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بسمه تعالی

اسناد مناقصه برای انتخاب پیمانکار

موضوع :
خدمات الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار

کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتی رانی خط دریا بندر

شماره مناقصه KDB-01-1400 :
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پیوست

دستورالعمل و شرایط مناقصه

موضوع:
خدمات الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
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دستورالعمل و شرایط مناقصه
 -1کلیات

 -1-1کارفرما در انتخاب پیمانکار منتخب با رعایت صرفه و صالح خود مختار خواهد بود و هیچ اعتراضی و ادعایی
مسموع نخواهد بود.
 -2-1پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران از جمله قوانین
تأمین اجتماعی ،مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تهیه و تسلیم نمایند.
 -3-1قیمت پیشنهادی باید شامل کلیه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم انجام کار و سود و غیره باشد ،مگر در
مواردی که صراحتاً روش دیگری در اسناد مناقصه تعیین شده باشد.
 -4-1پیشنهاد دهندگان باید سعی نمایند قیمت هایی راکه ارائه می نمایند مطابق با قیمت های عادله و متعارف
باشد.
 -5-1هیچگونه دخل و تصرفی نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد .در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای
کامل مفاد و شرایط مناقصه ،پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون نیاز به توضیح و
استدالل ،چنین پیشنهادی را مردود بداند.
 -6-1هرگاه در مناقصه کارفرما تشخیص دهد که برخی از پیشنهاد دهندگان تبانی کرده اند ،پیشنهاد های واصله از
این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و پیشنهاد دهندگان متخلف مذکور بر اساس قوانین و مقررات
کشور مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
 -7-1به پیشنهادهای واصله بعد از مهلت تسلیم پیشنهاد و پیشنهاد های مشروط ،ناقص ،مخدوش ،مبهم ،فاقد امضا
و یا نوشته شده با مداد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8-1کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که در چارچوب قانون برگزاری مناقصات خود ،تمام یا تعدادی
از پیشنهاد ها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی بر انعقاد قرارداد با
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پیشنهاد دهنده کمترین قیمت را ندارد و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین
و اعالم خواهد شد.
-9-1

کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان برای تهیه و تسلیم پیشنهاد های خود متحمل شده اند

پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی از کارفرما در این زمینه مسموع نمی باشد.
-10-1

چنانچه کارفرما به هر علت از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف شود ،در این صورت برنده مناقصه

حق هیچ گونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.
-11-1

هر پیشنهاد دهنده تنها حق ارسال یك پیشنهاد را دارد و هر گونه تغییر ،جایگزینی و یا پس گرفتن

پیشنهاد باید به صورت رسمی و در چارچوب زمان های اعالم شده باشد .امکان پس گرفتن پیشنهادها ،تنها تا
پیش از موعد مقرر برای تسلیم پاکتهای پیشنهاد دهندگان وجود دارد.
-12-1

پیشنهاد دهندگان باید با شرایط محلی انجام پروژه آشنایی داشته و در زمان ارائه پیشنهاد خود ،این

شرایط را در نظر بگیرند.
-13-1

پیشنهاد دهندگان اعالم و تأیید می نمایند کلیه اسناد مناقصه را که شامل دعوتنامه ،دستورالعمل و

شرایط مناقصه ،شرح خدمات انجام کار ،برگ پیشنهاد قیمت و اسناد فنی مناقصه و سایر ضمائم می باشد و با
انجام کار موضوع مناقصه ارتباط دارد مطالعه نموده و از مفاد آن ها کالً و جزاً اطالع حاصل کرده اند.
-14-1

کلیه اسناد و مدارک تکمیل شده به جز تضمین شرکت در مناقصه ،باید به مهر و امضاء صاحبان

امضای مجاز پیشنهاد دهنده برسد.
-15-1

پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را به زبان فارسی و به صورت کتبی ارائه دهند.

-16-1

پیشنهاد ارائه شده می بایست بدون قید و شرط باشد و به پیشنهادات مشروط ،مبهم و قلم خورده و

الک و مهر نشده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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-17-1

کارفرما در هر زمانی پیش از پایان مهلت تسلیم پیشنهاد ،میتواند به هر دلیل ،چه با صالحدید قبلی

خودش و چه هنگام پاسخ به سوال های رفع ابهام ،اسناد را اصالح نماید .هر نوع اصالحی ،به صورت کتبی و
در قالب الحاقیه اسناد صادر می شود و از طریق نامه یا فاکس برای تمامی پیشنهاد دهندگان ارسال میگردد.
پیشنهاد دهندگان ملزم به رعایت موارد اصالحی میباشند .کارفرما میتواند به صالحدید خود ،آخرین مهلت
تحویل پیشنهاد را تمدید نماید.

