
 

 استعالم بها خالصه

 

لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود . به شرح جدول پيوست اقدام نماید شاهدتکميل فاز یک پارک شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد کميسيون  اری تحویل نمائيدبه دبيرخانه شهرد 72/01/69مورخ  نبهشچهاررا در ردیف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوست شاهدتکميل فاز یک پارک انجام عمليات 

 

 :شرايط استعالم

، شرایط عمومي ابالغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این اگر شرایط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پيمان نباشد -0

 .پيمان حاکم است

بانک تجارت مرکزی  7172167711بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری  ریال مي باشدکه مي 7101110111مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -7

و شهرداری مجاز است درصورت عدم مراجعه جهت عقد قرارداد ضمانت نامه شرکت در .نکي باشدنامه با شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت

 مناقصه را به نفع خود ضبط کند

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

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

 تجدید خواهد شد

 . ماه شمسي و مطابق با برنامه زمانبندی پيوست مي باشد 7مدت زمان قرارداد  -3

و نصب عالئم ایمني و هشدار دهنده در پروژه از طرف پيمانکار الزامي است و مسئوليت وقوع هر گونه حادثه ای در محوطه رعایت موارد ایمني و تهيه  -2

یمني کارگاه به پيراموني پروژه چه در ساعات اداری و چه در ساعات غير اداری به عهده پيمانکار است ضمنا پيمانکار مي بایست فردی را به عنوان مسئول ا

 .ریال از حساب پيمانکار کسر مي گردد   111/111/0معرفي نماید بدیهي است درصورت عدم معرفي مسئول ایمني کارگاه جریمه روزانه معادل  کارفرما

 .هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت   -5

نوع آجدار و از  باید  برعهده و هزینه پيمانکار مي باشد ضمنا موزایيک... تهيه کليه مصالح، موزایيک، سنگ جدول، ماشين آالت، لوازم کار، نيروی انساني و  -9

اه نظارت شهرداری بافق برسد که طرح موزائيک قبل از اجرا مي بایست به تائيد دستگ باشدکارخانه سنگاميک یزد یا کارخانه الماس ميبد  ساب خورده توليد

 . همچنين سنگ جدول مورد تائيد جهت اجرا سنگ جدولهای پرسي مي باشد

ساعت بعد  24سانتيمتر با خالطه یا بتونير توليد و اجرا گردد و حداقل  01بتن مگر زیر سنگ جدول مي بایست قبل از اجرای سنگ جدول به ضخامت   -2

مالت موردنياز جهت نصب سنگ جدول جزء بتن مگر محسوب نمي شود و ) آن با مالت ماسه سيمان اجرا گردد اجرای بتن مگر،  نصب سنگ جدول برروی 

 (هزینه مالت مطابق با فهرست بها دربهای واحد تهيه ونصب سنگ جدول منظور شده است 

بامدرک تحصيلي حداقل مهندس عمران و سه سال  پيمانکار موظف است قبل از آغاز عمليات اجرایي، شخص واجد شرایط و مورد تایيد دستگاه نظارت  -4

بت سرپرست سابقه کار را به عنوان رئيس کارگاه معرفي کند و رئيس کارگاه ميبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومي پيمان عمل نماید و در صورت غي

 . ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعيت کسرخواهد شد 701110111کارگاه به ازای هر روز 

 .هيچگونه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گيرد   -6

همان ماه مي باشد ضمنا صورت وضعيتهای فاقد  75زمان ارسال صورت وضعيت به شهرداری اول تا پنجم هر ماه مي باشد و مهلت برررسي آن تا روز   -01

 .دستورکار و صورتجلسه قابل بررسي نبوده و به پيمانکار عودت داده ميشود 

 .درصد مبلغ قرارداد را بدون هيچگونه دریافتي از کارفرما انجام دهد 51نکار بایستي توانایي مالي انجام پروژه را به نحوی داشته باشد که بتواند پيما  -00

باالسری و  3/1و اعمال ضرایب  69مبلغ قرارداد براساس ردیفهای پيشنهادی قيمت پيمانکار و در صورت ابالغ کار جدید براساس فهرست بهای ابنيه    -07

ورات منطقه ای و ضریب پيشنهادی پيمانکار و بر اساس صورت وضعيت پيشرفت کار و طبق تایيد کارفرما و یا دستگاه نظارت و کسر کليه جرایم و کس 70/1

 .قانوني قابل پرداخت مي باشد
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