
 

 استعالم بها خالصه

 

در لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را . اقدام نمایدبه شرح جدول پيوست  نجاری وکارهای چوبیانجام عمليات شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

تا در صورت تائيد کميسيون  به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد 82/01/69مورخ  پنجشنبهنموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز  ردیف مربوطه درج

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  شرح جدول پيوستنجاری در پارک آبشار به  انجام عمليات

 :(ريال ) مبلغ كل به حروف 
 

 :شرايط استعالم

بانك تجارت مرکزی  8182168811بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری  ریال می باشدکه می 8101110111مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -0

و شهرداری مجاز است درصورت عدم مراجعه جهت عقد قرارداد ضمانت نامه شرکت در .نامه بانكی باشد فق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانتشعبه با

 مناقصه را به نفع خود ضبط کند

د تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد، با تضمين نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار، نزد کارفرما نگهداری می گرد: تبصره

در غير اینصورت استعالم . شرایطی که تفاوت قيمت کمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتی باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گردد

 تجدید خواهد شد

 . ماه شمسی می باشد 2مدت زمان قرارداد  -8

 در محوطهرعایت موارد ایمنی و تهيه و نصب عالئم ایمنی و هشدار دهنده در پروژه از طرف پيمانكار الزامی است و مسئوليت وقوع هر گونه حادثه ای  -3

یمنی کارگاه به پيرامونی پروژه چه در ساعات اداری و چه در ساعات غير اداری به عهده پيمانكار است ضمنا پيمانكار می بایست فردی را به عنوان مسئول ا

 .ر کسر می گردد  ریال از حساب پيمانكا 111/111/0کارفرما معرفی نماید بدیهی است درصورت عدم معرفی مسئول ایمنی کارگاه جریمه روزانه معادل 

 .هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت  -2

 .برعهده و هزینه پيمانكار می باشد ... تهيه کليه مصالح، ماشين آالت، لوازم کار، نيروی انسانی و به جز چوب مورد نياز ،   -5

تحصيلی حداقل مهندس عمران و را به عنوان  پيمانكار موظف است قبل از آغاز عمليات اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایيد دستگاه نظارت بامدرک -9

ای هر روز رئيس کارگاه معرفی کند و رئيس کارگاه ميبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پيمان عمل نماید و در صورت غيبت سرپرست کارگاه به از

 . ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعيت کسرخواهد شد 801110111

ر برای انجام کارها و پرداخت حقوق و مزایا و غيره، غذا و ایاب و ذهاب و بيمه کارگران، ایجاد وسایل ایمنی به منظور جلوگيری از تامين نيروی انسانی ماه  -7

هد داشت رابطه نخواحوادث و خطرات ناشی از انجام کار، خسارت جانی و مالی ناشيه بعهده و هزینه پيمانكار خواهد بود و کارفرما هيچ گونه مسئوليتی در این 

 . و پيمانكار مسئول و جوابگو خواهد بود

 .هيچگونه پيش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گيرد   -2

همان ماه می باشد ضمنا صورت وضعيتهای فاقد  85زمان ارسال صورت وضعيت به شهرداری اول تا پنجم هر ماه می باشد و مهلت برررسی آن تا روز   -6

 .شود دستورکار و صورتجلسه قابل بررسی نبوده و به پيمانكار عودت داده مي

 .درصد مبلغ قرارداد را بدون هيچگونه دریافتی از کارفرما انجام دهد 51پيمانكار بایستی توانایی مالی انجام پروژه را به نحوی داشته باشد که بتواند  -01
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