 -2نحوه تسلیم و بازگشايی پیشنهادها
 -1-2پیشنهاد دهندگان می بایست اسناد تکمیل شده و مدارک پیشنهاد را در  3پاکت به نام های "پاکت
الف"" ،پاکت ب" تهیه نمایند .این  2پاکت در یك بسته جداگانه که باید "نام و نشانی پیشنهاد دهنده"،
"شماره و عنوان مناقصه" و "نشانی محل تحویل پیشنهاد" به نحو خوانا بر روی آن درج شده باشد ،قرار
گرفته و مهر و موم شده به کارفرما تسلیم و رسید دریافت گردد .محتویات پاکت های دو گانه به قرار زیر می
باشند:
 -1-1-2پاکت "الف" :حاوی تضمین شرکت در مناقصه و اسناد ثبتی ،شامل:
 -1تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی به صورت فرم پیوست (نمونه یك) ،به نام
شرکت خدمات دریایی و کشتی رانی خط دریا بندر به مبلغ 1.000.000.000ریال (یکصد میلیون
تومان) با اعتبار  4ماه و قابل تمدید(.تضامین می بایست مطابق با فرمت کارفرما و به صورت غیر
مشروط باشد)
و یا فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 1.000.000.000ریال(یکصد میلیون تومان) به
شماره حساب  100171133بانك شهر شعبه آرژانتین الوند(کد  )248به نام شرکت خدمات دریایی
و کشتیرانی خط دریا بندر
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 -2تصویر مصدق (کپی برابر اصل) اساسنامه ،آگهی روزنامه رسمی ثبت و آخرین تغییرات شرکت
پیشنهاد دهنده (حاوی تعیین نمایندگان مجاز و نحوه رسمیت یافتن اسناد تعهد آور)
 -2-1-2پاکت "ب" :پیشنهاد فنی و مالی حاوی:
 -1پیشنهاد دهندگان باید تصویر قیمت برگ پیشنهاد قیمت و همچنین سایر مدارک مناقصه (دعوت
نامه شرکت در مناقصه ،دستورالعمل و شرایط مناقصه ،اسناد ارزیابی و فنی مناقصه و سایر ضمائم )
را با قید عبارت "خوانده شد و مورد قبول است" مهر و امضا نموده و در پاکت "ب" تحویل نمایند.
 -2گواهی امضای ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی مربوط به صاحبان امضاء مجاز شرکت پیشنهاد
دهنده ،که پیشنهاد قیمت را امضاء نموده اند.
 -3گواهینامه های صالحیت که دارای اعتبار باشد.
-4پروژه های انجام داده شده توسط پیمانکار از سال  1395تاکنون
 -2-2اسناد تکمیلشده باید به نشانی مقرر و قبل از ساعت و تاریخ مشخص شده تحویل گردد .هر پیشنهادی که
پس از مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهاد ،دریافت شود ،مردود شده تلقی شده و به صورت بازنشده به
ارسالکننده عودت داده خواهد شد.
 -3-2پس از مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهاد ،پاکات پیشنهاد دهندگان به روش زیر توسط کمیسیون معامالت
کارفرما گشوده خواهد شد :
ابتدا پاکت "الف" باز شده و درصورتیکه تضمین شرکت در مناقصه مورد قبول واقع شود ،پاکت "ب" باز خواهد
شد .در صورتیکه محتویات پاکت "ب" مطابق با موارد مندرج در دستورالعمل مناقصه باشد ،ارزیابی فنی
توسط کارفرما انجام شده و پیشنهادات بررسی خواهد شد.
 -4-2ضمانتنامه شرکت در مناقصه پیشنهاد دهندگان نفرات اول و دوم تا انعقاد قرارداد و ارائه تضامین قراردادی
مربوطه توسط پیمانکار منتخب نزد کارفرما باقی خواهد ماند.
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 -5-2چنانچه ظرف مدت اعتبار پیشنهاد ،کارفرما قبول پیشنهاد حاضر را کتباً اعالم نماید ولی این شرکت حاضر
به انعقاد قرارداد و یا انجام کارهای موضوع پیمان نشود ،کارفرما حق دارد تضمین شرکت در مناقصه را به نفع
خود ضبط نماید و شرکت دوم به عنوان برنده مناقصه اعالم می گردد .و اگر شرکت دوم حاضر به انعقاد
قرارداد و یا انجام کارهای موضوع پیمان نشود ،کارفرما حق دارد تضمین شرکت در مناقصه آن شرکت را به
نفع خود ضبط نماید و مناقصه ابطال می گردد.
 -3برنامه زمانی
 -1-3تاریخ انجام بازدید از محل پروژه :از ساعت  10الی  15مورخ 1400/07/18
 -2 -3دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ انتشار آگهی تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/07/12
 3-3آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :از تاریخ نشر آگهی لغایت آخر وقت اداری مورخ 1400/07/24
 -3-3مدت اعتبار پیشنهادها :تا پایان سال 1400
-4-3حداکثر مهلت پیمانکار منتخب برای انعقاد قرارداد  7 :روز پس از ابالغ نامه پذیرش وی توسط کارفرما که می
بایست ظرف مدت مقرر فوق نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد اقدام گردد در غیر اینصورت تضمین
شرکت در مناقصه وی توسط کارفرما ضبط خواهد شد.
-4

اطالعات تماس
 -1-4نشانی کارفرما و محل تسلیم پیشنهادها:
تهران ـ ونك-مالصدرا -شیخ بهایی جنوبی -خیابان گرمسار غربی-پالک  8طبقه  3واحد حقوقی و قراردادها
 -2-4شماره تلفن  87700047 :داخلی308-307 :

قرارداد الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

پیمانكار:

شماره قرارداد:

تاریخ تنظیم قرارداد:

بسمه تعالي
این قرارداد در تهران فیمابین شرکت خدمات دریایي و کشتیراني خط دریا بندر (سهامي عام) به شماره ثبت  ،171133شناسه ملي
 10102135979و کد اقتصادی  411331131145با نمایندگي آقای آی هان رهبر سعادت به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای
احمد رضا گلستاني به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره به نشاني  :تهران ،مالصدرا شیخ بهایي جنوبي گرمسار غربي پالک  80و کد پستي
 1435855713نشاني پست الکترونیکي spl@spl.ir :که از این به بعد در این قرارداد کارفرما نامیده میشود  ،از یک سو ،و شرکت
 ........................به شماره ثبت  ........................و شناسه ملي  ..............................و کد اقتصادی .....................با نمایندگي
 .........................با سمت ..............................................به نشاني  ..............................................................که از این پس پیمانکار نامیده
مي شود از طرف دیگر ،طبق مقررات و شرایطي که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است ،منعقد میگردد.
ماده  : 1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از الیروبي بخشهایي از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار به حجم تقریبي  80هزار مترمکعب و با هر
سختي بستر ،انتقال به محل تخلیه درفاصله حداکثر  1500متر با استفاده از حداقل یک دستگاه الیروب کاترساکشن مناسب (حداقل ،)1200
احداث دایک و تسطیح محل تخلیه تحت نظر نماینده کارفرما و مطابق با پیوست های قرارداد.
ماده  : 2مدت قرارداد
مدت قرارداد مجموعاً  115روز و به تفکیک ذیل مي باشد؛
 -1پیمانکار موظف است ظرف  25روز از تاریخ ابالغ قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه اقدام و تایید کارفرما اخذ نماید.
 -2پیمانکار موظف است ظرف  90روز از تاریخ تجهیز کارگاه نسبت به انجام و اتمام موضوع قرارداد اقدام نماید.
تبصره:1هیچگونه تأخیری در تجهیز کارگاه و انجام کار مورد قبول کارفرما نیست و پیمانکار موظف است مراحل انجام شرح کار را
طوری تنظیم نماید که از هرگونه توقفي جلوگیری بعمل آورد .بدیهي است که هرگونه ناهماهنگي که ناشي از پیمانکار باشد و منجر به
تأخیر در تحویل کار شود مشمول جریمه خواهد بود.
ماده  : 3اسناد و مدارک قرارداد
این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :
 -1قرارداد حاضر
 -2شرح کار(پیوست شماره یک)

