
 

 استعالم بها خالصه

 

لذا . اقدام نمایدبه شرح جدول پيوست آبشار سنگفرش و دیوارهای قلوه ای در پارک انجام عمليات شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

به دبيرخانه  62/11/62مورخ  شنبه پنجنموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز  در ردیف مربوطه درجخواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را 

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

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوست پارک آبشارهای قلوه ای درسنگفرش و دیوار انجام عمليات 

 

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد یا قبول هر پيشنهاد مختار است (1

 ماه شمسي از تاریخ عقد قرارداد مي باشد  ششمدت زمان اجرای کار  (6

 پرداخت کليه کسورات قانوني بعهده برنده استعالم خواهد بود  (3

بانك تجارت  6264266622بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری  ریال مي باشدکه مي 6202220222مبلغ سپرده شرکت در استعالم  (4

و شهرداری مجاز است درصورت عدم مراجعه جهت عقد قرارداد .نامه بانكي باشد مرکزی شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت

 ضمانت نامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط کند

ارداد، قاد قرتضمين 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 . با شرایطي که تفاوت قيمت کمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتي باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد مي گردد

 استعالم تجدید خواهد شد

 . نمي گيرد هيچگونه اضافه پرداختي یا تعدیل و یا پيش پرداختي به این قراداد تعلق (5

حوادث و خطرات احتمالي مربوط به اجرای عمليات نزد یكي  کليه ایستي در هنگام عقد قرارداد تمامي عمليات موضوع قرارداد را در مقابلپيمانكار ب (2

هرگاه پيمانكار به ترتيب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجرای عمليات حادثه یا مشكلي پيش آید که . بيمه نماید از شرکتهای بيمه مورد قبول 

 .تجهيزات و عمليات انجام شده آسيب وارد کند پيمانكار مسئول جبران خسارت ناشيه خواهد بود به

ه محل پيمانكار متعهد است هرگونه آلودگي و تخریب که بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نماید به صورتيك (7

 .باشد و پس ازانجام عمليات ، نظافت محل به تائيد ناظر درآیدانجام کارها عاری از هرگونه مصالح اضافي 

ربوطه را به در صورت خودداری پيمانكار از اجرای بند فوق ، با اولين اعالم ناظر به پيمانكار ، کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه م: تبصره

 .ید و در صورت تكرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نموددرصد جریمه به حساب بدهي پيمانكار منظور مي نما 15اضافه 

 .انجام عمليات نقشه برداری الزم برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد (8

ز پيمانكار تضمين بانكي یا اسناد درصد مبلغ پيشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات ا 12هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  (6

 . خزانه به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعي دریافت مي دارد

است قبل از آغاز عمليات اجرایي، شخص واجد شرایط و مورد تایيد دستگاه نظارت را به عنوان رئيس کارگاه معرفي کند و رئيس يمانكار موظف پ (12

ریال  602220222و در صورت عدم معرفي سرپرست کارگاه به ازای هر روز . کارگاه ميبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومي پيمان عمل نماید

 . ز صورت وضعيت کسرخواهد شدجریمه محاسبه و ا

گونه کارفرما مجاز است نسبت به کاهش و یا حذف هر یك از آیتم ها و افزایش آیتمي دیگر تا سقف مبلغ قرارداد اقدام نماید و پيمانكار حق هيچ (11

 .اعتراضي نخواهد داشت

 .باشد  يجزء الینفك این قرارداد م پيمان يعموم رایطش (16
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مقدارواحدشرح عملیاتردیف
مبلغ پیشنهادی  

واحد )ریال(

مبلغ پیشنهادی 

کل )ریال(
توضیحات

1
شفته ریری با خاک محل و 100 کیلو گرم آهک در متر مکعب  شفته همراه با 

کمپکت نهایی پس از اجرای شفته
500120,00060,000,000متر مکعب

50200,00010,000,000متر مکعبپی کنی و خاکبرداری  دستی درانواع زمین  غیر سنگی )با پیکور(2

3
پخش خاک و کمپکت و متراکم نمودن الیه های خاکی به ضخامت الیه های 

حداکثر 15 سانتیمتر
15024,5003,675,000متر مریع 

4

سنگ چینی با سنگ قلوه به ابعاد متوسط 35*25*.25 با بند کشی نما مطابق با نمو نه 

های کار شده در در مجموعه پارک به منظور جدا سازی مسیر ها از باغچه و فضای 

مجاور

1000130,000130,000,000متر طول

شامل پی کنی به ابعاد 40*40 سانتیمتر و اجرای 

سنگ الشه به ارتفاع 30 سانتیمتر و چیدن سنگ 

قلوه نما با بند کشی

201,500,00030,000,000متر مکعبتخریب سنگ یا بتن5

100200,00020,000,000متر مکعببتن ریزی بابت شناژها و کف سازیها6

بتن ریزی باید به صورت آببندی باشد50300,00015,000,000متر مکعببتن ریزی بابت مسیر های عبور آب7

