اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد.

فرم استعالم بها
شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات برقي به شرح جدول پيوست ،اقدام نماید .لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را در جدول ذیل
اعالم نموده و همراه با برگ آناليز قيمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  79/52/50به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد تا در صورت تائيد
کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود.
رديف
1

شرح فعاليت

مبلغ كل (ريال)

انجام عمليات برقي به شرح جدول پيوست

شرايط استعالم:
 -1مبلغ سپرده شرکت در استعالم  0505550555ریال مي باشدکه ميبایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری  2522572255بانك تجارت مرکزی
شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانتنامه بانكي باشد
 -2تهيه ابزارآالت کار ،جرثقيل ،نوار آپارات و نوار چسب و  ...برعهده پيمانكار مي باشد.
 -0تامين کليه مواد و مصالح مورد نياز مانند ماسه ،سيمان برعهده پيمانكار مي باشد.
 -2دراختيارگذاشتن تابلو برق ،برج نور و پمپها و تهيه کابل ،المپ و لوله برای تعویض برعهده کارفرما مي باشد.
 -0کليه هزینه های حمل ،ماليات  ،بيمه و سایر کسورات قانوني برعهده پيمانكار مي باشد.
 -6هيچگونه اضافه پرداختي یا تعدیلي به قيمت اعالمي پيمانكار ،صورت نمي گيرد.
 -9مدت قرارداد  12ماه شمسي مي باشد.
 -8پيمانكار بایستي دارای حداقل دو اکيپ برق باشد که اکيپ اول شامل یك نفر برقكار صنعتي و یك نفر کمكي و اکيپ دوم شامل یك نفر برقكار
ساختمان و یك نفر کمكي باشد.
 -7پيمانكار ملزم مي باشد بصورت شبانه روز و برابر نظر دستگاه نظارت در روزهای جمعه و تعطيالت رسمي که نياز به حضور ایشان بوده اقدام نموده و
همكاری نماید .لذا در صورت عدم حضور و ترك کار به ازای هر بار 005550555 ،ریال به عنوان جریمه از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار کسر مي گردد و
پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
آدرس :یزد -بافق -ميدان امام حسين -شهرداری بافق -کدپستي - 8791706999:تلفن - 50002225255 :فاکس 50002220521 :

فرم استعالم بها
جدول آناليز قيمت عمليات برقي
رديف

شرح فعاليتها

مقدار

1

تعویض و نصب هر گونه المپ

 955عدد

2

تعویض و نصب پروژکتور

 055عدد

3

عيب یابي و تعمير سيستم های روشنایي

 205مورد

4

عيب یابي و رفع عيب و آپارات کابل کشي به همراه حفاری و خاکریزی محل

 185مورد

5

عيب یابي و رفع عيب و تعویض قطعات تابلوی صنعتي

 055مورد

6

نصب تابلو برق به همراه نصب پایه فلزی و روبند پایه و سربندی استاندارد

 65عدد

7

نصب هرگونه دستگاه تك فاز و الكتروموتور تك فاز و سربندی استاندارد

 05عدد

8

نصب هرگونه دستگاه سه فاز و الكتروموتور سه فاز و راه اندازی

 25عدد

9

نصب پایه روشنایي سه متری به همراه اجرای فندانسيون و سربندی و راه اندازی کامل

 205عدد

11

نصب پایه روشنایي یك متری به همراه اجرای فندانسيون و سربندی و راه اندازی کامل

 205عدد

11

کابل کشي با کابل حداکثر سایز  0*2به همراه حفاری به عمق  85سانتيمتر و غالف گذاری و
آجرچيني و کشيدن نوار خطر

 0555مترطول

12

کابل کشي با کابل حداكثر سایز  2*95به همراه حفاری به عمق  155سانتيمتر و غالف
گذاری و آجرچيني و کشيدن نوار خطر

 1555مترطول

13

کابل کشي با کابل حداقل سایز  2*95به همراه حفاری به عمق  155سانتيمتر و غالف گذاری
و آجرچيني و کشيدن نوار خطر

 2555مترطول

14

سربندی تخته کلم موتور و سربندی و کانكشن در تابلو و انواع وسایل مصرف کننده

 105عدد

15

نصب پایه های روشنایي حباب دار بدون فندانسيون ،نصب در محل توسط رول بولت

 155عدد

