واشر مربوطه )  متري 3  و 2نصب انواع بازو چراغ 

)
42445,000018,690,0000عدد

237270,000063,990,0000عدد(شامل تامین باالبر در صورت نیاز و حمل و نصب چراغ، کابل چراغ ، کنکتور، بست دندان موشي )نصب انواع چراغ  299007100

1,657140,0000231,980,0000مورد(کابل،کنکتور، بست دندان موشي : شامل تامین باالبر در صورت نیاز، حمل ، نصب و برگشت)تعويض يا اصالح کابل انواع بازو چراغ 309007160

8,254,278,5000
1397

1397

1397

1397

1397

.جمع آوري کلیه مصالح و نخاله به عهده پیمانکار مي باشد

ثبت اطالعات در سیستم مديريت منابع و طرح ها نیز جزء کارهاي شرکت , تکمیل مدارک  اجرا و تحويل و تحول , دريافت و عودت دستور کار نصب و اصالح سرويس :   انجام کارهاي اداري شامل 

.در دستورکارهاي اصالح سرويس لوازم اندازه گیري مجموع مبلغ پرداختي اصالح سرويس هر اشتراک ، نبايستي از مبلغ اصالح سرويس کامل بیشتر گردد

.مجاز نمي باشد , نصب هر دو نوع کنتور , شهرستان ها الزاما بايستي يراي کنتور هاي مجموعه اي و غیر مجموعه اي پروژه هاي جداگانه اي تهیه نمايند و از يک پروژه 

.نصب کنتور الزاما بايستي با خودرو صورت گیرد لذا حمل و نصب لوله سردرب الزاما توسط پیمانکار انجام شود

:توضیحات 

وضعيت کل آيتم هاي قرارداد
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1,000210,0000210,000,0000عدد(، حمل و نصب پیچ و رولپالک تأمینشامل حمل و نصب لوله سردرب و  )نصب انواع لوله سردرب 15907025

25907005
، حمل ونصب وينچ کلمپ، تأمینجعبه ديواري، بست دندان موشي و قفل و  : شامل حمل و نصب )نصب انواع جعبه انشعاب ديواري 

( جهت عايقکاري موضعي کابل PVCانواع بست نگهدارنده کابل، انواع پیچ و رولپالک ، پیچ قالبدار، يقه کابل و لوله 
300315,000094,500,0000عدد

35907506
: شامل حمل و نصب  ) 16کابل سه فاز فشار ضعیف تا مقطع  (کابل سرويس مشترک)کابلکشي دفني يا داخل لوله و بغل پايه يا هوايي 

(کابل، کابلشو، فرم دهي ، تسمه عدل بندي
5,50052,0000286,000,0000متر

45907557
جعبه ديواري،  قفل و جمع آوري و برگشت جعبه و متعلقات آن به انبار و : شامل حمل و نصب )تعويض انواع جعبه انشعاب ديواري  

(، حمل ونصب انواع پیچ و رولپالک تأمین
10315,00003,150,0000عدد

100210,000021,000,0000عدد(جمع آوري و برگشت به انبار لوله سر درب  )جمع آوري لوله سردرب مشترکین  55907580

65917525

کابل ، پلمپ، وينچ کلمپ، بست دندان موشي و غیر دندان موشي ،بست : شامل حمل و نصب   ) فاز 3تعويض يا اصالح  کابل سرويس 

و فرم دهي کابل و در صورت لزوم برگشت  (کنتور) ، کنکتور ، بست نگهدارنده ، مفصل و اصالح ارتباطات کابل به شبکه و تابلو 4 به 1

(کابل اسقاط به انبار 

500945,0000472,500,0000مورد

75007030
 و حمل سنگ الشه، سنگ ريزي و کوبه زني و جمع آوري مصالح تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) متري 9نصب پايه چوبي 

(مازاد
33,700,000011,100,0000اصله

85007035
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/200نصب انواع پايه سیماني 

