
 

 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 در  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 62/62/79مورخ  شنبهدوقت اداری روز لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را اعالم نموده و حداكثر تا پايان و

 .صورت تائيد كميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 مبلغ كل (ريال)قيمت هرواحد  مقدار شرح  فعاليت رديف

1 
 متر، سانتي 51 عرض به و ممتد منقطع كشي خط اجرای و مصالح تهيه

 ميكرون 016يك سرد ترافيكي با ضخامت فيلم خشك رنگ آكريل با

10111 

  طولمتر

  

2 

 رنگ با متر، سانتي 51 عرض به ممتد كشي خط اجرای و مصالح تهيه

جهت  ميكرون 016آكريليك سرد ترافيكي با ضخامت فيلم خشك 

 حاشيه خيابانها

10111 

 مترطول

  

 

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -5

و كارت ملي مدير عامل شركت و پيمانكاران حقيقي بايستي گواهي پيمانكاران حقوقي بايستي رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و تغييرات  -6

 . موضوع اساسنامه ضرورتا بايستي با موضوع استعالم مطابقت داشته باشد. صالحيت پيمانكاری را به همراه برگ استعالم ارائه كنند

 .عدم ارائه مدارك فوق الذكر به پيشنهاد قيمت ترتيب اثر داده نمي شود در صورت: تبصره

 .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  هيچگونه -0

از كار كه ناشي از آن عمليات مي باشد بر عهده پيمانكار  جاني و مالي به اشخاص ثالث در حين كار و بعدبه تاسيسات شهری و خسارت هرگونه خسارت  -1

 .  مي باشد

 .شود نمي 5339 ديماه دولت مصوب كارمندان مداخله منع قانون مشمول كه نمايد مي تعهد پيمانكار -2

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

 .مي باشد( خدمات شهری ) دستور دستگاه نظارت محل اجرای كار براساس  -8

. باشد كليه ويژگي ها و مشخصات فني آن تحت استاندارد ملي ايران  برای كنار سنگ جدول ها بايستي زرد و برای معابر بايستي سفيد باشد ورنگ مصرفي  -7

 .سفالت و شفافيت رنگ وارد ننمايدآ يد به گونه ای باشد كه خسارتي بهتينر مصرفي با . ارائه مدارك الزم مبني بر مرغوبيت رنگ و مواد مصرفي الزاميست

 .اندازه گيری رديف های خط كشي منقطع و متناوب بر اساس طول رنگ شده انجام مي شود -56

 .ماه شمسي مي باشد يكزمان انجام كار  -55
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 استعالم بها خالصه

 

 :شرايط فني خط كشي

ورقه ورقه شدن و  ،تيره شدن ،ترك خوردن ،چرك پذيری ،گچي شدن ،عاليم پوسته شدن سطح خط كشي انجام شده مي بايست هيچگونه (5

برای هر مقدار از خط كشي كه دارای يكي از اشكاالت و نواقص ذكر شده در اين بند . تاول زدن نداشته باشد و همچنين موجب لغزندگي نگردد

 .سبت به اصالح و اجرای مجدد آن بدون دريافت وجه اضافي اقدام نمايدد هيچگونه وجهي پرداخت نخواهد شد و پيمانكار موظف است نباش

و با همكاری نيروی انتظامي ( طبق معمول)خط كشي راهها مي بايستي ضمن رعايت كليه موارد ايمني و تحت شرايط تردد وسايط نقليه  (6

 .بنحويكه ايمني به مخاطره نيفتد انجام پذيرد

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

 .ضخامت رنگ در طول خط كشي مي بايست از يكنواختي كامل برخوردار بوده و سطحي كامال صاف داشته باشد (3

 .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

خط كشي انجام شده بايستي دارای لبه های صاف و بصورت يكنواخت اجرا شود و فاقد هرگونه اعوجاج، باشش، سايه و ساير عيوب ناشي از  (2

 .اجرای نامناسب خط كشي باشد

 .انساني ماهر مورد تاييد دستگاه نظارت برعهده پيمانكار مي باشد تهيه ماشين آالت، شابلون، ابزارآالت و نيروی (9