امضاء کارفرما

1

امضاء پیمانكار

قرارداد الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

پیمانكار:

شماره قرارداد:

تاریخ تنظیم قرارداد:

 -3نرخ خدمات ( پیوست شماره دو )
 -4نقشه محدوده الیروبي(پیوست شماره سه)
 -5نقشه هیدروگرافي اولیه(پیوست شماره چهار)
 -6تجهیزات پیمانکار(پیوست شماره پنج)
(HSE -7پیوست شماره شش)
 -8د ستور کارها ،صورتجل سهها و موافقت نامهها و الحاقیهها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها ،تغییر م شخ صات با امور دیگر در
مدت قرارداد تنظیم و به امضاء طرفین برسد.
تب صره :1هرگاه بین مفاد و فصووول بعضووي از اسووناد و مدارک باال اختالفي وجود داشووته باشوود بشوورح زیر اسووناد و مدارک قرارداد حائز
اولویت ميباشد.
 -1اصووالحیهها و الحاقیههای قرارداد و کلیه ابالغیهها در مورد کارهای جدید و یا تغییرات در قسوومتي از کارها و کلیه توافقات مکتوب،
صوووورت مجلسها و هر نوع سوووند دیگری که طبق شووورایط و در مدت قرارداد تنظیم و به امضووواء طرفین برسووود ،بترتیب آخرین تاریخ
صدور.که به امضاء دو طرف ميرسد.
 -2قرارداد حاضر
 -3دیگر پیوستها
 -4استانداردهای مورد نیاز موضوع قرارداد
تبصررره :2کلیه مدارک منضووم به قرارداد برای شوورح اهداف و شوورایط کارفرما بوده و مکمل یکدیگر اسووت .رعایت اولویتها ،تنها
درجهت انجام صحیحکارها مورد ا ستفاده قرار ميگیرد .متنهایيکه احیاناً در بع ضي از ق سمتهای قرارداد درج شده و در ق سمتهای
دیگر تکرار و یا تأکید مجدد نشووده اسووت موارد تناقس محسوووب نميشووود و ادعای وجود تناقس از طرف پیمانکار در اینگونه موارد
م سموع نخواهد بود؛ پیمانکار حد اکثر  10روز پس از عقد قرارداد موظف به ا ستف سار از کارفرما جهت رفع ابهام و تناقضات خواهد بود،
تصمیم گیری نهائي با کارفرما است.
ماده  : 4مبلغ قرارداد
سقف مبلغ قرارداد مطابق با نرخ خدمات(پیوست شماره دو) بابت انجام موضوع قرارداد ..............................................ریال
( ...............................................تومان) ناخالص مي باشد که پس از کسر کسور قانوني و قراردادی ،مطابق ماده پنج پرداخت خواهد شد.
تبصره  :1کارفرما مي تواند در طول مدت قرارداد مقادیر کار درخواست شده را تا میزان  25درصد مبلغ اولیه افزایش یا کاهش دهد و
پیمانکار مکلف به انجام آن مي باشد .در این صورت بنا به درخواست مکتوب کارفرما و طبق شرایط قرارداد عمل خواهد شد.
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امضاء پیمانكار

قرارداد الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

پیمانكار:

شماره قرارداد:

تاریخ تنظیم قرارداد:

تبصره  :2مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت و مقطوع بوده و به آن هیچگونه تعدیلي تعلق نميگیرد.
تبصره  :3مبلغ مندرج در این ماده بیانگر حداکثر تعهدات مالي کارفرما در برابر پیمانکار بوده و بمعنای مبلغي مقطوع قابل پرداخت به
پیمانکار نمي باشد .مبالغ پرداختي به پیمانکار بر اساس صورت وضعیت های تایید شده و تا سقف مبلغ فوق مي باشد.
تبصره  :4هزینه تجهیز و برچیدن کار گاه و همچنین هزینه نقل و انتقاالت ماشین آالت در قیمت قرارداد پیش بیني شده است و پیمانکار
حق هرگونه ادعا در این خصوص را از خود ساقط نمود.
ماده  : 5نحوه پرداخت
مبلغ قرارداد در قبال ارائه صورت وضعیت ماهانه بر مبنای هیدروگرافي اولیه و ثانویه و پس از تایید کارفرما(شرکت خط دریا بندر) و
کارفرمای اصلي( )........................................و کسر کسور قانوني و قراردادی پرداخت خواهد شد.
تبصره  :1در صورت عدم تایید صورت وضعیت ها توسط کارفرما ،پیمانکار موظف است ظرف  5روز صورت وضعیت را اصالح و
مجددا ارسال نماید.
ماده  – 6کسور قانونی و قراردادی :
از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت پیمانکار کسور ذیل کسر ميگردد:
 -1کارفرما حسب ماده  38قانون تامین اجتماعي از هر پرداخت به پیمانکار معادل  5درصد بعنوان سپرده قانون تامین اجتماعي کسر و تا
پایان کار نزد خود نگه مي دارد؛ استرداد مبلغ مذکور که از پیمانکار کسر گردیده و کل مبلغ آخرین صورت وضعیت پیمانکار منوط به
تسلیم مفاصا حساب نهائي پیمانکار از سازمان تامین اجتماعي مي باشد.
 -2از کلیه صورت وضعیت های پیمانکار معادل  10درصد ،بعنوان سپرده حسن انجام کار کسر و در اختیار کارفرما باقي خواهد ماند .پس
از تحویل قطعي و تایید کارفرما و ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعي ،سپرده مذکور به پیمانکار عودت داده خواهد شد.
 -3بطور کلي هر نوع کسور قانوني که به هر بخش از موضوع این قرارداد تعلق گیرد به عهده و به هزینه پیمانکار است و پیمانکار موظف
به پرداخت آنها و ارائه مفاصاحسابهای مرتبط به کارفرما خواهد بود و پیمانکار در مورد موضوع این ماده کارفرما را از هر نوع مسئولیت
و پرداخت هزینه (جز آنچه در این سند تصریح شده باشد) مصون و مبرا ميدارد.
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امضاء پیمانكار

قرارداد الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

پیمانكار:

شماره قرارداد:

تاریخ تنظیم قرارداد:

ماده  -7تضمین انجام تعهدات
پیمانکار مکلف است همزمان با عقد قرارداد یک فقره سفته به میزان  10درصد کل مبلغ قرارداد به عنوان ضمانت انجام تعهدات به کارفرما
تسلیم نماید  .چنانچه پیمانکار تا خاتمه قرارداد به هر دلیل از اجرای مفاد قرارداد استنکاف ورزد کارفرما ميتواند عالوه بر دریافت خسارت
ناشي از عدم انجام تعهدات پیمانکار مبلغ تضمین فوق را بدون ارسال هرگونه اخطار و مراجعه به مراجع رسمي و قضایي وصول نماید.
تبصره  :1تضمین موضوع این ماده پس از پایان کار و در صورت تایید کار توسط کارفرما و کارفرمای اصلي(تنظیم صورت جلسه تحویل
قطعي) و در صورتي که موجباتي برای ضبط و برداشت آن نباشد ،به پیمانکار عودت داده خواهد شد.
ماده  : 8تعهدات عمومی پیمانكار
 -1پیمانکار موظف است بر اساس برنامههای زمانبندی اعالم شده توسط کارفرما و مطابق با شرح خدمات پیوست ،ارائه خدمات نماید .
 -2پیمانکار مسئول جبران خسارات و صدمات وارده به کارگران و کارکنان تحت پوشش خود و اشخاص ثالث اعم از حقیقي یا حقوقي
بوده و متعهد است تا به کلیه دعاوی مطروحه که ناشي از انجام موضوع قرارداد یا خسارت به افراد است در کلیه مراجع قضائي  ،انتظامي و
اداری پاسخگو بوده و کارفرما در این موارد هیچگونه مسئولیتي ندارد .
 -3پیمانکار متعهد است کلیه تمهیدات الزم را به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به اسکله و محوطه بندری به عمل آورد.
 -4پیمانک ار حق واگذاری و یا انتقال هیچ یک از حقوق و تعهدات ناشي از این قرارداد را بدون موافقت کتبي کارفرما به اشخاص ثالث
اعم از حقیقي یا حقوقي ندارد .
 -5پیمانکار متعهد مي گردد از کارکنان یا کارگران اخراجي کارفرما به دلیل عدم رعایت مسائل انضباطي و اخالقي استفاده ننماید .
 -6پیمانکار موظف است حقوق و مزایای کارگران تحت پوشش خود را به موقع پرداخت نموده و از اختالل در کار جلوگیری نماید .
 -7پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما ،وزارتخانه ها ،سازمانها و شرکت های دولتي و کارکنان خارجي فاقد پروانه کار را بدون اجازه
مسئوالن ذیربط استخدام نماید .همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصي که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومي مجاز نیست،
خوددار ی کند؛ در غیر این صورت پاسخگوئي به مراجع ذیصالح مربوطه بر عهده و به هزینه پیمانکار است.
 -8کلیه مراحل اجرایي مي بایست طبق نقشه و تاییدیه کارفرما صورت گیرد.
 -9پیمانکار موظف به تأمین نیروی انساني مجرب میباشد و مسئول پرداخت کلیه مطالبات پرسنل خود مطابق با قوانین و و بخش نامه های
جمعوری اسالمي ایران بوده و کارفرما در این خصوص هیچ مسئولیتي ندارند.
 -10به منظور ایجاد پل ارتباطي ما بین پیمانکار و واحدهای اجرایي ،پیمانکار موظف است نماینده با صالحیت فني و اختیار مکفي را به
نماینده کارفرما معرفي نماید.
 -11پیمانکار متعهد است دستورالعمل و ضوابط  HSEکارفرما و کلیه شرایط ایمني ،بهداشت و قوانین و مقررات منطقه بندر فریدون
کنار را رعایت نماید.
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امضاء پیمانكار

قرارداد الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

پیمانكار:

شماره قرارداد:

تاریخ تنظیم قرارداد:

 -12عدم رعایت الزامات فوق موجب تعلق جریمه مطابق پیوست  HSEخواهد بود که از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
 -13پیمانکار متعهد به تهیه و تامین کلیه پوششهای بیمه ای پرسنل خود از قبیل تامین اجتماعي و حوادث ،مسئولیت مدني و غیره به هزینه
خود بوده و تصویر بیمه نامه ها را جهت تایید کارفرما ارائه خواند نمود .بدیهي است در صورت بروز هرگونه حادثه ای برای کارکنان
پیمانکار  ،پیمانکار کارفرما را از کلیه دعاوی و خسارتهای مربوطه مبرا نمود.
 -14پیمانکار موظف به تامین کلیه لوازم و تجهیزات حفاظت فردی و ایمني از قبیل کفش  ،لباس  ،دستکش  ،عینک و  ...جهت پرسنل
تحت امر خود مي باشد.
 -15پیمانکار موظف است نسبت به حفظ و نگهداری کلیه مستحدثات و ابنیه متعلق به کارفرما و کارفرمای اصلي که در محدوده کاری
پیمانکار ميباشد اقدام نماید و در صورت بروز هر گونه خسارت وارده نسبت به جبران آن مبادرت ورزدو در صورتیکه پیمانکار اقدام
ننماید کارفرما راسأ نسبت به انجام آن اقدام و کلیه هزینهها به عالوه  % 20باالسری توسط پیمانکار پرداخت و یا از محل مطالبات و تضامین
نزد کارفرما تأمین خواهد شد،
 -16تهیه و تأمین کلیه ابزارکار و تجهیزات مطابق با پیوست شماره پنج ،برای انجام عملیات موضوع قرارداد بر عهده و هزینه پیمانکار
ميباشد،
 -17پیمانکارموظف است در قبال کلیه کارهای انجام شده تائیدیه دستگاه نظارت کارفرما و کارفرمای اصلي( ).........................را کسب
نماید.
 -18پیمانکار موظف است مشخصات کامل کلیه ماشین آالت مورد استفاده در این پروژه را بمنظور اخذ مجوزات الزم حداقل  5روز
کاری پیش از ورود ،کتبا به نماینده کارفرما اعالم نماید.
-19پیمانکار موظف است مطابق پیوست شماره پنج ،تجهیزات سالم و عملیاتي در این پروژه بکارگیرد بدیهي است هر گونه خسارت ناشي
از عدم استفاده از تجهیزات سالم ،بر عهد پیمانکار بوده و کارفرما مي تواند از مطالبات و تضامین پیمانکار کسر نماید.
 -20هزینه سوخت  ،روغن  ،آب  ،غذا  ،اسکان  ،لوازم مصرفي ماشین آالت  ،تعمیرات ،بیمه  ،عوارض و ...بر عهده پیمانکار مي باشد و
پیمانکار کلیه هزینه ها را در مبلغ قرارداد پیش بیني نموده است.
 -21پیمانکار ملزم به ارائه گزارشات روزانه خود مطابق فرمت مورد تایید کارفرما به نماینده کارفرما مي باشد.
 -22در صورتیکه هر یک از پرسنل بکارگرفته شده توسط پیمانکار مشمول مواردی چون فساد اخالق،فحاشي،اعتیاد ،عدم صالحیت
کاری،نداشتن مارت کافي و ...گردد و پس از یک مرحله تذکر شفاهي با اعالم کتبي کارفرما  ،پیمانکار مکلف به جایگزیني فرد یا افراد
خاطي مي باشد.
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امضاء پیمانكار

