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 1 ٌفرم شمار  

 96 –233–ب  –مىاقصٍ  الف  دستًرالعمل ي شرايط

ومًوٍ قرارداد  1مادٌ ٍ شرح خدمات  مىدرج در ب گیالن در محديدٌ استان سدَا دفتر  میه خدمات مًرد ویازأتمًضًع مىاقصٍ : 

 (  4)فرم شمارٌ 

 شـــرايــط مىـاقصـــٍ   :

خيشٌْاد خَد سا  06/03/3961( ريز شىبٍ مًرخ 15:  15)ساعت  یيقت ادار انيتا پا ـ داٍعلة ششّر دس هٌاٍصِ تايذ حذاّثش1

دس يِ خاّر سشتسسِ الُ ٍ هْش شذُ ِّ هحسَي آى تايذ سِ خاّر سشتسسِ الُ ٍ هْش شذُ جذاگاًِ )الو( ، )ب( ٍ )ج( 

سر ششّر سْاهي آب هٌغَِ اي تاشذ ، تِ زشزية تٌذّاي ريل زٌؾين ٍ دس هَفذ هَشس تِ دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس )دتيشخاًِ حشا

دس دىسش هقاًٍر هالي ٍ  07/03/1396مًرخ  نشىبٍيصبح ريز  10ساعت  رأس گيالى( زسلين ًوايـــذ ، جلسِ تاصگشايي خاّاذ

خشسيثاًي تشگضاس خَاّذ شذ . سٍي خاّر ىًَ الزّش تايذ هَضَؿ هٌاٍصِ ، ًام ٍ ًشاًي خيشٌْاددٌّذُ ٍ زاسيخ زسلين خيشٌْاد 

د ٍ دس هْلر هَشس تا اخز سسيذ تِ دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس )دتيشخاًِ حشاسر ششّر سْاهي آب هٌغَِ اي گيالى( ًَشسِ شَ

 زسلين گشدد .

صيش اسر ِّ حسة هَسد دس داخـل يْـي اص    5ٍ  4ٍ  3ـ هٌؾَس اص خيشٌْاد هٌاٍصِ زوام اسٌاد ٍ هذاسُ هششٍحِ دس تٌذّاي 2

 شًَذ  سِ خاّر )الو( ٍ )ب( ٍ )ج( ٍشاس دادُ هي

ـ اسٌاد ٍ هذاسُ هٌاٍصِ ِّ اص عشه دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس دس اخسياس داٍعلثاى ششّر ٌٌّذُ دس هٌاٍصِ ٍشاس دادُ شذُ اسـر  3

تايذ تش اساس ششايظ هٌاٍصِ ٍ سايش دسسَسالقولْا ٍ هَشساذ زْويل ٍ زٌؾين ٍ هْش ٍ اهضـا  شـذُ تـِ ّوـشاُ سـايش هـذاسُ       

 ٍ يا )ج( تِ دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس زسلين گشدد. دسخَاسسي دس خاّسْاي )الو( ، )ب(

 مدارك ي اسىادی مٍ بايد در پامت الف قرار دادٌ شًد عبارتىـد از  :ـ 4

 هي تاشذ ِّ تايذ تِ يْي اص عشً صيش صَسذ خزيشد :  الير 583،727،333 معادلزضويي ششّر دس هٌاٍصِ  -1-4

ششّر آب  ي( تٌام سدشدُ جاس 3716) ّذ  ليشقثِ گ ياًِ هلًضد ت 2175084406002 ثايس يتِ حساب جاس ضيالو( ٍاس

 تاتر ششّر دس هٌاٍصِ  يهٌغَِ ا

( اسائِ ضواًسٌاهِ تاًْي )دس صَسذ اسائِ ضواًسٌاهِ تاًْي حذاٍل هذذ افسثاس آى اص صهاى تشگضاسي هٌاٍصِ هي تايسر تِ ب

 تاشذ. ذيٍاتل زوذ گشيدٍسُ د ِي يهذذ  سِ  هـاُ تَدُ ٍ تشا
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 هي تاشذ.  لاير 12،790،911،098ثلل تشآٍسد اٍليِ هٌاٍصِ ه -2-4

