
 

 افرم استعالم به

 
لذا خواهشمند است قيمت . نمايد واگذار به شرح جدول ذيلرا به پيمانكار واجد شرايط بلوك های سطح شهر  رنگ آميزیشهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائيد کميسيون  نمائيد به دبيرخانه شهرداری تحويل 62/62/79مورخ  شنبهدوپيشنهادی خود را اعالم نموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز 

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 مبلغ كل (ريال)قيمت هرواحد  مقدار شرح  فعاليت رديف

 
مطابق با شرايط  اجراي رنگ آميزي بلوك هاي سطح شهر

 استعالم
 مترمربع 020222

  

 :شرايط استعالم

 .تشهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار اس -1

پيمانكاران حقوقي بايستي رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و تغييرات و کارت ملي مدير عامل شرکت و پيمانكاران حقيقي بايستي  -6

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

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

 .کليه هزينه های حمل، ماليات ، بيمه و ساير کسورات قانوني برعهده پيمانكار مي باشد -3

 . هيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيمانكار، صورت نمي گيرد -4

 .شود نمي 1339 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد مي تعهد پيمانكار -5

 (رنگ اميزی بايد با فرچه انجام گيرد . ) تهيه کليه مصالح و لوازم کار و رنگ جهت رنگ آميزی بر عهده پيمانكار مي باشد  -2

 .مي باشد( خدمات شهری ) محل اجرای کار براساس دستور دستگاه نظارت  -9

 .برس کشي، شستشو، تميزنمودن بستر و سطح کار برعهده پيمانكار مي باشد و بايد حتما قبل از اجرای کار انجام گيرد  -8

 .مخصوص سنگ جدول باشد يا افروز آريا پارسنوع رنگ بايد رنگ درجه يك سفيد و آبي شرکت  -7

نه مبلغ اضافي بابت چگونگي اجرای طرح پرداخت نمي نوع طرح رنگ آميزی بر اساس دستور دستگاه نظارت باشد و به پيمانكار هيچگو -16

 .گردد

 .مي باشدماه  2مدت قرارداد  -11

 63536463641: فاکس  - 63536466666: تلفن - 8791752999:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -يزد: آدرس

 


