خالصه استعالم بها
شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات نجاری و کارهای چوبی به شرح جدول پيوست اقدام نماید .لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را در
ردیف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  62/11/62به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد تا در صورت تائيد کميسيون
معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود.
شرح فعاليت

مبلغ كل( ريال )

انجام عمليات نجاری در پارک آبشار به شرح جدول پيوست
شرايط استعالم:
 -1اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پيمان نباشد ،شرایط عمومی ابالغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این
پيمان حاکم است.
 -6مدت زمان قرارداد  4ماه شمسی می باشد.
 -3پيمانکار بایستی در هنگام عقد قرارداد تمامی عمليات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالی مربوط به اجرای عمليات نزد یکی از
شرکتهای بيمه مورد قبول کارفرما بيمه نماید .چنانچه به علت تشریفات یا هر علت دیگر این امر ميسر نشود حداکثر یک ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به
تسليم بيمه نامه مربوط خواهد بود  .هرگاه پيمانکار به ترتيب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجرای عمليات حادثه یا مشکلی پيش آید که به تجهيزات و
عمليات انجام شده آسيب وارد کند پيمانکار مسئول جبران خسارت ناشيه خواهد بود.
 -4پيمانکار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نماید به صورتيکه محل انجام
کارها عاری از هرگونه مصالح اضافی باشد و پس ازانجام عمليات  ،نظافت محل به تائيد ناظر درآید.
تبصره :در صورت خودداری پيمانکار از اجرای بند فوق  ،با اولين اعالم ناظر به پيمانکار  ،کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه
 11درصد جریمه به حس اب بدهی پيمانکار منظور می نماید و در صورت تکرار ،تصميمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 -1هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت .
 -6به جز چوب مورد نياز  ،تهيه كليه مصالح ،ماشين آالت ،لوازم كار ،نيروي انساني و  ...برعهده و هزينه پيمانكار مي باشد .
 -7پرداخت کليه کسورات قانونی بعهده پيمانکار خواهد بود
 -8پيمانکار موظف است قبل از آغاز عمليات اجرایی ،شخص واجد شرایط و مورد تایيد دستگاه نظارت بامدرک تحصيلی حداقل مهندس عمران و را به عنوان
رئيس کارگاه معرفی کند و رئيس کارگاه ميبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پيمان عمل نماید و در صورت غيبت سرپرست کارگاه به ازای هر روز
 602220222ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعيت کسرخواهد شد.
 -6ارسال گزارشهای روزانه و هفتگی و ماهيانه کارکرد برای پيمانکار الزامی است و در صورت عدم ارسال گزارشات کليه جرایم شامل تاخيرات و خسارات
برعهده پيمانکار بوده و هيچگونه تاخير اعم از مجاز و غيرمجاز جهت تمدید قرارداد پذیرفته نمی شود.
 -12هيچگونه پيش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گيرد.
 -11زمان ارسال صورت وضعيت به شهرداری اول تا پنجم هر ماه می باشد و مهلت برررسی آن تا روز  61همان ماه می باشد ضمنا صورت وضعيتهای فاقد
دستورکار و صورتجلسه قابل بررسی نبوده و به پيمانکار عودت داده ميشود .
 -16پيمانکار بایستی توانایی مالی انجام پروژه را به نحوی داشته باشد که بتواند  12درصد مبلغ قرارداد را بدون هيچگونه دریافتی از کارفرما انجام دهد.
آدرس :یزد -بافق -ميدان امام حسين -شهرداری بافق -کدپستی - 8671612777:تلفن - 23136462622 :فاکس 23136463241 :

فرم پیشنهاد قیمت پیمانکاران جهت انجام کارهای چوبی و نجاری در پارک آبشار
ردیف

واحد

شرح عملیات

مقدار

مبلغ پیشنهادی

مبلغ پیشنهادی

واحد (ریال)

کل (ریال)

توضیحات

ساخت پله با تراورز شامل ( جابه جایی و حمل درون کارگاهی و تمیزکردن سطح
1

کار کندن میخ و پیچها و صفحه ها و تسمه ها و بیرون آرودن شنهای داخل تراورز

مترطول

و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری بامته تا قطر  24میلی متر و به عمق حداکثر

150

575,000

86,250,000

0

 20سانتیمتر )
ساخت رواق با چوب داربستی شامل (جابه جایی و حمل درون کارگاهی وحفر
چاله به عمق  50سانتیمتر در انواع زمین سخت یا سنگی یا زیرسازی شده با متوسط
2

فاصله  2/5متر و نصب پایه همراه با اجرای دوعدد سوراخ در پایه وعبور میلگرد

متر مربع

وقیراندود نموده محدوده دفنی در بتن به همراه بتن ریزی پایه ها و دوعدد تیر به

600

40,000

24,000,000

سطح مورد محاسبه برابر با مساحت زمین زیر
سقف رواق مالک می باشد

صورت قاب مورب بروی ستونها و نصب تیرهای فرعی روی قابها با متوسط فاصله
 45سانتیمتر به همراه فیکس کردن با مهاری چوبی یا فلزی)
ساخت نیمکت با تراورز شامل کف و پایه ( جابه جایی و حمل درون کارگاهی و
تمیزکردن سطح کار کندن میخ و پیچها و صفحه ها و تسمه ها و بیرون آرودن
3

شنهای داخل تراورز و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری بامته تا قطر  12میلی

متر طول

50

100,000

5,000,000

0

متر و به عمق حداکثر  10سانتیمتر به همراه بتونه کاری ودرزگ یری و رنگ آمیزی
شامل سیلر وکیلر )
فقط یک وجه چوب مالک محاسبه می باشد و

