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

 استعالم بها خالصه

 
نموده در رديف مربوطه درج لذا قيمت پيشنهادی خود را . مايداقدام ن همراه با راننده  بيل بكهويك دستگاه بكارگيری شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای  يندشهرداری تحويل نما خانهدبيرواحد به  72/27/72مورخ  شنبهدوحداکثر تا پايان وقت اداری روز و 

 .آنها اقدام شود

 

 (ريال ) مبلغ كل  (ريال)قيمت هرواحد  مقدار شرح  فعاليت رديف

   ساعت 0222 و عقببا بيل لودر جلو  بيل بكهويك دستگاه  بكارگيری 1

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -2

 .و ساير کسورات قانوني برعهده پيمانكار مي باشد ، مالياتکليه هزينه های بيمه -7

 . اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيمانكار، صورت نمي گيردپيش پرداخت و ونه هيچگ -3

 .  هرگونه خسارت به تاسيسات شهری و خسارت جاني و مالي به اشخاص ثالث بر عهده پيمانكار مي باشد -4

 .يك سال شمسي مي باشد استعالممدت اجرای موضوع عمليات اين  -5

دکي، يتهيه قطعات ) انجام کار و تهيه کليه ماشين آالت، مواد مصرفي مورد نياز، تهيه سوخت و ساير هزينه های ماشين آالت تامين راننده برای  -6

 .بعهده پيمانكار مي باشد... ( تعميرات و 

لذا  در صورت . ام نموده و همكاری نمايدپيمانكار ملزم مي باشد برابر نظر کارفرما در روزهای جمعه و تعطيالت رسمي که نياز به حضور ايشان بوده اقد -2

به عنوان جريمه از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار کسر مي گردد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي  ريال ...0...50عدم حضور و ترك کار به ازای هر بار، 

 .ندارد

 .لغو و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي نداردشهرداری مجاز است در صورت عدم نياز به وسيله فوق قرارداد را بصورت يكطرفه  -8

 .شرايط عمومي پيمان جزء الينفك قرارداد مي باشد -7

بانك تجارت مرکزی  ..7.74.777ب جاری بايست يا به صورت واريز نقد به حسا ريال مي باشدکه مي ...0...3.0مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -.2

 .نامه بانكي باشد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت

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

در غير اينصورت استعالم . که تفاوت قيمت کمتر يا برابر با ميزان تضمين دريافتي باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد مي گرددشرايطي 

 تجديد خواهد شد

تبي مي نمايد، نسبت به انجام کار ابالغي ساعت کار بصورت ثابت و مداوم نمي باشد و پيمانكار ملزم است در هر زمان که کارفرما به او ابالغ شفاهي يا ک -22

 .اقدام نمايد

ريال جريمه مي گردد و در صورت سه مرتبه تكرار،  ...0...50در صورت عدم اجرای ابالغ شفاهي يا کتبي کارفرما، در هر نوبت پيمانكار مبلغ : تبصره

 .رددقرارداد بصورت يكطرفه فسخ و ضمانت نامه پيمانكار به نفع کارفرما ضبط مي گ
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