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

 فرم استعالم بها
 

لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی . به شرح جدول پيوست اقدام نماید پارك كوثر و شاهدفنس كشي شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد  به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد 32/11/79ورخ م شنبه سهخود 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

ه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرایط عمومي ابالغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این اگر شرایط عمومي مصوب سازمان برنام -1

 .پيمان حاكم است

بانك تجارت مركزی شعبه  3532573355بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  ریال مي باشدكه مي 0505550555مبلغ سپرده شركت در استعالم  -3

 .نامه بانكي باشد داری بافق و یا به صورت ضمانتبافق به نام شهر

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

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

 تجدید خواهد شد

 . ماه شمسي مي باشد دو مدت زمان قرارداد -2

 .ا مي باشدمنوط به ارائه دالیل و مستندات كافي از سوی پيمانكار و تایيد دستگاه نظارت و كارفرم( تمدید پيمان ) هرگونه تغييرات مدت پيمان  -2

در محوطه رعایت موارد ایمني و تهيه و نصب عالئم ایمني و هشدار دهنده در پروژه از طرف پيمانكار الزامي است و مسئوليت وقوع هر گونه حادثه ای  -0

 پيراموني پروژه چه در ساعات اداری و چه در ساعات غير اداری به عهده پيمانكار است 

 . فنس كشيده شده بر سطح كار كامال صاف وشاغول و بدون افتادگي در سطح باشدپيمانكار موظف است  -6

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

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

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

 .درصد جریمه به حساب بدهي پيمانكار منظور مي نماید و در صورت تكرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود 10

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

 .انجام عمليات نقشه برداری الزم برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد -7

د و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات ني بعهده پيمانكار خواهد بوپرداخت كليه كسورات قانو -15

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

 .واریز نمایدپيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوطه 

 .گونه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گيردهيچ  -11

منطقه ای و ضریب پيشنهادی پيمانكار و بر اساس صورت وضعيت  70/1باالسری و  3/1و اعمال ضرایب  79رارداد براساس فهرست بهای ابنيه مبلغ ق  -13

       .پيشرفت كار و طبق تایيد كارفرما و یا دستگاه نظارت و كسر كليه جرایم و كسورات قانوني قابل پرداخت مي باشد

 52023232521: فاكس  - 52023235355: تلفن - 8791706999:كدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -یزد: آدرس

 
 

 

 

 

 



واحدشرح عملیاتشماره ردیف فهرستردیف
مبلغ براساس 

فهرست بها
مبلغ کل براساس فهرست بهامقدار

1,382,0000.5691,000متر 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.
156,0001.3202,800متر 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
153,5001.3199,550متر 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.
15,5001.320,150مترمکعب

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.

1,3605.27,072مترمکعب

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
3,95012.3548,783

7030704
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش 

از10 کیلومترتا1 کیلومتر باشد،

مترمکعب - 

کیلومتر
2,8601.33,718

8080104
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 20 

مگاپاسکال.
1,171,0001.82,107,800مترمکعب

9090701
تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل بتن کارهای بتنی یا بنایی قبل از 

اجرای کارهای یاد شده از نبشی و ورق و تسمه .....
48,6001507,290,000کیلوگرم

10160104
تهیه و ساخت و نصب چهارچوب در و پنجره آهنی از پروفیلهای توخالی باجا سازی و 

دستمزد تصب و یراق آالت همراه با جوشکاری
53,30060031,980,000کیلوگرم

11160207
تهیه و اجرای و کارگذاری پایه یا دستك فلزی از قوطی یا لوله سیاه برای نصب سیم 

خاردار یا توری سیمی
46,2007351339,616,200کیلوگرم

44,0003504154,176,000کیلوگرمتهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه با لوازم اتصال12160401

151,50036855,752,000مترمربعتهیه مصالح و اجرای یك دست رنگ روغنی بر روی کار فلزی13250304

1,250405506,250تن کیلومترحمل آهن آالت وسیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر14280101

845405342,225تن کیلومترحمل آهن آالت وسیمان پاکتی نسبت به مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر15280102

*

*

*

*

قیمت پیشنهادی پیمانکار

تمامی ستونها از قوطی 90*90*3 میلی متر و مهاربندهای از قوطی 20*40*2 میلی متر و فنس با چشمه 6 سانتیمتر و ضخامت مفتول 3 میلی متر می باشد .

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

592,943,548جمع کل آنالیز بها )ریال(

824,784,475جمع کل با اعمال ضریب باالسری  1/3 و ضریب منطقه ای 1/07  )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  در کلیه ردیفهای فوق که شامل عملیاتهای تخریب یا خاکبرداری در محل پیاده رو ها  می باشد  )ردیفهای 1 و5 ( 

انتقال مصالح از داخل پیاده 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 .

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

=
ضریب پیشنهادی پیمانکار 

نسبت به فهرست بهاء ابنیه 

97 824,784,475
 


