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لذا خواهشمند است  .به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايدني و اجرايي پيوست را با شرايط زير و مشخصات فتهيه و نصب كفپوش شهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائيد  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 90/90/09مورخ  شنبهارچهقيمت پيشنهادی خود را اعالم نموده و حداكثر تا پايان وقت اداری روز 

 .كميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 مبلغ كل (ريال)قيمت هرواحد  مقدار شرح  فعاليت رديف

   مربعمتر 1333 كفپوش به شرح مشخصات فني پيوست خريد 1

   مربعمتر 1333 تكفپوش به شرح مشخصات فني پيوس نصب 0

  (:ريال ) مبلغ كل 

 .: ...........................................................................................................................(ريال :) مبلغ كل به حروف
 

 :شرايط استعالم

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

 .ساير كسورات قانوني برعهده پيمانكار مي باشدهزينه های حمل، نصب، ماليات ، بيمه و  كليه -2

 . اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيمانكار، صورت نمي گيردپيش پرداخت و  هيچگونه -0

از كار كه ناشي از آن عمليات مي باشد بر عهده پيمانكار  هرگونه خسارت به تاسيسات شهری و خسارت جاني و مالي به اشخاص ثالث در حين كار و بعد -4

 .  مي باشد

 .شود نمي 1009 ديماه دولت مصوب كارمندان مداخله منع قانون مشمول كه نمايد مي تعهد پيمانكار -5

 . بر عهده پيمانكار مي باشدجهت نصب تهيه كليه مصالح و لوازم كار   -6

 .مي باشد( خدمات شهری ) گاه نظارت محل اجرای كار براساس دستور دست -9

ردد و در صورت همراه با تحويل كاال گواهينامه آزمون تعيين ارتفاع سقوط بحراني كفپوش مورد تاييد اداره استاندارد متناسب با جنس تحويل شده ارائه گ -8

 .عدم تحويل يا متناظرنبودن جنس ارائه شده و برگ گواهينامه، جنس تاييد نمي گردد

و ( خدمات شهری بافق ) بلغ قرارداد پس از نصب و تاييد آن از لحاظ كميت و كيفيت و منطبق بودن با مشخصات فني ذكرشده توسط دستگاه نظارت م -0

 .كسر كليه جرايم و كسورات قانوني قابل پرداخت است

 .زمان انجام كار دو ماه شمسي مي باشد -19

 .كرد خواهد اعمال ها وضعيت صورت در و محاسبه را كفپوش متراژ بازی زمين متراژ طبق كارفرما و دهبو  پيمانكار بعهده كفپوش پرتي  متراژ -11

دی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين بانكي يا اسناد خزانه به درصد مبلغ پيشنها 19هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -12

 . عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد
 

 :                           شماره ملي:                                                   نام و نام خانوادگي پيشنهاددهنده

 :شماره تلفن همراه                                                    :                                آدرس دقيق

 نام و نام خانوادگي، مهر و امضاء:                                                                                     شماره تلفن

 

 90502420941: فاكس  - 90502429299: تلفن - 8091056999:كدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -يزد: آدرس

 سيد علي نوروززاده         شهردار بافق .                                              صحت استعالم باال گواهي مي گردد
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 : كودكان بازي زمين براي گرانولي كفپوش مشخصات

 59×59 ابعاد در متر ميلي 09 ضخامت به كفپوش گرانولي -1

 . باشد نداشته شكنندگي حالت بايستي شده ارائه كفپوش -2

 . باشد (UV) بنفشه خورشيد ماروای اشعه ضد و مختلف بندی رنگ با ريز و نرم بسيار های دانه از كفپوش روی سطح  -0

 . باشد داشته را آب جذب و پذيری نفوذ خاصيت -4

 . كند بازی احتير به و باشد داشته فنری حالت يا باال ارتجاعي قدرت -5

 ( لغزندگي عدم.) باشد داشته را باران و برف بارش زمان در چسبندگي قدرت -6

 . باشد متر سانتي 149 ارتفاع حداقل از ضربه جذب قابليت دارای بايد كفپوش مجاز سقوط ارتفاع -9

 باشد نصب و تعبيه قابل شطرنجي صورت همچنين به دلخواه ورتص به مدل و بندی رنگ لحاظ از پروژه هر در كه شود تهيه متنوع رنگهای در ها كفپوش -8

 (.خاكستری - قرمز) رنگ دو

 .باشد آتش سريع انتقال عدم و شدن مشتعل برابر در مقاومت دارای بايد كفپوش -0

 .باشد معلول كودكان تردد جهت مناسب و سطح هم سطوح دارای كفپوش -19

 . باشد جوی بارشهای از پس خوردن كودكان سر از گيری پيش برای فوقاني ستون داشتن نگاه خشك جهت آب جذب قابليت دارای بايد كفپوش -11

 . است الزامي كارفرما به نصب از قبل شده ذكر مشخصات با كفپوش از هايي نمونه ارائه -12

 باشد مابين في شكاف و درز گونه هر فاقد و شده نصب يكديگر كنار در پيوسته صورت به بايد كفپوش قطعات -10

 . باشد كارفرما تأييد مورد كافي استحكام و دارای بوده كفپوش كننده توليد تأييد مورد مناسب روش يا چسب با بايد زمين سطح به كفپوش اتصال -14

 . باشد آسان و سريع نصب قابليت دارای بايد پيشنهادی كفپوش -15

 نقص رفع و كامل نصب زمان تا كودكان بازی در زمين شده تخليه كفپوشهای از مراقبت و حفظ ، كفپوش ديدن صدمه ، سرقت قبيل از خسارت گونه هر -16

 . باشد مي پيمانكار بعهده كارفرما به صورتجلسه ارائه با تحويل و كامل

 .نمايد رائها مقتضي جهت اقدامات كارفرما به و نموده تهيه موقت تحويل صورتجلسه است موظف پيمانكار ، عمليات اتمام از پس -19

 .گردد استفاده دارد زمينه تخصص اين در و دارد نصب سابقه كه فردی از بايستي ، ها كفپوش نصب خصوص در اينكه مهم نكته -18

 

 مضاء پيشنهاددهندهنام و نام خانوادگي، مهر و ا                                                                                                     
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