
 

 استعالم بها خالصه

 

لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی . به شرح جدول پيوست اقدام نمایدپارك كوثر و شاهد فنس كشي شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد  داری تحویل نمائيدبه دبيرخانه شهر 81/81/79مورخ  شنبهسه خود را در ردیف مربوطه درج نموده و حداكثر تا پایان وقت اداری روز 

 .كميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوستفنس كشي انجام عمليات 
 

 :شرايط استعالم

ابالغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این اگر شرایط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرایط عمومي  -8

 .پيمان حاكم است

بانك تجارت مركزی شعبه  2122172211بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  ریال مي باشدكه مي 2101110111مبلغ سپرده شركت در استعالم  -2

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

د قرارداد، با مين نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام كار، نزد كارفرما نگهداری مي گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاتض: تبصره

در غير اینصورت استعالم . دشرایطي كه تفاوت قيمت كمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتي باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد مي گرد

 تجدید خواهد شد

 . ماه شمسي مي باشد یك مدت زمان قرارداد -3

 . فنس كشيده شده بر سطح كار كامال صاف وشاغول و بدون افتادگي در سطح باشدپيمانكار موظف است  -2

باشد را بالفاصله برطرف نماید به صورتيكه محل انجام پيمانكار متعهد است هرگونه آلودگي و تخریب كه بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده  -5

 .كارها عاری از هرگونه مصالح اضافي باشد و پس ازانجام عمليات ، نظافت محل به تائيد ناظر درآید

م نموده و هزینه مربوطه را به اضافه در صورت خودداری پيمانكار از اجرای بند فوق ، با اولين اعالم ناظر به پيمانكار ، كارفرما نسبت به نظافت محل اقدا: تبصره

 .درصد جریمه به حساب بدهي پيمانكار منظور مي نماید و در صورت تكرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود 85

 .هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت  -6

 .انجام عمليات نقشه برداری الزم برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد -9

كسورات پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر  -1

( صورت وضعيتها)ليات، عوارض و بيمه و سایر كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادی مي باشد و كارفرما حق دارد ما

 .پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوطه واریز نماید

پيمانكار ضامن هر گونه نقص و عيبي است كه به تجهيزات و تاسيسات شهری، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث چه در حين ساعات كاری و چه در   -7

ید به گونه غيركاری ناشي از قصور پيمانكار، به عهده وی مباشد و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در این خصوص نخواهد داشت و پيمانكار در این مورد باساعات 

 .ای عمل نماید كه درگيری یا پيامد مالي و حقوقي برای كارفرما بوجود نياید

 .دهيچگونه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گير   -81

همان ماه مي باشد ضمنا صورت وضعيتهای فاقد  25زمان ارسال صورت وضعيت به شهرداری اول تا پنجم هر ماه مي باشد و مهلت برررسي آن تا روز   -88

 .دستوركار و صورتجلسه قابل بررسي نبوده و به پيمانكار عودت داده ميشود 

 .درصد مبلغ قرارداد را بدون هيچگونه دریافتي از كارفرما انجام دهد 51ته باشد كه بتواند پيمانكار بایستي توانایي مالي انجام پروژه را به نحوی داش -82

باالسری و  3/1و اعمال ضرایب  79مبلغ قرارداد براساس ردیفهای پيشنهادی قيمت پيمانكار و در صورت ابالغ كار جدید براساس فهرست بهای ابنيه   -83

و بر اساس صورت وضعيت پيشرفت كار و طبق تایيد كارفرما و یا دستگاه نظارت و كسر كليه جرایم و كسورات منطقه ای و ضریب پيشنهادی پيمانكار  70/1

       .قانوني قابل پرداخت مي باشد

 13532223128: فاكس  - 13532221211: تلفن - 1798756999:كدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -یزد: آدرس

 
 

 



مقدارواحدشرح عملیاتردیف
مبلغ پیشنهادی  

واحد )ریال(
توضیحاتمبلغ پیشنهادی کل )ریال(

12مترمکعبخاكبرداري دستی پياده رو و پی كنی  و بارگيري و حمل تا گود عالی راه1
فاصله تا 100متر دیده شده است كه شامل تخریب بتن و 

شفته و اسفالت و .... می باشد

2
تهيه و نصب صفحه ستون به ابعاد20*20 به ضخامت 10ميليمتر و شاخک با خم s شکل به 

طول 60سانتيمتر
327.6كيلوگرم

3
اجراي بتن فنداسيون  به ابعاد 70*50*50 و همراه با قالب بندي آن و با بتن ریزي با 

مقاومت 20 مگاپاسکال
35عدد

4
اجراي فنس با چشمه 5*5تا ارتفاع  4متري با قوطی9*9 و نبشی 10 براي اتصال به صفحه 

ستون و قوطی 4*4 رابط بين ستون ها
1840مترمربع

فنس با مفتول 3تا3.6 و هچنين پروفيلها  به تایيد دستگاه 

نظارت مدنظر ميباشد ضمنا كليه اتصاالت در برآورد 

لحاظ شده و هيچ گونه اضافه پرداختی ندارد.

370مترمربعاجراي ضدرنگ براي سطح كار و همراه با رنگ روغنی آن5
مالک محاسبه سطح رنگ  شده پروفيل ها  پس از تایيد 

دستگاه نظارت ميباشد.