 مدارمي مٍ بايد در پامت ب قرار دادٌ شًد :ـ اسىادي 5

 (  1هٌاٍصِ هْش ٍ اهضا  شذُ ) ىشم شواسُ  دسسَسالقول ٍ ششايظ -1-5
الذ دٍلسي هْش ٍ اهضا  تشٓ زقْذًاهِ خيشٌْاد دٌّذُ دس هَسد فذم شوَل ٍاًَى هٌـ هذاخلِ ّاسهٌذاى دٍلر دس هقاه -2-5

 (  2شذُ ) ىشم شواسُ 
 ( 4ًوًَِ ٍشاسداد هْش ٍ اهضا  شذُ )ىشم شواسُ  -3-5
( 1396دس سال )ششّر ٌٌّذگاى هي تايسر ششّر ّاي خذهازي ثثر شذُ اي تاشٌذ ِّ گَاّيٌاهِ صالحير هقسثش  -4-5

ٍ سىاُ  ّاس اداسُ ّل زقاٍى ،( سا اص 4ىشم شواسُ  -داد ًوًَِ ٍشاس 1خذهاذ هٌذسج دس هادُ هشزثظ تا خذهاذ دسخَاسسي )هغاتٌ 
، اسائِ ّدي تشاتش تا اصل شذُ آگْي ثثر ششّر ، اساسٌاهِ ششّر ، آخشيي زنييشاذ دس داسا تاشٌذ  اجسوافي اسساى گيالى

صيش الضاهي سٍصًاهِ سسوي ّشَس تا زقييي صاحثاى اهضاي هجاص ششّر ، شواسُ حساب تاًْي تٌام ششّر ٍ ّوچٌيي هَاسد 
 اسر : 

 ّذ اٍسصادي  - 5 -1-4
 ّذ شٌاسِ هلي ششّر - 5 -2-4
 زصَيش شٌاسٌاهِ  ٍ ّاسذ هلي صاحثاى اهضاي هجاص ششّر – 5 -3-4
 گَاّي اهضا  هجاص - 5 -4-4
 ياص اداسُ ّل زقاٍى ، ّاس ٍ سىاُ اجسواف يهشزثظ تا خذهاذ دسخَاسس (1396)سال  هقسثش ريصالح ٌاهِيگَاّ - 5 -5-4

 اسساى گيالى
 آدسس دٍيٌ خسسي  – 5 -6-4
   صَسذ ّاي هالي حساتشسي شذُ  – 5 -7-4 
 داده شود عبارتنـد از  : پاكت )ج(  قرار اسناد و مداركي كه بايد درـ 6

 ( 3زْويل شذُ تاشذ ) ىشم شواسُ  3تشٓ خيشٌْاد ٍيور ِّ تايذ عثٌ ىشم شواسُ  – 1-6

زقييي تشًذُ هٌاٍصِ تش اساس ٍيور ّل خَاّذ    اليٌيِ ٍشاسداد هي تاشٌذ ، ضوٌاًِّ جض  2ٍ  1خيَسر ّاي شواسُ  -2-6

 تَد.

رّش شذُ تذٍى زنييش، حزه ٍ يا  6ٍ  5ٍ  4ٍ  3ـ خيشٌْاد دٌّذُ تايذ زوام اسٌاد ٍ هذاسُ هٌاٍصِ سا ِّ دس تٌذّاي 7

 سلين ًوايذ ، ٍشاسدادى ششط دس آى زْويل، هْش ٍ اهضا  ًوَدُ ٍ تِ دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس ز



 

 

 

  

 

 

 

 گيالن ایآب مىطقٍشرکت سهامي -بلًار امام خميىي -آدرس: رشت 

  13333-99639کد پستي:     13211-3312صىديق پستي:     22996632-22996393ديروگار:    632-22999633 -9تلفه:  

 F-236کد                                                                    info@glrw.ir                                          3: ایاوامٍر    www.glrw.irآدرس تاروما:  

 تعاليبسمٍ

 وزارت نيرو

 ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

 گيالنایمنطقهآبسهاميشرکت

 

 

 تاریخ: 
 شماره: 

 پیوست:

