
  .اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد

 فرم استعالم بها

لذا قيمت پيشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج . به شرح جدول پيوست اقدام نماید مرمت بافت فرسودهشهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای  نه شهرداری تحویل نمائيدبه دبيرخا 32/11/79مورخ  شنبه سهنموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

 .آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوست در سطح شهر مرمت بافت فرسودهانجام عمليات 
 

 :شرايط استعالم

بانك تجارت مرکزی شعبه بافق  3332373333بایست به صورت واریز نقد به حساب  ریال مي باشدکه مي 2303330333مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -1

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

تا زمان انعقاد قرارداد و قطعيت انجام کار، نزد کارفرما نگهداری مي گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد و سوم تضمين نفرات اول و دوم : تبصره

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

 استعالم تجدید خواهد شد

 . مي باشددو ماه شمسي  مدت زمان قرارداد -3

 .مساحت درب ها و پنجره ها کسر ميگردد و هيچ گونه هزینه اضافه ای به پيمانكار تعلق نمي گيرد و باید در هزینه های خود لحاظ کند ،در محاسبه سطح -2

به آن تعلق نميگيرد و پيمانكار باید هزینه آن در صورت تخریب و حمل مواد حاصل از آن هيچ گونه حمل دستي تا محل دپو اصلي برای بارگيری ماشيني  -2

 .را در قيمت پيشنهادی خود دیده باشد

دیده  حمل مصالح به صورت دستي از محل باراندازی مصالح تا محل اجرای عمليات اجرایي بر عهده پيمانكار مي باشد و باید در قيمت پيشنهادی خود -5

 .باشد و هزینه اضافي به آن تعلق نميگيرد

به آن تعلق نميگرد و پيمانكار باید در قيمت پيشنهادی خود  گونه هزینه اضافه ایاربست و حمل تا محل اجرا بر عهده پيمانكار مي باشد و هيچهزینه د -6

 . دیده باشد

به صورتيكه محل انجام  پيمانكار متعهد است هرگونه آلودگي و تخریب که بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نماید -9

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

اضافه  ربوطه را بهدر صورت خودداری پيمانكار از اجرای بند فوق ، با اولين اعالم ناظر به پيمانكار ، کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه م: تبصره

 .درصد جریمه به حساب بدهي پيمانكار منظور مي نماید و در صورت تكرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود 15

 .هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت   -8

د و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و کسر کسورات پرداخت کليه کسورات قانوني بعهده پيمانكار خواهد بو -7

( صورت وضعيتها)قانوني مزبور از قيمت کل پيشنهادی مي باشد و کارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و سایر کسورات قانوني متعلقه را از مطالبات 

 .واریز نمایدپيمانكار کسر و به حساب مراجع مربوطه 

 .انجام عمليات نقشه برداری الزم برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد  -13

سال  دوو مورد تایيد دستگاه نظارت بامدرك تحصيلي حداقل مهندس عمران و  پيمانكار موظف است قبل از آغاز عمليات اجرایي، شخص واجد شرایط  -11

بت سرپرست سابقه کار را به عنوان رئيس کارگاه معرفي کند و رئيس کارگاه ميبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومي پيمان عمل نماید و در صورت غي

 . ز صورت وضعيت کسرخواهد شدریال جریمه محاسبه و ا 303330333کارگاه به ازای هر روز 

 .هيچگونه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گيرد  -13

ت پيشنهادی به عنوان میتم به عنوان مبنای پرداخت و ضریب پيمان بدست آمده بر حسب قيآپيش بيني شده در برآورد بابت هر  قيمت پيشنهادی  -12

 .ضریب پيمان لحاظ ميگردد

 32523232321: فاکس  - 32523233333: تلفن - 8791756999:کدپستي  -شهرداری بافق -م حسينميدان اما -بافق -یزد: آدرس

 
 

 

 

 

 



رديف
شماره 

آيتم
واحدشرح عمليات

قيمت هر واحد 

)ريال(
قيمت كل )ريال(مقدار

1*
تهيه و اجرای دیوار چيني 20 سانتي با اجر فشاری و مالت گل  )کسر 

کليه ابعاد در وپنجره ها(
700,000270189,000,000متر مربع

2*
تهيه و اجرا ی کاهگل  روکش و ته کش به ضخامت 3 سانتي متر تا 

حداکثر ارتفاع 2 متر  )کسر کليه ابعاد در وپنجره ها(
200,000900180,000,000متر مربع

3*
تهيه و اجرای کاهگل روکش و ته کش به ضخامت 3 سانتي متر به ارتفاع 

حداقل 2متر )کسر کليه ابعاد در وپنجره ها(
250,000750187,500,000متر مربع

50,00049524,750,000متر مربعتراشيدن کاهگل فرسوده به هر ضخامتي و بارگيری و حمل تا گود عالي*4

5*
تخریب با تراشيدن دیوار آجری و خشتي و .... و بارگيری و حمل تا گود 

عالي
350,00079.227,720,000مترمكعب

*

ضریب پیمان=

قیمت پیشنهادی پیمانکار براساس جدول )الف(

791,661,000

برآورد اقالم پيش بينی نشده )ستاره دار * جدول الف(

گود عالی راه جهت تخلیه نخاله در برآورد هزینه های اجرایی در 11 کیلومتری پروژه منظور شده است.

608,970,000جمع

پیشنهاد قیمت پیمانکار در خصوص انجام عملیات پیش بینی شده براساس جدول  )الف( بدون هزینه تجهیز کارگاه

791,661,000جمع کل آیتم ها با اعمال ضریب 1/3

 