(آوري مصالح مازاد
503,850,0000192,500,0000عدد

15
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95007040
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/400نصب انواع پايه سیماني 

(آوري مصالح مازاد
1004,450,0000445,000,0000عدد

105007045
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و جمع تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 9/800نصب انواع پايه سیماني 

(آوري مصالح مازاد
1005,100,0000510,000,0000عدد

114007075
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 12/400نصب انواع پايه سیماني 

(جمع آوري مصالح مازاد
15,600,00005,600,0000عدد

124007080
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 12/800نصب انواع پايه سیماني 

(جمع آوري مصالح مازاد
16,100,00006,100,0000عدد

134007085
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 14/400نصب انواع پايه سیماني 

(جمع آوري مصالح مازاد
16,400,00006,400,0000عدد

144007090
 ، حمل و بکارگیري سنگ الشه ، ماسه ، سیمان، آب و تأمینشامل  حفر چاله، حمل و نصب پايه و ) 14/800نصب انواع پايه سیماني 

(جمع آوري مصالح مازاد
17,150,00007,150,0000عدد

155007070
تا زمان پر  (بستن سر گود)شامل حفر گود، ايمن سازي )در زمین سخت با کمپرسور  (گود مهار/ گود پايه)مابه التفاوت هزينه حفاري 

(شدن
51,520,00007,600,0000متر مکعب

51,150,00005,750,0000عدد(تا زمان نصب پايه  (نصب نوار زرد خطر)شامل حفر گود، ايمن سازي ) متري1.5حفر گود مازاد 165007075

2002,320,0000464,000,0000عدد(شامل  حفر بغل پايه ، تسطیح و  جمع آوري مصالح مازاد وجمع آوري و برگشت به انبار  پايه ) متري 9جمع آوري انواع پايه 175007150
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22,740,00005,480,0000عدد(شامل  حفر بغل پايه ، تسطیح و جمع آوري مصالح مازاد و جمع آوري و برگشت به انبار  پايه ) متري 12جمع آوري انواع پايه 184007210

23,280,00006,560,0000عدد(شامل  حفر بغل پايه ، تسطیح و جمع آوري مصالح مازاد و جمع آوري و برگشت به انبار  پايه ) متري 14جمع آوري انواع پايه 194007211

205007025
کابل خودنگهدار، بست هاي انشعابي دندان موشي و غیر : شامل حمل و نصب  و فرم دهي )  فاز 3کابلکشي انواع کابل خود نگهدار 

(دندان موشي، مفصل کابل خود نگهدار، درپوش انتهايي کابل، بست پالستیکي کمربندي
50,00041,00002,050,000,0000متر

1,20066,000079,200,0000عدد(کلمپ آويز، پیچ دم خوکي يا غیر دم خوکي و واشر مربوطه :شامل حمل و نصب )نصب انواع کلمپ آويز خودنگهدار 215007120

225007125
کلمپ انتهايي ، پیچ دم خوکي يا غیر دم خوکي و واشر : شامل حمل و نصب )نصب انواع کلمپ انتهايي کابل خودنگهدار فشارضعیف 

(مربوطه 
1,200100,0000120,000,0000عدد

2001,000,0000200,000,0000عدد(کلیدفیوز، کابلشو، سیم هاي رابط و پیچ هاي مربوطه: شامل حمل و نصب )نصب انواع کلیدفیوز هوايي کابل خودنگهدار 235007127

245007160
شامل حمل و اصالح ،فرم دهي و جابجايي کابل سرويس ، )اصالح يا جابجايي کابل سرويس انواع مشترکین در عملیات اصالح شبکه 

(وينچ کلمپ و بست هاي الکتريکي و مکانیکي مربوطه 
10,000140,00001,400,000,0000مورد

100490,000049,000,0000عدد(براکت ،آهن پشتي ، پیچ و واشر مربوطه : شامل حمل و نصب  )نصب انواع براکت  255007140

