
 .به شهرداري بافق مراجعه نماييداصل اسناد بايستي جهت دريافت ندارد و  استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 استعالم بها خالصه

 

لذا خواهشمند . اقدام نمايد ذيلبه شرح جدول جهت بلوار ميرغني زاده  متری 5/11 وجهي6پايه چراغ عدد  68تهيه و نصب شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

تا در  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 55/50/68شنبه مورخ چهاروز است قيمت پيشنهادی خود را در رديف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پايان وقت اداری ر

 .صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 مبلغ كل عددقيمت هر  تعداد فعاليتشرح  رديف

1 
شرح مشخصات دو طرفه گالوانيزه گرم به  5/11وجهي  8تهيه پايه چراغ 

 (بدون دستك )  ستفني پيو
86 

  

   86 تهيه فندانسيون به شرح مشخصات فني پيوست 2

   86 نصب فندانسيون  3

  (:ريال ) جمع كل 

 : (ريال ) مبلغ كل به حروف بدون محاسبه ماليات بر ارزش افزوده 
 

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -1

هزينه بيمه بين راه و حوادث احتمالي ناشي از نصب، بارگيری، حمل، و همچنين کليه هزينه های  ...بيمه و ماليات و  شامل کليه کسورات قانوني و قراردادی -2

 . هيچگونه مسئوليتي نخواهدداشت کارفرما بوده و پيمانكارساير هزينه های احتمالي ديگر بعهده  نقل و حمل و

ريال محاسبه و از  505550555ارداد مي باشد و جرائم متعلقه به تاخيرات غيرمجاز پيمانكار هر روز مبلغ مدت زمان اجرای کار يك ماه شمسي از تاريخ عقد قر -3

 .صورت وضعيت وی کسر خواهد شد

 .و همچنين مسئوليت حفظ و حراست از آنها برعهده و هزينه پيمانكار مي باشد... تهيه کليه مصالح، ماشين آالت، لوازم کار، نيروی انساني و  -4

 . نمي گيرد اين قرارداد تعلقبه  و پيش پرداختي هيچگونه اضافه پرداختي يا تعديل -5

( خدمات شهری ) مبلغ کل پس از نصب دکل ها در محل های مورد نظر و تاييد آن از لحاظ کيفيت و انطباق با مشخصات فني ذکرشده توسط دستگاه نظارت  -8

 .اخت استو کسر کليه جرايم و کسورات قانوني قابل پرد

 . نمايد گارانتي ماه 16 مدت به را کاالی مورد نظر کتبي نامه تعهد طي است موظف پيمانكار -0

 .شود نمي 1330 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد مي تعهد پيمانكار -6

تضمين بانكي به عنوان سپرده تا زمان  پيمانكارافق به منظور حسن انجام تعهدات از درصد مبلغ پيشنهادی را شهرداری ب 15هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -6

 . تحويل قطعي دريافت مي دارد

بانك تجارت مرکزی شعبه  2524562255بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاری  ريال مي باشدکه مي 4505550555مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -15

 .نامه بانكي باشد ی بافق و يا به صورت ضمانتبافق به نام شهردار

 53532423541: فاکس  - 53532425255: تلفن - 6601658000:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -يزد: آدرس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


