
 .ندارد و اصل اسناد بايستي بصورت اينترنتي خريداري گردد استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 فرم استعالم بها
 

لذا خواهشمند است قيمت . ، اقدام نمايدو پيوست به شرح جدول ذيل ساخت ابنيه آبنماانجام عمليات شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 72/01/59مورخ  شنبهدونموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز  در رديف مربوطه درجپيشنهادی خود را 

 .تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل  شرح  فعاليت رديف

  به شرح جدول پيوست ساخت ابنيه آبنماانجام عمليات  1
 

 :شرايط استعالم

ريال محاسبه  901110111از تاريخ عقد قرارداد مي باشد و جرائم متعلقه به تاخيرات غيرمجاز پيمانكار هر روز مبلغ  شمسي روز 59مدت زمان اجرای کار  -0

 . و از صورت وضعيت وی کسر خواهد شد

بانك تجارت مرکزی  7175157711بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاری  ه ميريال مي باشدک 0101110111مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -7

 .باشد يا اوراق مشارکت نامه بانكي شعبه بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت

 . هيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيمانكار، صورت نمي گيرد -0

ست که به تجهيزات و تاسيسات شهری، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث چه در حين ساعات کاری و چه در پيمانكار ضامن هر گونه نقص و عيبي ا -5

ورد بايد به ساعات غيرکاری ناشي از قصور پيمانكار، به عهده وی مباشد و کارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت و پيمانكار در اين م

 .ا پيامد مالي و حقوقي برای کارفرما بوجود نيايدگونه ای عمل نمايد که درگيری ي

 .شود نمي 0002 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد مي تعهد پيمانكار -9

بانكي يا اسناد خزانه به درصد مبلغ پيشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين  01هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -6

 . عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد

 .پيمانكار مي باشدو هزينه انجام عمليات نقشه برداری الزم برعهده  -2

ام کارها پيمانكار متعهد است هرگونه آلودگي و تخريب که بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را برطرف نمايد به صورتيكه محل انج -8

 .عاری از هرگونه مصالح اضافي و يا عملياتي گرديده و به حالت اوليه درآيد

را به عنوان رئيس کارگاه معرفي کند و رئيس کارگاه و مورد تاييد دستگاه نظارت  ايي، شخص واجد شرايطپيمانكار موظف است قبل از آغاز عمليات اجر -5.

ريال جريمه  701110111و در صورت عدم معرفي سرپرست کارگاه به ازای هر روز . ميبايست به وظايف خود مطابق شرايط عمومي پيمان عمل نمايد

 . محاسبه و از صورت وضعيت کسرخواهد شد

گونه کارفرما مجاز است نسبت به کاهش و يا حذف هر يك از آيتم ها و افزايش آيتمي ديگر تا سقف مبلغ قرارداد اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ -01

 .اعتراضي نخواهد داشت

 0/0و اعمال ضرايب  59مبلغ کل پيشنهادی پيمانكار مطابق با رديف های پيشنهادی پيمانكار و در صورت ابالغ کار جديد براساس فهرست بهای ابنيه  -00

کليه جرايم و کسورات قانوني قابل پرداخت مي منطقه ای و ضريب پيشنهادی پيمانكار و طبق تاييد کارفرما و يا دستگاه نظارت و کسر  12/0باالسری و 

 .باشد

 .به اين قرارداد هيچگونه پيش پرداخت و هزينه تجهيز کارگاه تعلق نمي گيرد -07
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