
 .جهت دريافت اصل استعالم به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد

 

 استعالم بها خالصه

 
اعالم در ردیف مربوطه جدول ذیل لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را . اقدام نماید بارگيری و حمل مخلوطشهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

رت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام تا در صو به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد 21/70/70مورخ  پنج شنبهروز تا نموده و حداکثر 

 .شود

 

 مقدار شرح  كاال رديف
 مترمكعبقيمت هر

 (ريال)
 (ريال)مبلغ كل 

   مترمكعب 10111 مخلوط دپويو  حمل ،بارگيري 1

0 
بارگيري، حمل و تخليه مخلوط در كوچه ها و معابر 

 متناسب با نياز و كاركرد روزانه گريدر
 مترمكعب 0111

  

 

 :شرايط استعالم

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

 پيمانكاران حقوقي بایستي رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و تغييرات و کارت ملي مدیر عامل شرکت و پيمانكاران حقيقي بایستي گواهي -1

 . موضوع اساسنامه ضرورتا بایستي با موضوع استعالم مطابقت داشته باشد. اری را به همراه برگ استعالم ارائه کنندصالحيت پيمانك

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

سایر هزینه های احتمالي دیگر بعهده  نقل و ادث احتمالي ناشي از حمل وبارگيری، حمل، هزینه بيمه بين راه و حوبيمه، ماليات،  هزینه هایکليه  -3

  .داشت کارفرما هيچگونه مسئوليتي نخواهد پيمانكار بوده و

 . اعالمي پيمانكار، صورت نمي گيرد واحد هيچگونه تعدیلي به قيمت -4

مي باشد که  سنگ آهن یا محل قرضه اداره راه در مسير گود زباله محل بارگيری مخلوط، دپوی کارخانه فوالد بافق یا محل خاکبرداری سد باطله -5

و محل دپو در پارك آبشار و کشتارگاه قدیم و معابر سطح شهر با توجه به نياز روزانه نظارت برسد تایيد دستگاه  بایستي مخلوط تامين شده روزانه به

 .مي باشد( واحد عمران شهرداری ) ماشين آالت راهسازی شهرداری بر اساس دستور دستگاه نظارت 

   .هرگونه خسارت به تاسيسات شهری و خسارت جاني و مالي به اشخاص ثالث بر عهده پيمانكار مي باشد -6

 .شود نمي 2330 دیماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نماید مي تعهد پيمانكار -0

 .مدت قرارداد یكسال شمسي از تاریخ ابالغ قرارداد مي باشد -8

مترمكعب و  5/0عادل محاسبه حجم دپو براساس نقشه برداری مي باشد و درصورتيكه بصورت شماره سرویس حجم محاسبه گردد هر سرویس تك م -7

 .هزینه نقشه برداری برعهده پيمانكار مي باشد. چرخ معادل ده مترمكعب محاسبه خواهد شد 27هر سرویس 

 .است پيمانكار عهده بر ترافيكي و ایمني مجوزات کليه و گرفتن پيمانكار وظيفه ترافيكي و ایمني مسائل کليه رعایت -27

مخلوط مورد نياز جهت زیر سازی کوچه ها را بر اساس دستور شفاهي دستگاه نظارت تامين نماید و در صورت  پيمانكار موظف است بصورت روزانه -22

 .تاخير در روند کار ماشين آالت خسارت وارده بابت بيكاری اکيپ زیرسازی شهرداری از حساب پيمانكار کسر مي گردد
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