
 استعالم بها خالصه

 

 .به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايدني و اجرايي پيوست اجرای عمليات خط كشي ممتد و منقطع را با شرايط زير و مشخصات فشهرداری بافق در نظر دارد 

تا  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 32/23/69مورخ  شنبهچهاروقت اداری روز  لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را اعالم نموده و حداكثر تا پايان

 .در صورت تائيد كميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 مقدار شرح  فعاليت رديف

1 
 متر، سانتي 21 عرض به و ممتد منقطع كشي خط اجرای و مصالح تهيه

 ميكرون 014كريليك سرد ترافيكي با ضخامت فيلم خشك رنگ آ با
 طولمتر 02222

0 

 رنگ با متر، سانتي 21 عرض به ممتد كشي خط اجرای و مصالح تهيه

جهت  ميكرون 014آكريليك سرد ترافيكي با ضخامت فيلم خشك 

 حاشيه خيابانها

 مترطول 02222

 

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -2

 .مي باشد پيمانكاركليه هزينه های حمل، ماليات ، بيمه و ساير كسورات قانوني برعهده  -3

 . ، صورت نمي گيردپيمانكاراضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيش پرداخت و  يچگونهه -2

جاني و مالي به اشخاص ثالث در حين كار و بعد از كار كه ناشي از آن عمليات مي باشد بر به تاسيسات شهری و خسارت هرگونه خسارت  -0

 .  عهده پيمانكار مي باشد

 .شود نمي 2221 ديماه دولت مصوب كارمندان مداخله منع قانون مشمول كه دنماي مي تعهد پيمانكار -1

 . تهيه كليه مصالح و لوازم كار و رنگ جهت خط كشي بر عهده پيمانكار مي باشد  -9

 .مي باشد( خدمات شهری ) محل اجرای كار براساس دستور دستگاه نظارت  -1

كليه ويژگي ها و مشخصات فني آن تحت استاندارد  و برای معابر بايستي سفيد باشد وبرای كنار سنگ جدول ها بايستي زرد رنگ مصرفي  -8

سفالت و آ تينر مصرفي بايد به گونه ای باشد كه خسارتي به . ارائه مدارك الزم مبني بر مرغوبيت رنگ و مواد مصرفي الزاميست. باشد ملي ايران 

 .شفافيت رنگ وارد ننمايد

 .خط كشي منقطع و متناوب بر اساس طول رنگ شده انجام مي شوداندازه گيری رديف های  -6

 .زمان انجام كار يك ماه شمسي مي باشد -24
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 :شرايط فني خط كشي

ورقه ورقه شدن و  ،تيره شدن ،ترك خوردن ،چرك پذيری ،گچي شدن ،سطح خط كشي انجام شده مي بايست هيچگونه عاليم پوسته شدن (2

برای هر مقدار از خط كشي كه دارای يكي از اشكاالت و نواقص ذكر شده در اين بند . ين موجب لغزندگي نگرددتاول زدن نداشته باشد و همچن

 .د هيچگونه وجهي پرداخت نخواهد شد و پيمانكار موظف است نسبت به اصالح و اجرای مجدد آن بدون دريافت وجه اضافي اقدام نمايدباش

و با همكاری نيروی انتظامي ( طبق معمول)موارد ايمني و تحت شرايط تردد وسايط نقليه خط كشي راهها مي بايستي ضمن رعايت كليه  (3

 .بنحويكه ايمني به مخاطره نيفتد انجام پذيرد

 .بابت انجام كار تحت شرايط تردد وسايط نقليه هيچگونه هزينه ای اضافه بر مبلغ مندرج در برگ پيشنهاد قيمت پرداخت نخواهد شد: تبصره

 .در طول خط كشي مي بايست از يكنواختي كامل برخوردار بوده و سطحي كامال صاف داشته باشدضخامت رنگ  (2

 .شكل ظاهری خط كشي انجام شده مي بايست منظم ، مرتب و شكيل باشد (0

 .سطح خط كشي انجام شده بايد صاف و يكنواخت و در يك خط راست قرار گيرد (1

صورت يكنواخت اجرا شود و فاقد هرگونه اعوجاج، باشش، سايه و ساير عيوب ناشي از خط كشي انجام شده بايستي دارای لبه های صاف و ب (9

 .اجرای نامناسب خط كشي باشد

 .تهيه ماشين آالت، شابلون، ابزارآالت و نيروی انساني ماهر مورد تاييد دستگاه نظارت برعهده پيمانكار مي باشد (1

انسداد مسير خط كشي در صورت لزوم برعهده پيمانكار مي باشد و پيمانكار موظف به تهيه و بكارگيری وسائل و تجهيزات استاندارد ايمني  (8

مطابق آيين نامه های ايمني و ... مورد تاييد دستگاه نظارت از قبيل تابلو، عالئم هشداردهنده مانند كله قندی، چراغ هشداردهنده، نوار خطر و 

در صورت اجرای رنگ در ساعات شب، پيمانكار بايستي اكيپ خود را مجهز به لباس و تجهيزات . فاظت و نظر دستگاه نظارت و پليس مي باشدح

 ... (جليقه مجهز به شبرنگ و چراغ خطر و ) ايمني

ف است تا زماني كه كارفرما اعالم نمايد ساعت كار پيمانكار طبق نظر كارفرما تعيين مي گردد و در صورت ضرورت و فوريت كار پيمانكار موظ (6

 .حضور داشته و نسبت به اتمام كار اقدام نمايد

 .  شرايط عمومي پيمان جزء الينفك قرارداد مي باشد (24

 .نصب پرده جهت اطالع رساني به شهروندان در خصوص راه های انحرافي با نظر پليس و دستگاه نظارت به عهده پيمانكار مي باشد (22

 .ر پس از اجرای عمليات خط كشي با نظر دستگاه نظارت خواهد بودبازگشايي معب (23

 .ای عمليات خط كشي برعهده پيمانكار مي باشدپيگيری بكارگيری مامورين راهور جهت همكاری در اجر (22

 .در صورت مخدوش شدن خط كشي ها در اثر احمال اكيپ انسداد معابر، هزينه رفع نقص و خسارات وارده به عهده پيمانكار مي باشد (20

معاونت  66نشريه ) ك و وسايل كنترل ترافي(  391نشريه ) مشخصات طرح هندسي خط كشي ها بايستي منطبق بر آيين نامه ايمني راه ها  (21

 .در صورت ابهام نظر دستگاه نظارت مالك عمل خواهد بود. باشد( برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری 

 .پيمانكار موظف است در خط كشي راهها كليه ضوابط و معيارهای خط كشي مندرج در آئين نامه عالئم راههای ايران را رعايت نمايد (11
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