
  .جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييدندارد و  استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 استعالم بهاخالصه 

 
قيمت  لذا خواهشمند است. نمايد واگذار به شرح جدول ذيلرا به پيمانكار واجد شرايط  چاله در پارك آبشارحفر شهرداری بافق در نظر دارد 

تحويل  بافق شهرداری دبيرخانهحد وابه  80/80/09مورخ  شنبهچهارنموده و تا پايان وقت اداری روز  در رديف مربوطه درجپيشنهادی خود را 

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

 مقدار شرح  فعاليتها

و انتقال نخاله   1*1*1حفاري چاله در زمين سنگي با پيكور بادي يا برقي به ابعاد حداقل 

و انتقال خاك زراعي جهت پركردن چاله هاي ( متر 07 حداقل) هاي حاصله به پايين دست 

 ( متر 07حداكثر ) حفاري شده 

 مترمكعب 147

 
 :شرايط استعالم

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

بانك تجارت  2820802288بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاری  ه ميريال مي باشدک 0808880888مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -2

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

نفر اول جهت انعقاد تضمين نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار، نزد کارفرما نگهداری مي گردد تا در صورت امتناع : تبصره

در . گردد قرارداد، با شرايطي که تفاوت قيمت کمتر يا برابر با ميزان تضمين دريافتي باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد مي

 غير اينصورت استعالم تجديد خواهد شد

 .برعهده پيمانكار مي باشدلوازم کار ماشين آالت، کليه تهيه   -3

 .برعهده پيمانكار مي باشد چالهنظافت محل، جمع آوری و حمل خاکها پس از حفر  -0

 .مي باشد پيمانكاربرعهده و قراردادی ساير کسورات قانوني بيمه، ماليات و کليه هزينه های  -5

 . ، صورت نمي گيردپيمانكارهيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي  -9

 .  تاسيسات شهری و خسارت جاني و مالي به اشخاص ثالث بر عهده پيمانكار مي باشد هرگونه خسارت به -7

 .شرايط عمومي پيمان جزء الينفك قرارداد مي باشد -0

 508880888ماه شمسي از تاريخ عقد قرارداد مي باشد و جرائم متعلقه به تاخيرات غيرمجاز پيمانكار هر روز مبلغ  سهمدت زمان اجرای کار  -0

 .ل محاسبه و از صورت وضعيت وی کسر خواهد شدريا

 83532023801: فاکس  - 83532028288: تلفن - 0071059777:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -يزد: آدرس

 
 