ـ خيشٌْادّاي هٌاٍصِ تايذ اص ّش حيث ّاهل ٍ تذٍى ٍيذ ٍ ششط تَدُ ٍ ّيچ ًَؿ اتْام ، خذشِ ، فية ٍ ًَص ٍ ٍلن  8

خَسدگي ًذاشسِ تاشذ، دسصَسذ ٍجَد خذشِ يا ًَص دس اسٌاد هٌاٍصِ يا اسائِ خيشٌْاد هششٍط، هثْن ٍ خاله ششايظ 

 خيشٌْاد هشدٍد افالم شذُ ٍ فيٌاً تِ خيشٌْاددٌّذُ هسسـشد هي شَد هٌاٍصِ ٍ يا ًذاشسي زضويي ّاىي ، آى 

ـ ّش يِ اص ششّر ٌٌّذگاى ِّ ًسثر تِ هيَْم اسٌاد ٍ هذاسُ هٌاٍصِ اتْاهي داشسِ تاشٌذ تايذ حذاّثش زا يِ ّيسِ ٍثل 9

 دُ ٍ زَاضاي زَضيح ّسثي ًوايذ . اص خاياى هذذ هَشس زحَيل خاّاذ هٌاٍصِ ، هشازة سا ّسثاً تِ دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس اعالؿ دا

ـ ّشگًَِ زَضيح يا زجذيذًؾش، حزه ٍيا اضاىِ ًوَدى اسٌاد ٍ هذاسُ هٌاٍصِ ٍ ًحَُ زنييش ٍ زسلين آًْا ّسثاً اص سَي 10

 دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس افالم ٍ جض  اسٌاد ٍ هذاسُ هٌاٍصِ هٌؾَس خَاّذ شذ .  

دس اسٌاد ٍ هشخصاذ سا ٍثل اص اًَضاي هْلر زسلين خيشٌْاد تشاي خَد  ـ هٌاٍصِ گضاس حٌ زنييش، اصالح يا زجذيذًؾش11

هحيَػ هي داسد ٍ اگش چٌيي هَسدي خيش آيذ هشازة تِ خيشٌْاددٌّذگاى اتالك هي شَد  دس صَسزي ِّ خيشٌْادي ٍثل اص 

ص آًجا ِّ هوْي اسر اتالك هشازة هضتَس زسلين شذُ تاشذ ، خيشٌْاددٌّذُ حٌ داسد زَاضاي اسسشداد آى سا تٌوايذ ، ا

زجذيذًؾش يا اصالح دس اسٌاد ٍ هشخصاذ هسسلضم زنييش دس ٍيور گشدد ، دس ايي صَسذ دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس هي زَاًذ 

آخشيي هْلر دسياىر خيشٌْادّا سا تا افالم ّسثي تِ خيشٌْاددٌّذگاى تِ زقَيٌ اًذاصد تِ ًحَي ِّ آًاى ىشصر ّاىي تشاي 

 ٌْاد خَد سا داشسِ تاشٌذ.اصالح ٍ زجذيذًؾش دس خيش

ـ تشًذُ هٌاٍصِ تايذ حذاّثش زا ّير سٍص خس اص اتالك ّاسىشها )دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس( تِ اٍ ، تا سدشدى زضويي اجشاي 12
زقْذاذ تشاساس ٍيور خيشٌْادي خَد ٍ ٍثَل اًجام ّليِ هَاسد ديگش اسٌاد هٌاٍصِ تِ اًقَاد ٍشاسداد هثادسذ ًوايذ دس ميش 

دشدُ ششّر دس هٌاٍصِ اٍ تذٍى ّيچگًَِ زششيياذ ٍضايي تِ ًيـ دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس ضثظ هي شَد ٍ حٌ ايٌصَسذ س
  .ّيچگًَِ افسشاضي ًخَاّذ داشر

حاضش تِ اًقَاد ٍشاسداد ًشَد، ًيش دٍم تِ فٌَاى تشًذُ 12دسصَسزي ِّ تشًذُ هٌاٍصِ دس هْلر خيش تيٌي شذُ دس تٌذ  -13
سٍص حاضش تِ اًقَاد ٍشاسداد ًشَد ، سدشدُ اٍ جْر  7ِ اٍ ًيض اص زاسيخ اتالك ّاسىشها عي هذذ چٌاًچ هٌاٍصِ افالم شذُ ٍ