قرارداد الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

پیمانكار:

شماره قرارداد:

تاریخ تنظیم قرارداد:

ماده  -9تاییدات پیمانكار
پیمانکار تایید و اقرار ميکند که:
 -1دارای قابلیت و توانائي حرفه ای ،جذب پرسنل کارآمد ،متخصص ،دارای تجربیات و دانش کافي ،منابع مالي الزم ،امکانات برای ارائه
خدمات موضوع قرارداد و مدیریت اثر بخش و با کیفیت باالی موضوع قرارداد را دارد.
 -2دارای امکانووات ،تجهیووزات مووورد لووزوم جهووت اجوورای سووریع کووار (در صووورت لووزوم دو نوبووت کوواری در روز) و در زمووان
تعیووین شووده طبووق قوورارداد اسووت .در صووورت نیوواز و یووا درخواسووت کارفرمووا ،پیمانکووار موظووف اسووت پرسوونل فنووي خووود را افووزایش
دهوود .پیمانکووار هزینووههووای مربوووط بووه ایوون بنوود را در قیمووت پیشوونهادی خووود لحوواا نموووده اسووت؛ بنووابراین از ایوون بابووت حووق
درخواست پرداخت هزینههای اضافي را نخواهد داشت.
 -3کلیه مالیات ها ،عوارض ،حقوق دولتي و حق بیمه تأمین اجتماعي و سایر کسور قانوني مرتبط با موضوع این قرارداد و هرگونه هزینه از
این قبیل را در صورت تعلق بر اساس آخرین بخشنامهها و قوانین ابالغي پرداخت نماید.
 -4از قوانین و مقررات مربوط به موضوووع قرارداد از جمله قوانین و مقررات تجارت ،سوواخت و نصووب ،حقوق مالکیت معنوی ،مالیاتها،
عوارض ،بیمه ،کار ،تأمین اجتماعي و حفاظت فني و سایر قوانین و مقررات مرتبط با مو ضوع قرارداد که ممکن ا ست در قیمت ،سرعت
پیشووورفووت کووار و کیفیووت آن م،ثر بوواشووونوود ،آگوواهي کووافي دارد و متعهوود بووه رعووایووت همووه آنهووا اسووووت .پیمووانکووار بووایوود
هدف هائي را که مورد انتظار بوده و در قرارداد صراحتاً یا تلویحاً م شخص شده است ،به شای ستگي برآورده نماید .در هر حال م سئولیت
عدم اجرای ضوووابط ،قوانین و مقررات فوق الذکر بر عهده کارفرما نخواهد بود و پیمانکار ،کارفرما را در مورد این بند از هر مسووئولیت و
هزینهای مبرا ميدارد..
 -5مبلغ قرارداد برای اجرای کامل تعهدات پیمانکار کافي بوده و پیمانکار به این امر آگاه ا ست که بدون هیچگونه در خوا ست ا ضافه از
کووارفرمووا بووه کلیووه تعهوودات منوودرج در قرارداد عموول نمووایوود .در ازاء قیمووت قبول شووووده از طرف کووارفرمووا ،پیمووانکووار متعهوود
ميگردد که کارهای موضوع قرارداد را با رعایت کلیه شرایط در مدت مذکور در ماده دو این قرارداد انجام داده و به اتمام برساند.
 -6کارکنان پیمانکار هیچگونه رابطه استخدامي و کاری و یا بیمهای با کارفرما ندارند و هیچگونه ادعایي از این بابت پذیرفته نخواهد بود.
ماده  -10وجه التزام قراردادی تأخیر در انجام تعهد
چنانچه پیمانکار نتواند در زمان مقرر در قرارداد به تعهدات خود عمل نماید و انجام تعهدات موضوع قرارداد با تأخیر مواجه گردد ،در این
صورت به ازای هر روزتأخیر معادل یک درصد از مبلغ قرارداد بعنوان وجه التزام قراردادی از محل تضمین و مطالبات پیمانکارکسر
ميگردد .مجموع مبلغ وجه التزام فوق از پانزده درصد ( )%15کل قرارداد تجاوز نمينماید و در صورت تأخیر بیش از یک هفته(که ناشي
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امضاء پیمانكار

قرارداد الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

پیمانكار:

شماره قرارداد:

تاریخ تنظیم قرارداد:

از تصمیمات کارفرما نباشد) ،کارفرما حق دارد به طور یکجانبه و بدون نیاز به اخطار کتبي به پیمانکار نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمن
دریافت وجه التزام قراردادی ،سایر خسارات را نیز از محل مطالبات و تضامین پیمانکار کسر نماید.