ساخت نیمکت پایه فلزی با چوب روسی شامل ساخت کف و پشتی و نصب روی

هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت

پایه و شاسی ( جابه جایی و حمل درون کارگاهی و برشکاری و رنده کاری و
4

سوراخکاری بامته تا قطر  14میلی متر به همراه بتونه کاری ودرزگ یری و رنگ

متر مریع

50

1,080,000

54,000,000

آمیزی شامل سیلر وکیلر و نصب برروی پایه فلزی یا سنگی وشاسی ) (برحسب

پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات
موازی چوب به طور متوسط  5سانتیمتر است
که این فاصله نیز در محاسبه سطح به صورت

سطح نشیمن و پشتی)

توپر و جزء سطح محاسبه می شود
فقط یک وجه چوب مالک محاسبه می باشد و

ساخت پل پایه فلزی با چوب روسی شامل ساخت کف و نصب روی پایه و شاسی (
5

جابه جایی و حمل درون کارگاهی و برشکاری و فرزکاری رنده کاری و
سوراخکاری بامته تا قطر  14میلی متر به همراه بتونه کاری ودرزگ یری و رنگ

هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت

متر مریع

25

2,340,000

58,500,000

پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات
موازی چوب به طور متوسط  5سانتیمتر است
که این فاصله نیز در محاسبه سطح به صورت

آمیزی شامل سیلر وکیلر و نصب برروی پایه فلزی وشاسی ) (برحسب سطح کف)

توپر و جزء سطح محاسبه می شود

ساخت نرده با تراورز شامل ساخت ستونها به فاصله متوسط  1/5متر وساخت ونصب
تیربین ستونها با فاصله  20سانتیمتر از یکدیگر ( جابه جایی و حمل درون کارگاهی و
فقط یک وجه چوب مالک محاسبه می باشد و

تمیزکردن سطح کار کندن میخ و پیچها و صفحه ها و تسمه ها و بیرون آوردن
6

شنهای داخل تراورز و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری بامته تا قطر  24میلی
متر و به عمق حداکثر  20سانتیمتر و زبانه کردن سرتیرها و بدنه ستونها همراه با

هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت

متر مریع

100

1,830,000

183,000,000

پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات
موازی چوب نیز در محاسبه سطح به صورت

پیچ بندی الزم ضمنا نصب پایه همراه با اجرای دوعدد سوراخ در پایه وعبور

توپر و جزء سطح محاسبه می شود

میلگرد وقیراندود نموده محدوده دفنی در بتن به همراه بتن ریزی پایه ها به عهده
پیمانکار می باشد)
فقط یک وجه نرده مالک محاسبه می باشد و
هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت

ساخت نرده با چوب روسی بابت ستونهای عمودی و روک ش شاسی های باال وپائین
7

متر مربع

همراه با ابزار زنی و فرزکاری و روغنکاری الزم همراه با جابه جایی و حمل

240

1,595,000

382,800,000

درون کارگاهی

پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات
موازی چوب که به طور متوسط  25می باشد
نیز در محاسبه سطح به صورت توپر و جزء
سطح محاسبه می شود

7

9

10

پوشاندن روی قطعات فلزی شامل پایه و شاسی آالچیقها و نرده ها وستونها با چوب
روسی به ضخامت متوسط  2سانتیمتر همراه باجابه جایی و حمل درون کارگاهی

متر مریع

100

1,200,000

120,000,000

متر مربع

250

600,000

150,000,000

متر طول

300

660,000

198,000,000

پوشش سقف آالچیق با تخته روسی به ضخامت متوسط  2/5و متوسط عرض 15
سانتیمتر و اجرای اورل ب همراه با جابه جایی و حمل درون کارگاهی و روغنکاری
آماده سازی و اجرای محرابی لبه آالچیق یا هرمکان مورد نیاز دیگر همراه با جابه
جایی و حمل درون کارگاهی

فقط وجه چوب که پس از نصب در نما
قرارمیگیرد ودیده میشود مالک محاسبه می باشد

سطح مورد محاسبه برابر با مساحت زمین زیر
سقف آالچیق مالک می باشد

0

تهیه و اجرای کلیه کارهای فلزی جهت ساخت پایه صندلی و مهاری های رواقها و
11

شاسی پلها و پایه آالچیقها و پایه نرده ها و  ....شامل ( جابه جایی و حمل درون
کارگاهی وجوشکاری و برشکاری و سنک زنی و رنگ آمیزی ) با انواع قوطی و

کیلو گرم

2500

120,000

300,000,000

0

ناودانی و نبشی و تیرآهن و ....
اجرای عملیاتهای نجاری و چوبی که در برآورد پیش بینی نشده است و الزم است
12

با دستگاهها و لوازم کارگاه نجاری توسط پیمانکار تولید شود همراه با جابه جایی

ساعت

50

780,000

39,000,000

0

درون کارگاهی الزم
13

تامین مصالح مورد نیاز جهت ساخت قطعات پیش بینی نشده (پیش فاکتور باید به
تائید کارپرداز برسد)
جمع

*

ریال

20,000,000

1.20

24,000,000

0

1,624,550,000

در کلیه موارد فقط تامین چوب به عهده کارفرما می باشد و هزینه تامین پیچ و مهره و رنگ و چسب و روغن برزک و بتونه و میخ و الکترود و سمباده و  ....به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار می بایست هزینه تهیه اقالم را در قیمتهای
پیشنهادی خود پیش بینی کند

*

پیمانکار می بایست در ردیف  13پیشنهاد قیمت ضریب افزایشی بابت کسورات و باالسری اعمال نماید .

*

پیمانکار می بایست کارگاهی به مساحت بیش از  120متر مربع با بلوک سیمانی توخالی و سقف شیروان ی به منظور حفظ چوب و ماشین آالت ایجاد نماید و در پایان قرارداد کارگاه را به شهرداری تحویل نماید .