100550,000055,000,0000عدد(جلوبر ،آهن پشتي ، پیچ و واشر مربوطه : شامل حمل و نصب  )نصب انواع جلوبر فشار ضعیف  265007130

275007165
شامل  جمع آوري ،حمل و برگشت به انبار کابل خود نگهدار، کلمپ میاني يا انتهايي،  )جمع آوري انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف 

(بست دندان موشي، پیچ و مهره و واشر مربوطه
1,00021,800021,800,0000متر
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285007155
شامل  جمع آوري، حمل و برگشت به انبار  سیم مسي، سیم اصلي، اتريه، مقره، کنکتور، پیچ و )جمع آوري انواع سیم مسي فشار ضعیف  

(مهره و واشر مربوطه
35,00032,50001,137,500,0000کیلوگرم

295007175
شامل جمع آوري و برگشت براکت ،آهن پشتي ،مقره و ساير يراق منصوبه روي براکت ،پیچ مهره و واشر مربطه )جمع آوري انواع براکت 

(به انبار 
50290,000014,500,0000عدد

305007170
شامل جمع آوري و برگشت جلوبر ،آهن پشتي ،مقره و ساير يراق منصوبه روي جلوبر ،پیچ مهره و واشر مربوطه )جمع آوري انواع جلوبر 

(به انبار 
500370,0000185,000,0000عدد

319007025
کابل، کابلشو، عبور کابل از لوله  بغل پايه ،بست دندان موشي و غیردندان : شامل حمل و نصب)1*25کابلکشي کابل مسي فشار ضعیف

(موشي
5035,00001,750,0000متر

8,074,140,0000
1397

1397

1397

1397

1397

.جمع آوري کلیه مصالح و نخاله به عهده پیمانکار مي باشد

ثبت اطالعات در سیستم مديريت منابع و طرح ها نیز جزء کارهاي شرکت , تکمیل مدارک  اجرا و تحويل و تحول , دريافت و عودت دستور کار نصب و اصالح سرويس :   انجام کارهاي اداري شامل 

.در دستورکارهاي اصالح سرويس لوازم اندازه گیري مجموع مبلغ پرداختي اصالح سرويس هر اشتراک ، نبايستي از مبلغ اصالح سرويس کامل بیشتر گردد

.مجاز نمي باشد , نصب هر دو نوع کنتور , شهرستان ها الزاما بايستي يراي کنتور هاي مجموعه اي و غیر مجموعه اي پروژه هاي جداگانه اي تهیه نمايند و از يک پروژه 

.نصب کنتور الزاما بايستي با خودرو صورت گیرد لذا حمل و نصب لوله سردرب الزاما توسط پیمانکار انجام شود

:توضیحات 

وضعيت کل آيتم هاي قرارداد

5از4صفحه



ف
دي

كد ر

عمليات
واحدعنوان عمليات

/ تعداد

/ حجم 

مقدار

 بهاي واحد  عمليات

در شعاع مركز شهرستان 

 كيلو متر 15تا فاصله 

(ريال )

بهاي واحد 

پيشنهادي پيمانکار  

(ريال)

(ريال)بهاي كل 
بهاي كل پيشنهادي 

(ريال)پيمانکار  

15
99

:ضريب پيشنهادي پيمانکار  (توسط پيمانکار  ، ضريب پيشنهادي جهت اعمال آن ضريب در بهاي  واحد فهرست بهاي كليه رديف ها درج می گردد ) 

5از5صفحه
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  به کابل خودنگهدار  یمیس يهال شبکهیتبد يهال تحول پروژهیه، نظارت و تحویتهدستورالعمل 

  : هدف

  دامنه عملکرد:

  تعاریف:

  : مراجع
  

 
  

  : ضمائم
  

: مدارك وابسته

12P01 

12W01 

31W03 

31P01 

18W08  



 

  

  

 

12W19/00 

  :شرح
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12W19/00 
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  تجهیزات مورد استفاده:

  نیاز: مهارت مورد


