
 .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 خود را در . به شرح جدول پيوست اقدام نمایدنجاری و كارهای چوبي شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد كميسيون  به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد 32/11/79رخ مو سه شنبهردیف مربوطه درج نموده و حداكثر تا پایان وقت اداری روز 

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوست نجاری و كارهای چوبيانجام عمليات 

 :شرايط استعالم

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

 .پيمان حاكم است

بانك تجارت مركزی شعبه  3232273322بایست یا به صورت واریز نقد به حساب  ریال مي باشدكه مي 3202220222مبلغ سپرده شركت در استعالم  -3

و شهرداری مجاز است درصورت عدم مراجعه جهت عقد قرارداد ضمانت نامه شركت در  نامه بانكي باشد به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانتبافق 

 را به نفع خود ضبط كند استعالم

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

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

 تجدید خواهد شد

 .نظارت برسدتمام چوب ها قبل از مصرف بایستي به تایيدیه دستگاه  -2

 . ماه شمسي مي باشد 6مدت زمان قرارداد  -2

 .منوط به ارائه دالیل و مستندات كافي از سوی پيمانكار و تایيد دستگاه نظارت و كارفرما مي باشد( تمدید پيمان ) هرگونه تغييرات مدت پيمان  -5

يمانكار الزامي است و مسئوليت وقوع هر گونه حادثه ای در محوطه رعایت موارد ایمني و تهيه و نصب عالئم ایمني و هشدار دهنده در پروژه از طرف پ -6

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

ی عمليات نزد یكي از پيمانكار بایستي در هنگام عقد قرارداد تمامي عمليات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالي مربوط به اجرا -9

هرگاه پيمانكار به ترتيب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجرای عمليات حادثه یا مشكلي پيش آید كه به . شركتهای بيمه مورد قبول كارفرما بيمه نماید

 .تجهيزات و عمليات انجام شده آسيب وارد كند پيمانكار مسئول جبران خسارت ناشيه خواهد بود

نساني ماهر برای انجام كارها و تهيه كليه ماشين آالت و مصالح مورد نياز و همچنين تهيه سوخت و سایر هزینه های ماشين آالت و تهيه و تامين نيروی ا -8

 . تامين مواد غذایي، رفاهي و ایاب و ذهاب پرسنل مشغول بعهده پيمانكار مي باشد

عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نماید به صورتيكه محل انجام  پيمانكار متعهد است هرگونه آلودگي و تخریب كه بر اثر انجام -7

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

كارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به  در صورت خودداری پيمانكار از اجرای بند فوق ، با اولين اعالم ناظر به پيمانكار ،: تبصره -12

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

 .هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت  -11

 ا مطابق با جدول پيشنهاد قيمت و مقداری از چوب های تراورس مطابق با جدول پيشنهاد قيمت برعهده كارفرما مي باشد و تهيه كليه چوب هتهيه   -13

 برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد ... ماشين آالت، لوازم كار، نيروی انساني و ، مصالح

كسورات پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده پيمانكار خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر   -12

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

 .پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوطه واریز نماید

 .هيچگونه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گيرد -12
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 جدول پيشنهاد قيمت        

ف
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 (ريال ) قيمت كل  (ريال)قيمت هر واحد مقدار شرح

1 
 121روسي به ارتفاع ساخت و نصب نرده از چوب تهيه، 

 سانتيمتر 6*6سانتيمتر و ابعاد 

 متر 111

 طول
  

2 
 اع حداقل يك متر از چوب تراورساخت و نصب نرده به ارتفس

 سانتيمتر 5/2به ضخامت چوب 

 متر 111

 طول
  

3 

سانتيمتر  151*35به ابعاد تهيه و ساخت گلدان از چوب روسي

 3به ضخامت چوببا طرح هاي مختلف  سانتيمتر 55و ارتفاع 

 سانتيمتر

   عدد 21

5 
 55*51تهيه و ساخت سطل زباله از چوب روسي به ابعاد 

 سانتيمتر 3به ضخامت چوب سانتيمتر 111ر و ارتفاع سانتيمت
   عدد 21

5 
از چوب  سانتيمتر 165*51ساخت نيمكت سه نفره به ابعاد 

 سانتيمتر 55به ارتفاع پشتي  تراورس
   عدد 31

6 
سانتيمتر از چوب  211*51ساخت نيمكت پنج نفره به ابعاد 

 سانتيمتر 55به ارتفاع پشتي  تراورس
   عدد 21

 .پيمانكار موظف به زدن روغن جال بر سطح كليه كارهای چوبي فوق الذكر مي باشد بطوریكه سطح چوبها و درزها پوشانده شود*        

 .نهادی خود لحاظ نمایدنصب پایه های نرده در بتن را در قيمت های پيش و پيمانكار بایستي كليه هزینه های جوشكاری*        

 .مي باشد سانتيمتر 15حداكثر فاصله بين نرده ها و تيرك ها *        

 .برعهده كارفرما مي باشد تراورس تهيه چوب*        

           .موجود در پارك آبشار بافق ساخته شودهای كليه اجناس فوق بایستي بر اساس نمونه *        

 

 

 

 


