
 
 استعالم بها خالصه

 
لذا . نمايد واگذار به شرح جدول ذيلرا به پيمانكار واجد شرايط بلوك های سطح شهر  رنگ آميزیشهرداری بافق در نظر دارد 

ی روز حداكثر تا پايان وقت ادار استعالمهمراه با ضمانت نامه شركت در خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را اعالم نموده و 

تا در صورت تائيد كميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 92/11/29مورخ  شنبهيك

 .شود

قيمت هرواحد  مقدار شرح  فعاليت رديف

 (ريال)

 مبلغ كل

 
مطابق  اجراي رنگ آميزي بلوك هاي سطح شهر

 با شرايط استعالم

510... 

 مترمربع

  

 :شرايط استعالم

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

 . هيچگونه اضافه پرداختی يا تعديلی به قيمت اعالمی پيمانكار، صورت نمی گيرد -9

هرگونه خسارت به تاسيسات شهری و خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث در حين كار و بعد از كار كه ناشی از آن عمليات می  -3

 .  باشدبر عهده پيمانكار می  تماماً باشد

نزد بانك تجارت مركزی يا ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر دو ماهه در  9094029900به حساب  ريال 3000000000مبلغ  واريز -4

وجه شهرداری بافق بابت ضمانت شركت در استعالم الزامی می باشد و پيشنهادهايی كه فاقد ضمانت نامه باشد، قابل بررسی نمی 

 .باشد

ه نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد كارفرما باقی می ماند تا در صورت انصراف نفر اول، ضمانت نامه وی به ضمانت نام: تبصره

نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد و به همين صورت در صورت انصراف نفر دوم ضمانت نامه وی ضبط و با نفر 

 .سوم قرارداد منعقد می گردد

 (رنگ اميزی بايد با فرچه انجام گيرد . ) تهيه كليه مصالح و لوازم كار و رنگ جهت رنگ آميزی بر عهده پيمانكار می باشد  -5

 .برس كشی، شستشو، تميزنمودن بستر و سطح كار برعهده پيمانكار می باشد و بايد حتما قبل از اجرای كار انجام گيرد  -9

 .مخصوص سنگ جدول باشد آريا پارسنوع رنگ بايد رنگ درجه يك سفيد و آبی شركت  -7

د و به پيمانكار هيچگونه مبلغ اضافی بابت چگونگی اجرای طرح نوع طرح رنگ آميزی بر اساس دستور دستگاه نظارت باش -8

 .پرداخت نمی گردد

  .شرايط عمومی پيمان جزء الينفك قرارداد می باشد -2

 .می باشد ماه شمسی 4مدت قرارداد  -10
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