 ششّر دس هٌاٍصِ تِ ًيـ دسسگاُ هٌاٍصِ گضاس ضثظ ٍ ٍصَل هي شَد ٍ حٌ ّيچگًَِ افسشاضي ًذاسد.
سش اص هثلل ّو ، ي تا تشًذُ اٍلشَد ِّ زياٍذ ٍيور خيشٌْادي ٍ دس صَسزي افالم هي الصم تِ زَضيح اسر تشًذُ دٍم هٌاٍصِ

  ششّر دس هٌاٍصِ تاشذ. زضويي
 ـ خس اص زقييي ًيشاذ اٍل ٍ دٍم هٌاٍصِ، سدشدُ ششّر دس هٌاٍصِ ًيشاذ تقذي هسسشد خَاّذ شذ 14
 ّضيٌِ چاج دٍ ًَتر  آگْي تقْذُ تشًذُ هٌاٍصِ هيثاشذ. -15
تِ  يتشسس يخس اص گشايش خاّاذ هَضَؿ تشا ِْيسزهٌاٍصِ دس سٍص گشايش خاّاذ افالم هي گشدد)دس صَ جِيًس -16
 افالم خَاّذ شذ(. جِيسٍص ًس ِيٍ  سرياسجاؿ گشدد ، حذاّثش خس اص ت يتاصسگاً يىٌ سِيّو
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 ـ تشٓ خيشٌْاد ٍيور تصَسذ ٍيور ٍاحذ ٍ جوـ ّل هْش ٍ اهضا  گشدد . 17
صاحثاى اهضا  ـ ّليِ صيحاذ هشتَط تِ اسٌاد ٍ هذاسُ هٌاٍصِ ِّ دس خاّاذ ٍشاسدادُ هي شَد تايذ تِ هْش ٍ اهضا  18

 سسيذُ تاشذ. هجاص هٌاٍصِ گش
  .تِ تشًذُ هٌاٍصِ خشداخر ًخَاّذ شذ يخشداخس شيهٌاٍصِ خ ييا ظياسر تش اساس ششا حيالصم تِ زَض -19
 ًقَاد ٍشاسداد تا ًيش اٍل فَدذ دادُ ًوي شَدسدشدُ ًيش دٍم زا ٍثل اص ا -20
 .هي گشدد % زضويي اًجام زقْذاذ هسسشد10زضويي ششّر دس هٌاٍصِ خس اص فَذ ٍ هثادلِ ٍشاسداد ٍ اسائِ  -21

 ایراساً ًسبت بِ پرداخت حقَق ، هسا یطیهکلف است تحت ّر شرابرًدُ هٌاقصِ  -22

 افتیهاُ)چْار هاُ(  بدٍى در 4هدت  یبراهاّاًِ کارگراى شاغل در کارگاُ خَد  وِیٍ ب

 .  دیّا از کارفرها اقدام ًوا تیّر گًَِ ٍجِ صَرت ٍضع

پرداخت بِ هَقع  جْتٍ بِ  ّوسهاى با اهضای قرارداد هکلف است برًدُ هٌاقصِ -32

 یشٌْادی% هبلغ پ02هعادل خَد شاغل در کارگاُ  کارگراى وِیٍ ب ایچْار هاُ حقَق ، هسا

 .کارفرها تسلین ًوایدبِ  هعتبر يیتضو هٌاقصِ در ارائِ شدُ

تعْدات از سَی کاهل  یٍ اجراقرارداد پس از اًقضای هدت تضویي هَضَع ایي بٌد 

 کارفرها ابطال خَاّد شد . ٌدُیبا تأیید ًوا برًدُ هٌاقصِ

      برای  تَاًد یهِ باشد از عولکرد پیواًکار رضایت داشتکارفرها صَرتیکِ در -42

بعد با هصَبِ ّیأت هدیرُ شرکت ٍ بر اساس افسایش سٌَاتی حداقل هسد از ْای سال

 .سَی شَرای عالی کارًسبت بِ تودید قرارداد اقدام ًواید
هاُ هقسثش  3ٍيور خيشٌْادي اسائِ شذُ زَسظ هٌاٍصِ گشاى تايذ خس اص  آخشيي هَفذ زسلين خيشٌْاداذ تِ هذذ  - 25