8

سنگ چینی دیواره با انواع سنگ الشه و قلوه با حداقل 15 سانتیمتر عرض سنگ در 

هرر بعد ضخامت دیواره حداقل به میزان 25 سانتیمتر به منظور ایجاد باغچه در 

مسیر) مطابق نمونه های کار شده در پروژه(

150430,00064,500,000متر مربع

سنگ چینی با انواع سنگ که توسط پیمانکار تا 

محل اجرا با باالبر حمل می شود و یا باسنگهایی 

که از بدنه کوه توسط پیمانکار کنده شده و یا 

در محل موجود است

9

اجرای باغچه با تنه درختان )قیر اندود کردن پای چوبها و نصب چوبها در بتن به 

صورت اجرای دیواره جهت حمل خاک باغچه و نصب یک الیه عایق ژئو ممبران 

پشت دیواره چوبی (

150250,00037,500,000متر طول

هزینه حمل چوب و ماسه و سیمان و ژئومنبران 

در قیمت پیشنهادی لحاظ شده است ابعاد 

چوبها با توجه به نیاز و دستورکار ناظر پروژه 

تعیین میگردد لیکن وزن قطعات چوب به 

صورتی است که توسط یک نفر نیرو قابل حمل 

و جابه جایی باشد

10
کف سازی با سنگ الشه ورقه ای همراه زیر سازی الزم ) جمع آوری و آماده 

سازی سنگ به عهده پیمانکار میباشد (
1600480,000768,000,000متر مربع

اجرای بتن مگر به ضخامت 5 سانتیمتر و آرماتور 

بندی با آرماتور نمره 12 با فوصل 20*20 و بتن 

ریز به ضخامت تا 15 سانتیمتر و اجرای سنگ 

فرش ورقه ای با حداقل 5 سانتیمتر مالت زیر 

کار به همراه دوغاب ریزی یا یندکشی الزم

400450,000180,000,000متر مربعکف سازی با سنگ قلوه11

اجرای بتن مگر به ضخامت 5 سانتیمتر و آرماتور 

بندی با آرماتور نمره 12 با فوصل 20*20 و بتن 

ریز به ضخامت تا 15 سانتیمتر و اجرای سنگ 

فرش قلوه ای با حداقل 5 سانتیمتر مالت زیر 

کار به همراه دوغاب ریزی یا یندکشی الزم

12
سنگ چینی با سنگ الشه رودخانه ای روی لبه های مسیر آب با ابعاد حداقل 15 

ساتیمتر در هر وجه (
100100,00010,000,000متر طول

100260,00026,000,000متر مربعقلوه چینی کف مسیر حرکت آب با سنگ قلوه13

14
دیوارچینی  یک طرف نما با انواع سنگ الشه رودخانه ای یا ورق ای شکسته کوهی 

به همراه بند کشی الزم
حداقل عرض دیوار40 سانتیمتر می باشد100485,00048,500,000متر مربع

100350,00035,000,000متر مکعبالشه چینی با انواع سنگ الشه یا قلوه15

20500,00010,000,000عددنصب انواع تابلوی راهنمای مسیر یا صندلی یا سطل زباله16

100200,00020,000,000متر مربعدیوار چینی 35 سانتی با آجر فشاری17

100180,00018,000,000متر مربعدیوار چینی 20 سانتی با آجر فشاری18

10050,0005,000,000متر مربعسیمانکاری به ضخامت 2 سانتیمتر روی بدنه سطوح قائم19

20
اجرای انواع بتن بابت کفسازی یا بتن مگر )حداکثر ضخامت 10 سانتیمتر و حداقل 

ضخامت 5 سانتیمتر می باشد(
ساخت بتن به عهده پیمانکار می باشد500150,00075,000,000متر مربع

21
بارگیری و حمل دستی خاک یا نخاله و دپو نموده جهت بارگیری و حمل با 

کامیون و یا بارگیری و حمل و پخش خاک مناسب در محلهای مورد نیاز
50150,0007,500,000متر مکعب

به جز ردیف 8 که در قیمتها پیش بینی شده851,000,00085,000,000متر مکعبحمل مصالح با باالبر جهت مصرف در بدنه کوه و یا راس کوه22

*

*

*

*

فرم پیشنهاد قیمت پیمانکاران جهت اجرای سنگ فرش و دیوارهای  قلوه ای پارک  آبشار

در کیله موارد آماده سازی و جداسازی سنگها در محل دپو مصالح و نیز بارگیری دستی مصالح به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار می بایست هزینه های مذکور را درقیمتهای پیشنهادی  خود منظور نماید

جمع )ریال( به حروف

هزینه تعمیر و نهگداری و راه اندازی باالبر به عهده پیمانکار می باشد .

1,658,675,000جمع )ریال(

در کلیه موارد اجرایی که نیاز به غالف گذاری بابت عبور تاسیات باشد پیمانکار می بایست مطابق با دستور کار ناظر پروژه نسبت به نصب و جاگذاری غالف اقدام نماید و هیچگونه وجه اضافه ای در این خصوص به پیمانکار پرداخت نمی شود

پیمانکار متعهد می شود از محل پروژه بازدید کرده و مطابق با نمونه کارهای انجام شده کلیه عملیاتهای اجرایی پیش بینی شده را به مرحله اجرا درآورد

 


