
 .جهت دريافت اصل اسناد به واحد قراردادهاي شهرداري بافق مراجعه گردد. ندارد استعالماين اسناد هيچ اعتباري جهت شركت در 

 

 استعالم بها خالصه

 
لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی . اقدام نماید (بصورت سنگ دست چين ) سنگ ورقه ای بارگيری و حمل تهيه، شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

تا در  به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد 41/08/79مورخ  شنبهدواعالم نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز در ردیف مربوطه جدول ذیل خود را 

 .صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 

 (ريال)مبلغ كل  (ريال) واحدقيمت هر مقدار فعاليتشرح   رديف

   تن 0444 (ورت دستچين بص) سنگ ورقه ايبارگيري و حمل كندن،  1

 

 :ستعالمشرايط ا

 .شهرداری در رد یا قبول هر پيشنهاد مختار است -4

بانك تجارت مرکزی  2021072200بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری  ریال مي باشدکه مي 0000000000سپرده شرکت در استعالم  مبلغ -2

 .نامه بانكي باشد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت

رداد، فرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار، نزد کارفرما نگهداری مي گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قراتضمين ن: تبصره

غير اینصورت  در. با شرایطي که تفاوت قيمت کمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتي باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد مي گردد

 استعالم تجدید خواهد شد

سایر هزینه های  نقل و هزینه بيمه بين راه و حوادث احتمالي ناشي از حمل وتخليه، بارگيری، حمل، کندن سنگ،  ،بيمه، ماليات هزینه هایکليه  -3

 .داشت هيچگونه مسئوليتي نخواهد کارفرما بوده و پيمانكاراحتمالي دیگر بعهده 

 . ، صورت نمي گيردپيمانكاراعالمي  واحد اختي یا تعدیلي به قيمتهيچگونه اضافه پرد -1

 .مي باشد( واحد عمران شهرداری ) بر اساس دستور دستگاه نظارت بافق و  پارك آبشارمحل تخليه در  تهيه سنگ ورقه ای روستای باجگان ومحل  -5

 .  هرگونه خسارت به تاسيسات شهری و خسارت جاني و مالي به اشخاص ثالث بر عهده پيمانكار مي باشد -0

 .شود نمي 4339 دیماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نماید مي تعهد پيمانكار -9

ریال محاسبه و از  500000000رات غيرمجاز پيمانكار هر روز مبلغ روز از تاریخ عقد قرارداد مي باشد و جرائم متعلقه به تاخي 00مدت زمان اجرای کار  -8

 . صورت وضعيت وی کسر خواهد شد

شده با مشخصات مبلغ قرارداد پس از تحویل کاالی مورد معامله و ارائه قبض باسكول و در صورت تائيد ناظر مبني بر منطبق بودن کاالی تحویل   -7

 .هزینه باسكول برعهده پيمانكار مي باشد .قراردادی قابل پرداخت است

 .است پيمانكار عهده بر ترافيكي و ایمني مجوزات کليه و گرفتن ترافيكي و ایمني مسائل کليه رعایت  -40

ضخامت سنگ حداکثر ی وجود داشته باشد و سنگهای حمل شده مي بایست بصورت دستچين بارگيری گردد تا امكان استفاده در نماکاری و کفساز  -44

 .حمل شده از صورت وضعيت پيمانكار کسر مي گرددیا خاك و نخاله ميزان سنگ نامناسب  .سانتيمتر و فاقد خاك و نخاله باشد 20
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