  ذ.اتل زوذيذ تاشهاِّ ديگش ٍ 3تَدُ ٍ تشاي يِ دٍسُ 
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 2فرم شمارٌ 

 

 اقرار وـامـٍ                                                

 

داسًـذُ  .... صـادسُ اص ................  ايٌجاًة  ...........................................  ىـشصًذ ................................. تِ شواسُ شٌاسٌاهِ ............

..................... تـا  فلـن  ٍ   شواسُ هلي ............................ تِ فٌَاى هذيش فاهـل/................................. شـشّر.............................  

تا  96 –233–ب  –و اعالؿ اص ٍاًَى دسهَسد فذم شوَل ٍاًَى هٌـ هذاخلِ ّاسهٌذاى دٍلر دس هقاهالذ دٍلسي دس هٌاٍصِ ال

 ششّر هي ًوايـن .،  الىيخذهاذ هَسد ًياص دىسش  سذّا دس هحذٍدُ اسساى گ ييزأههَضَؿ 

 

 

 وام ي وام خاوًادگي :                                                               

 مضاءمجاز شرمتمُر ي ا                                                                 
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 تعاليبسمٍ

 وزارت نيرو

 ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

 گيالنایمنطقهآبسهاميشرکت

 

 

 تاریخ: 
 شماره: 

 پیوست:

 3فرم شمارٌ 

 «تـاد قیمـره پیشىُـب »

 از : شرمت ............................... 

 بٍ : شرمت سُامي آب مىطقٍ ای گیالن

 

تـا هَضـَؿ    96 –233 –ب  –ايي ششّر ضوي هغالقِ ّاهل ٍ ٍثَل ّليِ اسٌاد ٍ هذاسُ ٍ ضَاتظ ٍ ششايظ هٌاٍصِ  الـو  

تِ ششح حجن ّاس هٌذسج دس اسٌاد هٌاٍصـِ ، تذيٌَسـيلِ ٍيوـر     الىيًياص دىسش  سذّا دس هحذٍدُ اسساى گخذهاذ هَسد  ييزأه

        تِ ششح ريل افالم هي داسد : 2ٍ 1خيَسر ّاي شواسُ خيشٌْادي خَد سا هغاتٌ تا 

ف
دی

 ر

 شرح
 مبلغ پيشنهادی )ریال(

3 

 یشتىهاد يپ متت يجمع کل ق

،  ایتتبتتا مساستتقٍ  قتتًق مسا 

،  متتٍيار، ستتًد ، باضتتا ٍ کتت

بدين ا تساب  ي . . .  اتيمال

 36برای متدت   ارزش ا سيدٌ

  ماٌ

 

 بٍ عدد

 

 

 بٍ  ريف

 

 

 آدسس  دٍيٌ خسسي :

 ّذ خسسي :   

 شواسُ ثثر :                      ،   ّذ اٍسصادي :                                   ،      شٌاسِ هلي :  

 ،          ىْس :                           زليي ثاتر :             

        زليي ّوشاُ :

 

 وام ي وام خاوًادگي :                                                                                                                                                   

 مُر ي امضاء مجاز شرمت                                                                                                           
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 تعاليبسمٍ

 وزارت نيرو

 ایرانآبمنابعمدیریتشرکت

 گيالنایمنطقهآبسهاميشرکت

 

 

 تاریخ: 
 شماره: 

 پیوست:

 

 1پیًست شمارٌ 

 النیخدمات مًرد ویاز دفتر  سدَا در محديدٌ استان گ هیتأمبا مًضًع  96 –233 –ب  –آحاد بُاء پیشىُادی مىاقصٍ  الف 

ماٌ در لي قیمت پیشىُادی شرح رديف  

)ريال(1396سال   

  فوَي، سشسيض ٍ آتشاس سذ سييذسٍد ٍ سايش خذهاذ هشاتِ  ، ًيوِ ّاي فوَي اسائِ خذهاذ ىٌي ٍ زأسيسازي دسيچِ  1

