
 

 

 

 .تي خريداري گرددندارد و اصل اسناد بايستي بصورت اينترن استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 خالصه

به  استعالمو نصب مجموعه بازی پلی اتیلنی كودكان را از طریق  تهیهبدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد 

 . بخش خصوصی واگذار نماید

 

حداکثر مهلت  .مراجعه نمایند www.bafgh.irشرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اوراق مناقصه به سایت اینترنتی شهرداري بافق به آدرس  (1

 ( 00205450500 :تلفن تماس امور قراردادها.) می باشد 03/03/59مورخ  شنبهپنج تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداري تا پایان وقت اداري روز 

پروژه به . نیز قیمت جداگانه بدهد نصبهمچنین براي . نماید پیمانکار می بایست جهت خرید لوازم طبق برآورد ارائه شده به تنهایی قیمت پیشنهاد (2

 . پیمانکاري واگذار می شود که قیمت پیشنهادي مجموع کمتري ارائه نماید

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پیشنهاد می هرگونه خط (3

 .باشد شهرداري در رد یا قبول هر پیشنهاد مختار می (4

 .و قراردادي به عهده پیمانکار خواهد بود کلیه کسورات قانونی (5

 .می باشد واحد خدمات شهري شهرداري بافقدستگاه نظارت کننده بر اجراي مفاد قرارداد  (6

علم و اطالع  22/03/0001متقاضی باید از الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا،نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب  (7

 .د و جزء افراد یا شرکتهاي مذکور نبوده وگرنه قرارداد فسخ و پیمانکار مسئول خسارات وارده به شهرداري خواهد بودداشته باش

 .پیمانکار حق واگذاري کار به غیر را ندارد (8

 .باشد به عهده پیمانکار میو اشخاص ثالث پرداخت هزینه هرگونه خسارت به تأسیسات شهري  (9

 .انجام تعهدات پیمانکار براي کارفرما محفوظ استحق فسخ قرارداد در صورت عدم  (11

 .متقاضیان می بایست داراي تجربه و توان فنی و مالی الزم  و صالحیت انجام کار از مراجع قانونی جهت ارائه خدمات در انجام کار باشند  (11

نجام تعهدات از پیمانکار تضمین بانکی یا اسناد درصد مبلغ پیشنهادي را شهرداري بافق به منظور حسن ا 03هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (12

 . خزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی دریافت می دارد

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bafgh.ir/


 

 

 

 .تي خريداري گرددندارد و اصل اسناد بايستي بصورت اينترن استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 برگ پيشنهاد قيمت تهيه و نصب مجموعه بازي پلي اتيلن و كف پوش

پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و  .................................به شماره ملی ......................................... اینجانب 

پس از مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط قرارداد، عدم مشمول بر الیحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت و معامالت دولتی و 

اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ کارهاي مورد مناقصه پیشنهاد و موافقت خود را به شرح ذیل اعالم بازدید کامل از محل کار و با 

 :می نمایم

 :چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که

در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات، حداکثر از تاریخ ابالغ اسناد و مدارک قرارداد را براساس مراتب مندرج . 0

 .بعنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم

ه م و مبادلبدینوسیله موافقت و تأئید می نمایم که هرگاه این پیشنهاد مورد قبول دستگاه مناقصه گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد مربوطه تنظی. 2

 .نشده است، این پیشنهاد و ابالغ قبولی به عنوان یک تعهد الزم االجراء براي پیشنهاددهنده تلقی گردد

 شرح كاال ردیف

 (ریال ) قیمت كل  (ریال)قیمت هر واحد مقدار

مجموعه 

 بازی
 كفپوش

مجموعه 

 بازی
 كفپوش

مجموعه 

 بازی
 كفپوش

مجموعه بازي شماره یک به شرح پیوست همراه  1

 کفپوش به ضخامت مورد تایید استاندارد با 
 عدد 1

073 

 مترمربع
    

مجموعه بازي شماره دو به شرح پیوست همراه  5

 با کفپوش به ضخامت مورد تایید استاندارد 
 عدد 0

000 

 مترمربع
    

مجموعه بازي شماره سه به شرح پیوست همراه  0

 با کفپوش به ضخامت مورد تایید استاندارد 
 عدد 5

564 

 مترمربع
    

  (:ریال ) مبلغ كل 

 (:ریال ) مبلغ كل به حروف 
 

با ارائه  مالیات بر ارزش افزوده، مشروط به ثبت نام در وزارت دارایی و ارائه نامه از وزارت خانه مذکور و رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، ***

 .محاسبه نگردددر آنالیز کداقتصادي توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد و 

 :آدرس دقيق

 :شماره حساب                                  :شماره تلفن همراه:                                              شماره تلفن

 :تاریخ   :                                                    نام، نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده



 

 

 

 .تي خريداري گرددندارد و اصل اسناد بايستي بصورت اينترن استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 تعهدات پیمانكار

 نداشتن حق واگذاري کل قرارداد به غیر ؛ -1-1

 تهیه و نصب کف پوش مورد نیاز مجموعه هاي بازي و ارائه گواهینامه استاندارد کف پوش  -1-5

 .هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد مذکور تعلق نخواهد گرفت  -1-0

 پس خدمات سال پنج و تعویض گارانتی ماه 02 مدت به را اتیلنی پلی بازي مجموعه هاي دستگاه کلیه کتبی نامه تعهد طی است موظف پیمانکار -1-4