ماده  -11دستگاه نظارت
نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد و تعهداتي که پیمانکار بر طبق این قرارداد تقبل نموده است بر عهده کارفرما (شرکت خط دریا بندر)
و همچنین کارفرمای اصلي ( )..............................بوده که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده ميشود .بدیهي است نظارت کارفرما رافع
مس،ولیتهای پیمانکار نميباشد.
ماده  -12ابالغیهها
کلیه مکاتبات  ،ابالغیهها و .. ..با آدرس ذکر شده در مقدمه قرارداد انجام گرفته و چنانچه تغییری در آدرس هر یک از طرفین بوجود آید
مراتب بایستي  5روز قبل کتب ًا به اطالع طرف دیگر رسانیده شود ،در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و ابالغیهها و ...به آدرس مذکور ابالغ
شده تلقي ميگردد.
هر گونه اطالعیه ،اعالم نظر ،دستورات ،موافقت ،تصویب ،اخطار و اقدامهای مشابه تنها به صورت کتبي معتبر است .رسید دبیر خانه هر دو
طرف یا رسید تحویل پست پیشتاز مالک تسلیم مکاتبهها است.
ماده  -13حفظ حقوق قراردادی
چنانچه تحت هر عنوان کارفرما بعضي از حقوق خود را در مورد پیمانکار اعمال نکند به معنای انصراف از آن حق نبوده ،و از مسئولیتها
و تعهدات پیمانکار نميکاهد؛ بلکه هر موقعي که اراده کند ميتواند در چارچوب قرارداد آن حق را اعمال نماید.
ماده  -14تعلیق
کارفرما ميتواند در مدت قرارداد ،اجرای کار را برای دو بار و جمعاً برای مدت دو ماه شمسي معلق نماید ،در این صورت باید مراتب را
با تعیین تاریخ شروع تعلیق ،به پیمانکار اطالع دهد .پیمانکار مکلف است با دریافت نامه تعلیق ،در زمان مقرر انجام موضوع قرارداد را به
حالت تعلیق در بیاورد.
در پایان دوره تعلیق ،کارفرما با یک اعالم قبلي  5روز تقویمي ميتواند از پیمانکار بخواهد ارائه خدمات را از سر بگیرد.

امضاء کارفرما
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امضاء پیمانكار

قرارداد الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

پیمانكار:

شماره قرارداد:

تاریخ تنظیم قرارداد:

ماده  -15حوادث غیر مترقبه
در صورت بروز حوادثي مثل :سیل ،زلزله ،جنگ و امثال آن که منجر به توقف کار گردد ،حد اکثر تا  2ماه ،طرفین ميتوانند با توافق
یکدیگر نسبت به توقف قرارداد اقدام نمایند؛ در صورت افزایش زمان توقف قرارداد طرفین حق خاتمه و یا تمدید قرارداد را خواهند
داشت.
تبصره  :1پس از رفع حادثه قهری ،زمان آن دوره به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
تبصره  :2هیچیک از طرفین قرارداد در مورد این ماده نمیتوانند ادعایي منجمله دریافت خسارت به دلیل توقف ،خاتمه و یا تأخیر اجرای
تعهدات بر علیه دیگری داشته باشند .هیچگونه تعدیلي ناشي از حادثه قهریه به قرارداد تعلق نميگیرد.
تبصره  :3بیماری کرونا مشمول موارد حوادث غیر مترقبه نمي باشد.
ماده  -16موارد فسخ قرارداد
کارفرما ميتواند در صورت تحقق هریک از موارد زیر ،قرارداد را فسخ نماید و خسارات وارده را از محل تضامین و یا هر نوع مطالبات
دیگر پیمانکار کسر نماید:
 -1ورشکستگي و یا انحالل پیمانکار.
 -2تأخیر در انجام تعهدات و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد حاضر و پیوست های آن.
 -3در صورت قصور و مسامحه در اجرای قرارداد و در نتیجه احراز عدم توانایي پیمانکار جهت ایفای تعهدات مندرج در قرارداد بنا به
تشخیص کارفرما.
 -4انتقال یا واگذاری تمام یا بخشي از موضوع قرارداد به غیر بدون مجوز کتبي کارفرما.
 -5وجود واسطه و ارتشاء و یا تسری و شمول هرگونه ممنوعیت قانوني به پیمانکار.
 -6کارفرما در صورت عدم توانایي یا عدم تمایل خود به ادامه اجرای قرارداد ،بنابه تشخیص خود مي تواند قرارداد را فسخ نموده و هزینه
های ناشي از این امر تا زمان اعالم فسخ به پیمانکار را طبق توافق طرفین محاسبه و به پیمانکار پرداخت نماید.
تبصره :کارفرما اختیار دارد ضمن فسخ قرارداد ناشي از بندهای یک تا پنج نسبت به جبران خسارت وارده به اضافه ( % 10ده درصد)
جریمه از محل تضامین و مطالبات پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار حق اعتراض نخواهد داشت.
ماده  -17قانون حاکم بر قرارداد
قانون حاکم بر این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات جمهوری اسالمي ایران است.

امضاء کارفرما
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امضاء پیمانكار

قرارداد الیروبی بخشهایی از حوضچه و دهانه ورودی بندر فریدون کنار
کارفرما :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (سهامی عام)

پیمانكار:

شماره قرارداد:

تاریخ تنظیم قرارداد:

ماده  -18حل اختالف
در صورت بروز هر گونه اختالفي فیمابین طرفین در تفسیر یا اجرای این قرارداد ،موضوع ابتداء ظرف  30روز از طریق مذاکره با حضور
نمایندگان طرفین بررسي و حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب ،موضوع مورد اختالف به مراجع صالحه قضایي
تهران ارجاع خواهد شد ک ه در این صورت پیمانکار موظف است تا حل نهایي اختالف کمافيالسابق به تعهدات خود عمل نماید ،در غیر
اینصورت کارفرما نسبت به جبران خسارت وارده از محل مطالبات و تضمینهای موجود اقدام خواهد نمود .
ماده  -19نسخ قرارداد
این قرارداد در  19ماده و در سه نسخه تهیه و مبادله گردید ،کلیه نسخ آن دارای اعتبار یکسان است.
کارفرما  :شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط پیمانکار :
دریا بندر (سهامی عام)
نام  :آی هان رهبر سعادت

نام:

سمت  :مدیر عامل

سمت:

امضاء :

امضا:

نام  :احمد رضا گلستاني

مهر شرکت:

سمت  :عضو هیات مدیره
امضاء :

مهر شرکت:

امضاء کارفرما
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امضاء پیمانكار