  اسائِ خذهاذ ىٌي هشزثظ  زأسيساذ زَستيي ٍ ًَساصي ٍغقاذ ًيشٍگاُ ٍ سايش خذهاذ هشاتِ               2

هسش هشتـ ٍ  2550ي ًيشٍگاُ ٍ دىسش هشّضي شاهل ًؾاىر ٍ آتذاسخاًِ تِ هساحر اسائِ خذهاذ تْذاشسي ٍ ًؾاىس 3
 سايش خذهاذ هشاتِ

 

هسش هشتـ ٍ دسخساى صيسَى  4630اسائِ خذهاذ خاّساصي ٍ ًؾاىر ٍ حيؼ ٍ ًگْذاسي ىضاي سثض تِ هساحر  4
 ِّْساس  ٍ سايش خذهاذ هشات 13اصلِ  تِ هساحر  1400هحَعِ سذ سييذسٍد تِ زقذاد 

 

ّا ٍ زأسيساذ ٍاتسسِ ٍ  اسائِ خذهاذ ىٌي سذ زاسيِ شاهل هشاٍثر هخضى، سشٍيسْاسي، گشيسْاسي دسيچِ 5
 هسشهشتـ ٍ سايش خذهاذ هشاتِ 10000ًؾاىر فوَهي هحَعِ سذ تِ هساحر 

 

  هسش هشتـ ٍ سايش خذهاذ هشاتِ 10000تشداسي سذ اًحشاىي گلِ سٍد تِ هساحر  سشايذاسي ٍ تْشُ 6

  هسش هشتـ ٍ سايش خذهاذ هشاتِ 10000تيجاس تِ هساحر  تشداسي سذ اًحشاىي شْش يذاسي ٍ تْشُسشا 7

ّا، خاّساصي شثِْ ّاًالْاي  اسائِ خذهاذ ىٌي سذ سٌگش ٍ سذ شاخشص شاهل هشاٍثر هخضى، هاًَس ٌٌّذُ دسيچِ 8
 اتِتشداسي اص دسسگاّْاي ّشٌذُ ٍ ًؾاىر هحَعِ ٍ سايش خذهاذ هش چح ٍ ساسر، تْشُ

 

  هسش هشتـ ٍ سايش خذهاذ هشاتِ 9000سٍد تِ هساحر  تشداسي سذ اًحشاىي خلِ سشايذاسي ٍ تْشُ               9

  تشداسي اص ًيشٍگاُ هيْشٍ ٍ خغَط زَصيـ سٍسساي ًاٍ ٍ اًجام زقويشاذ هشتَعِ ًگْذاسي ٍ تْشُ 10

)ٍايَشاى تا هذسُ هقسثش حشىِ اي(   جاسيشْش ت يسذ هخضً اچِيدس دس زأهيي خذهاذ هشزثظ تا زشاتشي ٍايٌ گشر 11
 سافسِ 24تصَسذ 

 

ّا، خاّساصي  هاًَس ٌٌّذُ دسيچِ ،  هشاٍثر هخضى دس سذ هخضًي شْش تيجاس شاهلاسائِ خذهاذ ىٌي ٍ زأسيسازي  12
  تشداسي اص دسسگاّْاي ّشٌذُ ٍ ًؾاىر هحَعِ ٍ سايش خذهاذ هشاتِ ، تْشُ ّا شثِْ

 

سثض تِ هساحر  يتِ صَسذ ىضا ليآتاد ٍ ّشصٍ ي، فل ليتاماذ هٌج سَىيدسخساى ص ياسيٍ آت ياسحياؽر ، ًگْذ 13
 زقويشاذ ٍ خذهاذ هَسد ًياص دىسش سذّاي گيالىٍ  اصلِ دسخر ( 7050 زقذادّْساس  )تِ  46

 

  )ريال(1396ماٍَ سال  10جمع مل مبلغ پیشىُادی  

   

                                                                                                            

 

 وام ي وام خاوًادگي :                                                                                     

 مُر ي امضاء مجاز شرمت                                                                                           

  