 سازمان تایید مورد کننده بازرسی هاي شرکت از ساخت دستگاه و گواهینامه استاندارد پس از نصب استاندارد گواهینامه ارائه همچنین .نماید فروش از

  است الزامی کارفرما به ارپیمانک ،توسط ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد

 .مسئولیت رعایت کلیه موارد ایمنی برعهده پیمانکار است -1-2

سایر هزینه کلیه کسورات قانونی و قراردادي و  نقل و هزینه بیمه بین راه و حوادث احتمالی ناشی از حمل وتخلیه ، بارگیري، حمل، هزینه هاي  -1-6

  .یچگونه مسئولیتی نخواهدداشته کارفرما و بوده پیمانکارهاي احتمالی دیگر بعهده 

ه مورد پیمانکار میبایستی در تمام مراحل کار در محل کار حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام االختیار ذیصالح با اطالعات فنی مورد نیاز ک -1-7

 .تایید کارفرما نیز باشد معرفی نماید

 شکستگی و برندگی و تیزي گونه هر فاقد مذکور وسایل بایست می و دهد یلتحو کارفرماه ب سالم صورت به وسایل بازي رااست  موظف پیمانکار -1-3

 .نکند ایجاد کننده استفاه براي خطري و باشد

 .ساس دستور دستگاه نظارت می باشد و کلیه هزینه هاي نصب برعهده پیمانکار می باشدبرا وسایل بازيمحل نصب  -1-9

 .د نظافت محل پس از انجام کار به عهده پیمانکار می باش -1-10

پیمانکار ضامن هر گونه نقص و عیبی است که به تجهیزات و تاسیسات شهري و شهرداري، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث می رسد و شرط  -1-11

 . تبري نسبت به شهرداري حاکم است

 .باشد  یپیمان جزء الینفک این قرارداد م یعموم شرایط -1-15

ریال به عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر و به حساب شهرداري واریز  333/333/9 به ازاي هر بار عدم رعایت مفاد مندرج در قرارداد مبلغ -1-10

 . خواهد شد و در صورت سه بار تکرار قرارداد فسخ و خسارت مربوطه از پیمانکار اخذ خواهد شد 

رت از حساب پیمانکار کسر و بحساب ریال به عنوان وجه التزام و خسا 333/333/9به ازاي هر روز تاخیر در تحویل اقالم و یا نصب اقالم مبلغ  -1-14

 .شهرداري واریز خواهد شد 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 .تي خريداري گرددندارد و اصل اسناد بايستي بصورت اينترن استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 : كودكان بازي زمين براي گرانولي كفپوش مشخصات 

 .ضخامت کف پوش بایستی به گونه اي باشد که مورد تایید سازمان بازرسی باشد -0

 . باشد نداشته شکنندگی حالت بایستی شده ارائه کفپوش -2

 . باشد (UV) بنفشه خورشید مارواي اشعه ضد و مختلف بندي رنگ با ریز و نرم بسیار هاي دانه از کفپوش روي سطح -0

 . باشد داشته را آب جذب و پذیري نفوذ خاصیت -4

 . کند بازي راحتی به و باشد داشته فنري حالت یا باال ارتجاعی قدرت -9

 ( لغزندگی معد.) باشد داشته را باران و برف بارش زمان در چسبندگی قدرت -6

 قابل شطرنجی صورت همچنین به دلخواه صورت به مدل و بندي رنگ لحاظ از پروژه هر در که شود تهیه متنوع رنگهاي در ها کفپوش -1

 (.خاکستري - قرمز) رنگ دو باشد نصب و تعبیه

 .باشد آتش سریع انتقال عدم و شدن مشتعل برابر در مقاومت داراي باید کفپوش -8

 .باشد معلول کودکان تردد جهت مناسب و سطح هم سطوح رايدا کفپوش -5

 بارشهاي از پس خوردن کودکان سر از گیري پیش براي فوقانی ستون داشتن نگاه خشک جهت آب جذب قابلیت داراي باید کفپوش -03

 . باشد جوي

 . است الزامی کارفرما به نصب از قبل شده ذکر مشخصات با کفپوش از هایی نمونه ارائه -00

 باشد فی مابین شکاف و درز گونه هر فاقد و شده نصب یکدیگر کنار در پیوسته صورت به باید کفپوش قطعات -02

 تأیید مورد کافی استحکام و داراي بوده کفپوش کننده تولید تأیید مورد مناسب روش یا چسب با باید زمین سطح به کفپوش اتصال -00

 . باشد کارفرما

 . باشد آسان و سریع نصب قابلیت داراي ایدب پیشنهادي کفپوش -04

 نصب زمان تا کودکان بازي در زمین شده تخلیه کفپوشهاي از مراقبت و حفظ ، کفپوش دیدن صدمه ، سرقت قبیل از خسارت گونه هر -09

 . باشد می پیمانکار بعهده همربوط پیمانکار به کارفرما از طریق تحویل و کارفرما به صورتجلسه ارائه با تحویل و کامل نقص رفع و کامل

 .نماید ارائه مقتضی جهت اقدامات کارفرما به و نموده تهیه موقت تحویل صورتجلسه است موظف پیمانکار ، عملیات اتمام از پس -06

 .دگرد استفاده دارد زمینه تخصص این در و دارد نصب سابقه که فردي از بایستی ، ها کفپوش نصب خصوص در اینکه مهم نکته -01
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  مجموعه بازي شماره يك

 (يك دستگاه ) 
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 دومجموعه بازي شماره 

 (سه دستگاه ) 

 سهمجموعه بازي شماره 

 (دو دستگاه ) 