1600كيلوگرمساخت و نصب درب فلزي در داخل چارچوب فنس6
مالک محاسبه سطح رنگ  شده پروفيل ها  پس از تایيد 

دستگاه نظارت ميباشد.

*

*

*

فرم) الف( پیشنهاد قیمت پیمانکار )آیتمهای پیش بینی شده براساس فهرست بهای ابنیه 97( پس از تکمیل توسط پیمانکار مهر و امضاء و درپاکت ج قرارداده شود

ضریب پیشنهادی پیمانکار نسبت به 

فهرست بهاء ابنیه 97 = جمع کل قیمت پیشنهادی جدول )الف( )ریال(

496,821,288
###

0جمع کل قیمت پیشنهادی جدول )الف( )ریال(

گود عالی راه جهت تخلیه نخاله در برآورد هزینه های اجرایی در 11 کیلومتری پروژه منظور شده ودر صورت کاهش یا افزایش مسیر حمل نخاله پس از پراخت هریک از آیتمهای فوق کسر یا افزایش مسیر براساس ضریب پیمان و 

فهرست بها به صورت کسر بها یا اضافه بها در صورت وضعیت اعمال خواهد شد

سد باطله محل قرضه مخلوط مناسب در برآورد هزینه های اجرایی در 17 کیلومتری پروژه منظور شده ودر صورت تغییر محل قرضه به دستور کارفرما کاهش یا افزایش مسیر حمل مخلوط پس از پراخت هریک از آیتمهای فوق کسر یا 

افزایش مسیر براساس ضریب پیمان و فهرست بها به صورت کسر بها یا اضافه بها در صورت وضعیت اعمال خواهد شد

و پس از آن حمل مواد حاصل تا گود عالی راه پیش بینی شده شامل 50 متر حمل دستی جهت انتقال مصالح از داخل پیاده  در کلیه ردیفهای فوق که شامل عملیاتهای تخریب یا خاکبرداری در محل پیاده رو ها  می باشد  )ردیفهای 1 و5 ( 

رو به محل سواره رو می باشد  و در صورت عدم نیاز به حمل دستی کسر بهایی معادل حمل دستی مذکور براساس فهرست بها و ضرایب مربوطه در صورت وضعیت  پیمانکار اعمال میگردد .

 



واحدشرح عملیاتشماره ردیف فهرستردیف
مبلغ براساس 

فهرست بها
مبلغ کل براساس فهرست بهامقدار

1,382,0002.0002,764,000متر مکعبتخریب انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان.1010405

2020103

خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمین های 

سخت، تا عمق ٢ متر و ریختن خا کهای کنده شده به کنارمحل 

های مربوط.

156,000121,872,000متر مکعب

3020401

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیرلجنی، و 

حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵٠ متر و تخلیه آن در مواردی 

که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد

153,500121,842,000متر مکعب

4030701

بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل 

آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز 

ثقل برداشت و تخلیه آن.

15,50012186,000مترمکعب

5030702

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، 

وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازای 

هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. کسر 100 متر به تناسب محاسبه 

می شود.

1,3604865,280مترمکعب

6030703

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، 

وقتی که فاصله حمل بیش از500 متر تا10 کیلومتر باشد، برای 

هر کیلومتر مازاد بر500 متر اول، برای راه های آسفالتی )کسر 

کیلومتر به نسبت قیمت یك کیلومتر محاسبه می شود(.

مترمکعب - 

کیلومتر
4,730114539,220

7030704
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، 

وقتی که فاصله حمل بیش از10 کیلومترتا1 کیلومتر باشد،

مترمکعب - 

کیلومتر
2,8601234,320

154,50036.755,677,875متر مربعتهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب در پی ها و شناژها8060101

9070204
تهیه و بریدن و خم کردن و کار گذاشتن از نوعa3 تا قطر 10 

میلیمتر
34,70025.914899,216کیلوگرم

10080102
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 

کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.
1,013,0001.7151,737,295مترمکعب

11080104
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

مقاومت فشاری مشخصه 20 مگاپاسکال.
1,171,00010.0811,803,680مترمکعب

12090701

تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در د1خل بتن 

کارهای بتنی یا بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده از نبشی و 

ورق و تسمه .....

48,600135.8986,604,643کیلوگرم

13160104

تهیه و ساخت و نصب چهارچوب در و پنجره آهنی از 

پروفیلهای توخالی باجا سازی و دستمزد تصب و یراق آالت 

همراه با جوشکاری

53,300160085,280,000کیلوگرم

14160207
تهیه و اجرای و کارگذاری پایه یا دستك فلزی از قوطی یا لوله 

سیاه برای نصب سیم خاردار یا توری سیمی
46,2001368.563,224,700کیلوگرم

44,0002392105,248,000کیلوگرمتهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه با لوازم اتصال15160401

186,00037068,820,000مترمربعتهیه مصالح و اجرای یك دست رنگ روغنی بر روی کار فلزی16250304

1,250272.172735340,216تن کیلومترتهیه مصالح و اجرای یك دست رنگ روغنی بر روی کار فلزی17280101

845272.172735229,986تن کیلومترتهیه مصالح و اجرای یك دست رنگ روغنی بر روی کار فلزی18280102

فرم آنالیزبها و برآورد عملیات فنس کشی پارک کوثر و شاهد براساس فهرست بها ابنیه 97

357,168,431جمع کل آنالیز بها )ریال(

496,821,288جمع کل با اعمال ضریب باالسری  1/3 و ضریب منطقه ای 1/07  )ریال( 
 