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 ... چراغ هشداردهنده، نوار خطر و  مورد تاييد دستگاه نظارت از قبيل تابلو، عالئم هشداردهنده مانند كله قندی،

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

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

كارفرما تعيين مي گردد و در صورت ضرورت و فوريت كار پيمانكار موظف است تا زماني كه كارفرما اعالم نمايد ساعت كار پيمانكار طبق نظر  (7

 .حضور داشته و نسبت به اتمام كار اقدام نمايد

 .  شرايط عمومي پيمان جزء الينفك قرارداد مي باشد (56

 .نظر پليس و دستگاه نظارت به عهده پيمانكار مي باشدنصب پرده جهت اطالع رساني به شهروندان در خصوص راه های انحرافي با  (55

 .بازگشايي معبر پس از اجرای عمليات خط كشي با نظر دستگاه نظارت خواهد بود (56

) پيمانكار ملزم به رعايت ايمني كامل و بدون قيد و شرط كارگاه مطابق قانون كار و بيمه تمام خطر و شخص ثالث حين عمليات اجرايي  (53

 . و استفاده از نوار خطر، كاور شب نما و ساير تجهيزات ايمني مورد نياز جهت پرسنل بخصوص در ساعات شب مي باشد( ر برای كل سطح شه

ضمناً رعايت . انحراف ترافيك در موارد الزم با نظر ناظر پروژه، رعايت كامل ايمني و اطالع رساني به شهروندان به عهده پيمانكار خواهد بود  (50

 .ي ساختمان نيز اجباری مي باشدمقررات مل 56مبحث 

كال به عهده پيمانكار مي باشد و هيچ گونه وجه اضافي از اين بابت به پيمانكار تعلق ... هزينه های مربوط به كار در شب، تامين روشنايي و   (51

 .نخواهد گرفت

 

 



 

 غيره برای كليه اشخاص ثالث، عابرين پياده و  پيمانكار مسئول و پاسخگو كليه خسارات مالي، جاني ، حوادث و شكايات در مراجع قضايي و (52

همچنين پيمانكار موظف به اجرای مقررات بيمه های درماني و . كليه وسائط نقليه و سرنشينان آن ها در طول كل مدت قرارداد مي باشد

 .اجتماعي، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فني و بهداشت كار است

ر در موعد مقرر اقدام ننمايد سپرده پيمانكار به نفع كارفرما ضبط و قرارداد في مابين بدون نياز به چنانچه پيمانكار نسبت به شروع كا (59

 .شده تلقي مي گردد هيچگونه تشريفات لغو

جع چنانچه پيمانكار پس از شروع كار بهر علت كار را متوقف نمايد كارفرما مي تواند بدون نياز به تامين دليل از دستگاه های قضايي و مرا (58

ملزم به ذيصالح نسبت به تنظيم صورتجلسه كاركرد كه به تاييد دستگاه نظارت رسيده اقدام و يك نسخه از آن را تحويل پيمانكار نمايد و پيمانكار 

 .پرداخت خسارات وارده به شهرداری خواهد بود

 .ق نخواهد گرفتهزينه تجهيز و برچيدن كارگاه به عهده پيمانكار بوده و از اين بابت مبلغ اضافه تعل (57

 .پيگيری بكارگيری مامورين راهور جهت همكاری در اجرای عمليات خط كشي برعهده پيمانكار مي باشد (66

 .در صورت مخدوش شدن خط كشي ها در اثر احمال اكيپ انسداد معابر، هزينه رفع نقص و خسارات وارده به عهده پيمانكار مي باشد (65

معاونت  77نشريه ) و وسايل كنترل ترافيك (  629نشريه ) بق بر آيين نامه ايمني راه ها مشخصات طرح هندسي خط كشي ها بايستي منط (66

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

 .ين نامه عالئم راههای ايران را رعايت نمايدپيمانكار موظف است در خط كشي راهها كليه ضوابط و معيارهای خط كشي مندرج در آئ (63
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