ﺷﺮح ﮐﺎر)ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ(

 (1روش ﻻﯾﺮوﺑﯽ :ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﻣﺎﺳﻪاي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ،آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ( ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ روش اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎء ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي
ﺳﺨﺖ ،اﺷﯿﺎء ﻣﻐﺮوق و ﯾﺎ ﻟﺮزوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺎص ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ روش ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻻﯾﺮوﺑﯽ  ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﺸﮑﻦ ،اﺳﮑﻠﻪ و ﻫﺮ ﺳﺎزه ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻨﺪر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﺻﻮرت ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺴﺎرات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ در ﻣﺠﺎورت اﺳﮑﻠﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻻﯾﺮوب ،ﺑﯿﻞ و ﺑﺎرج ،ﭘﻤﭗﻫﺎي وﯾﮋه و ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻤﮑﯽ از ﺧﺸﮑﯽ) اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ
و ﮔﺮاپ ﻣﺨﺼﻮص ﻻﯾﺮوﺑﯽ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﺤﻮراﺳﮑﻠﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .درﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ رﮔﻼژ ،ﺗﺴﻄﯿﺢ ،ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﯾﺮوﺑﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
- (2آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺑﺮاي اراﺋـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺗﻔﺼﯿﻠـﯽ اﺟﺮاي ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎ  5روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ
ﻗﺮارداد اﺳﺖ .ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ذﯾﻞ را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد :
• ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه
• ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
• ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت

• اﺣﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ردﯾﻒﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ
 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﮐﺎر  ،اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرﺿﺮوري ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﻨﺪ  ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
 (3ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .
 اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاي ﭘﺮوژه  ،ﭘﻼن ﭘﺮوژه  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اوﻟﯿﻪ و ﺑﻪ روز ﺷﺪه  ،ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺣﺠﺎم ﮐﺎري  ،ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه و وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺮوژه .
 ﮔﺰارش روزاﻧﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ و ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ دورهﮐﺎرﮐﺮد ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﻮد .
 (4ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ  ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ :

زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﺪر و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻣﻮﺟﻮد  ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎر
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
 (5ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ  .ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ
ﺻﻮرت ﺧﻠﻠﯽ در روﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﺪري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر اﯾﺠﺎد ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ
و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎي ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﺑﻌﻤﻞ آورده و در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
 (6ﺧﻄﺎي ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻄﺎي ﻋﻤﻮدي +10cm :و  -50cmﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺧﻄﺎي اﻓﻘﯽ :ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ± 100cmﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻄﺎي ﺑﺮداﺷﺖ اﺿﺎﻓﯽ ﻋﻤﻮدي )ﺗﺎ  (-50cmو اﻓﻘﯽ ﻣﺠﺎز ) (+100cmﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ،
ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﮥ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .
 (7ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺴﺎم ﻣﻐﺮوق اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
در ﻣﺤﺪودة ﻻﯾﺮوﺑﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ  .اﯾﻦ اﺟﺴﺎم ﺷﺎﻣﻞ  :ﺗﺨﺘﻪ  ،ﻻﺳﺘﯿﮏ  ،ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎ  ،ﻃﻨﺎب ،آﻫﻦآﻻت و اﺟﺴﺎﻣﯽ از
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮآورد ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .
 (8ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﯿﻢ  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟـﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻈﺎرت ﻣﻘﯿﻢ  ،اﻋﻢ از وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ  ،ﺷﻨﺎور  ،ﮔﺮوه ﻏﻮاﺻﯽ  ،ﮐﺎرﮔﺮ و  ...در اﺧﺘﯿﺎر وي ﻗﺮار دﻫﺪ .
 (9ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 −ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه ﻻﯾﺮوب ﮐﺎﺗﺮﺳﺎﮐﺸﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪل 1200و ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﻤﭙﺎژ ﺣﺪاﻗﻞ  1/5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
 −ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎزوﺑﻠﻨﺪ
 −ﯾﮑﺪﺳﺘﮕﺎه ﺑﻠﺪوزر

 −ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﺎﻧﺘﻮنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ داﯾﮏ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

 −ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ و ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز  ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ارﺗﻘﺎء ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ادﻋﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 (10ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ و درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ  ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت و ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﺰان ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﺮآورد و در ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .
 (11ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ اوﻟﯿﻪ ،دورهاي )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز( و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺻﻠﯽ )اداره ﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي ﺑﻨﺪر
ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 −ﻫﯿﺪرو ﮔﺮاﻓﯽ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ اوﻟﯿﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد :ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ اوﻟﯿﻪ از ﮐﻞ ﻣﺤﺪودة اﺟﺮاي ﮐﺎر ،
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺻﻠﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  1400ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸـﻪ ﻫﺎ
ﻣﻼك ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺣﺠـﺎم ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ از ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺻﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر،
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﻼك ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

 −ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ دورهاي در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﺧﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻬﺮﺣﺎل در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ دورهاي ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺻﻠﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ دورهاي در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ،آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻻﯾﺮوﺑﯽ را ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ  .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪت
و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﮐﻮﺳﺎﻧﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد  .ﺗﻬﯿﮥ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ در ﺗﻌﻬﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺗﻬﯿﮥ اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ را در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﺮﺿـﯽ در ﻧﺮماﻓﺰار  ،civil 3Dﺣﺠﻢ ﻻﯾﺮوﺑـﯽ
را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻣﺪت ﻓـﻮق اراﺋـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (12ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺎر و روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ :ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر  ،ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺮارداد دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻋﻼم اﺗﻤﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﺳﻮي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﺄﯾﯿﺪ آن از ﺳﻮي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت
و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺻﻠﯽ  ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﺴﯿﻮن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎر و در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺻﻠﯽ ،ﺗﻔﺎوت ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ اوﻟﯿﻪ ،اﺳﺎس
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎر از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺣﺠﺎم ﮐﺎر و ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﭘﺲ از ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻗﺮاداد  ،ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻖ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺒﺮداري و ﯾﺎ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﺠﺪد آن ﻧﻘﺎط ﺗﺎ اﺣﺮاز ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﮥ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
 (13ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺻﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﺧﺮ ﻫﺮ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 (14در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت روشﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺣﺠﻢ  ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،روﺷﯽ
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد  ،ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتوﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .

