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

 استعالم بها خالصه

لذا قيمت پيشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج . به شرح جدول پيوست اقدام نمایدمرمت ميدان خان شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای  به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد 32/11/79 مورخشنبه  سهموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز ن

 .آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوستمرمت ميدان خان انجام عمليات 
 

 :شرايط استعالم

ن یط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرایط عمومي ابالغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر ایاگر شرا -1

 .پيمان حاکم است

زی شعبه بافق بانك تجارت مرک 3430473344بایست به صورت واریز نقد به حساب  ریال مي باشدکه مي 0404440444مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -3

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

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 . ر با ميزان تضمين دریافتي باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد مي گرددقرارداد، با شرایطي که تفاوت قيمت کمتر یا براب

 استعالم تجدید خواهد شد

 . ماه شمسي و مطابق با برنامه زمانبندی پيوست مي باشد 2 مدت زمان قرارداد -2

 .و باید در هزینه های خود لحاظ کند رديگ به پيمانكار تعلق نمي ه ایهزینه اضافگونه ره ها کسر ميگردد و هيچ جدرب ها و پن مساحت محاسبه سطح در -0

حمل دستي تا محل دپو اصلي برای بارگيری ماشيني به آن تعلق نميگيرد و پيمانكار باید هزینه  هيچ گونه ،در صورت تخریب و حمل مواد حاصل از آن  -5

 .هزینه آن را در قيمت پيشنهادی خود دیده باشد

دیده مصالح به صورت دستي از محل باراندازی مصالح تا محل اجرای عمليات اجرایي بر عهده پيمانكار مي باشد و باید در قيمت پيشنهادی خود حمل  -6

 .باشد و هزینه اضافي به آن تعلق نميگيرد

رد و پيمانكار باید در قيمت پيشنهادی خود دیده ييگبه آن تعلق نم ه ایهزینه داربست و حمل تا محل اجرا بر عهده پيمانكار مي باشد و هيچ هزینه اضاف -9

 . باشد

ه محل انجام پيمانكار متعهد است هرگونه آلودگي و تخریب که بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نماید به صورتيك -8

 .ت محل به تائيد ناظر درآیدکارها عاری از هرگونه مصالح اضافي باشد و پس ازانجام عمليات ، نظاف

ه و هزینه مربوطه را به اضافه در صورت خودداری پيمانكار از اجرای بند فوق ، با اولين اعالم ناظر به پيمانكار ، کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نمود: 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  -7

د و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و کسر کسورات پرداخت کليه کسورات قانوني بعهده پيمانكار خواهد بود و تسليم پيشنها -14

( 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 

 .پيمانكار کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز نماید

 .جام عمليات نقشه برداری الزم برعهده و هزینه پيمانكار مي باشدان  -11

 نداشتن حق واگذاری کل قرارداد به غير  -13

 و یا مرمت  پيمانكار موظف است قبل از آغاز عمليات اجرایي، شخص واجد شرایط و مورد تایيد دستگاه نظارت بامدرك تحصيلي حداقل مهندس عمران  -12

وان رئيس کارگاه معرفي کند و رئيس کارگاه ميبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومي پيمان عمل نماید و در صورت سه سال سابقه کار را به عنکه 

 . ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعيت کسرخواهد شد 304440444غيبت سرپرست کارگاه به ازای هر روز 

تورکار جهت پيمانكار الزم است قبل از انجام هر عمليات اجرایي دستور کار از ناظر پروژه داشته باشد و پس از انجام آن مرحله ضمن تائيد کارکرد دس  -10

 (اوردر برای هر مرحله از عمليات اجرایي الزامي مي باشد)ادامه عمليات را از ناظر پروژه دریافت نماید 

ي لف است کليه مراحل کار را بال فاصله صورتجلسه نماید و کليه خسارات ناشي از عدم تهيه صورتجلسه در صورت ادامه کار برعهده پيمانكار مپيمانكار مك  -15

 .باشد

 .هيچگونه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گيرد -16
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