 (15ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ :ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ آب درﯾﺎ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و در ﺻﻮرت آﻟﻮدﮔﯽ آب درﯾﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎكﺳﺎزي آن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ درﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 (16ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﯾﺮوﺑﯽ :ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﯾﺮوﺑﯽ در ﺧﺸﮑﯽ )ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﻗﯽ اراﺿﯽ
ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﻮاد ﻻﯾﺮوﺑﯽ )داﯾﮏ( و ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري از آن در ﻃﻮل ﻣﺪت
ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت اﯾﻤﻦ ﺑﻌﻬﺪه و ﻫﺰﺳﻨﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  1:در ﺻﻮرت ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺎزاد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﯾﺮوﺑﯽ و ﺗﺨﻠﯿﻪ آن در درﯾﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮيﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 (17ﭘﺎك ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﯾﯽ :ﭘﺎك ﺳﺎزي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ،ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻣﺤﻞ
ﺗﺨﻠﯿﻪ ،ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﺤﻮﻃﻪ دﭘﻮي ﻣﺼﺎﻟﺢ )داﯾﮏ( ،ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت )ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره دو(
ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﭘﺎي اﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر
ﮐﻠﯿﺎت
 -1اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ اﺳﻨﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد  .ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﺑﻬﺎء ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اوﻟﯿﻪ ﺑﻬﺎي ﮐﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺑﻬﺎي ﺻﻮرت ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ  ،ﻗﻄﻌﯽ  ،ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  1ﻓﻮق  ،ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪاً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺤﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎء ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ﯾﺎ ادﻋﺎ و ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﺮخ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد اوﻟﯿﮥ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ در ﺣﺪود  80000ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،
ﻟﯿﮑﻦ ﺣﺠﻢ دﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .
 -4واﺣﺪ ﺑﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﺮﯾﺐ
ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -5واﺣﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ  ،ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﭘﺮوﻓﯿﻞ اﺳﻤﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .ﺗﻤﺎم اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
اﺑﻌﺎد ﻣﺸﺨﺼﻪ در اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﭘﯿﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺠﺎز و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
 -6ﺑﻬﺎي واﺣﺪ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 -7ﻗﯿﻤﺖ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻻﯾﺮوﺑﯽ  ،اﺣﺪاث داﯾﮏ ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﭘﺨﺶ
ﻣﻮاد ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .در ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﮐﻠﯿﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﯿﻬﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﺎرﮔﺎه  ،ﺗﺄﻣﯿﻦ
وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎر  ،ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ  ،ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ  ،ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﺎرﮔﺎه  ،ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻨﺲ
ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان  ،SPTﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﻻﺳﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﻪ  ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ  ،ﺳﻮد  ،دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي و  ...و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ) ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ( ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮي اﻋﻢ از ﻣﻨﻄﻘﻪاي  ،ﺳﻮد ،ﺻﻌﻮﺑﺖ  ،ﺑﺎﻻﺳﺮي و  ...ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
 -8ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﺻﻮرت اراﺋﻪ
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 -9ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻮرﻣﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در
ﻃﻮل ﻣﺪت ﻋﻤﻠﯿﺎت در ردﯾﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .

 -10ﮐﻠﯿﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺠﻬﯿﺰ  ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ادوات و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت در داﺧﻞ
آب ﯾﺎ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي اﻧﺠﺎم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
 -11ﻣﻼك ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر  ،اﺣﺠﺎم ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﮔﺮاﻓﯽ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 -12ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ  ،آب  ،ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪﮐﯽ  ،ﺑﺮق  ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﺪارد .
 -13ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر از ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ) ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ( ،ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻻزم در
ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪاي
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮي و ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎدﻫﺎ ،اﻣﻮاج و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت درﯾﺎﯾﯽ  ،ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔﺬاري  ،ﺟﻨﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﺮ  ،ﻋﻤﻠﯿﺎت درﯾﺎﯾﯽ و  ...و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺣﺮاز اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -14ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻗﺒﻞ از اراﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ،ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﺪوده ﻻﯾﺮوﺑﯽ اﻧﺠﺎم داده
اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻻﯾﺮوﺑﯽ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ و ﯾﺎ وﺟﻮد اﺷﯿﺎء ﻣﻐﺮوق در ﻣﺠﺎورت اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ و
ﻣﺤﺪودهﻫﺎي ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را در ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -15ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  20درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد و در ﻗﺒﺎل اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ)در ﻓﺮﻣﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻂ درﯾﺎ ﺑﻨﺪر

ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﻨﺪر ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ

ردﯾﻒ

ﺷـــــــــﺮح

واﺣـﺪ

ﺑﻬﺎي واﺣﺪ
) رﯾﺎل (

ﻣﻘﺪار

ﺟﻤﻊ ) رﯾﺎل (

 ﻻﯾﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻻﯾﺮوب ﮐﺎﺗﺮﺳﺎﮐﺸﻦﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﺪودة ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در
اﺳﻨﺎد ﺗﺎ ﻋﻤﻖ -5/30ﻣﺘﺮاز ﺳﻄﺢ
آب)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاز  ،(-27/60اﺣﺪاث
1

داﯾﮏ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﯾﺮوﺑﯽ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ )داﯾﮏ ﺧﺸﮑﯽ( ﻻﯾﺮوﺑﯽ
درﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪودا  1.5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺗﺨﻠﯿﻪ و

80/000

ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ،اﺣﺪاث ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺣﻤﻞ در
ﮐﻞ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮوژه ،ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه و...
ﻗﯿﻤﺖ ﮐــﻞ ﺑﻪ ﺣﺮوف :

رﯾﺎل

رﯾﺎل

ﭘﯿﻮﺳﺖ 3

ﭘﯿﻮﺳﺖ 4

پیوست شماره پنج

لیست تجهیزات پیمانکار
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شماره
پیوست

ضمانتنامه شركت در مناقصه
(نمونه يك)
نظر به اينكه *
مقابل***

مايل است در مناقصه ****

به نشاني:
شركت نمايد ،اين**

از*

 ،براي مبلغ

ريال تضمين و تعهد مينمايد چنانچه***

به اين**

،در

ا طالع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از

امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ،تا ميزان
مطالبه نمايد ،به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي***

كه***

ريال هر مبلغي را
بدون

اي نكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضائي داشته باشد ،بيدرنگ در
بپردازد.

وجه يا حواله كرد ***

مدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز
كتبي ***

معتبر ميباشد .اين مدت بنا به درخواست

براي حداكثر سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه **

نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا *
را موافق با تمديد ننمايد** ،

نتواند يا

موجب اين تمديد را فراهم نسازد و **
متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ،مبلغ

درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله كرد ***

پرداخت كند.

چنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي ***

مطالبه نشود ،ضمانتنامه در سررسيد ،خود به خود باطل

و از درجه اعتبار ساقط است ،اعم از اينكه مسترد گردد يا مسترد نگردد.
* عنوان پيمانكار
** عنوان بانك
*** شركت خدمات دريايي و كشتي راني خط دريا بندر
**** خدمات اليروبي بخشهايي از حوضچه و دهانه ورودي بندر فريدون كنار به شماره مناقصه KDB-01-1400

