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

 فرم استعالم بها

لذا قيمت پيشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج . به شرح جدول پيوست اقدام نماید عمراني سطح شهرشهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای  رداری تحویل نمائيدبه دبيرخانه شه 02/20/79مورخ  شنبهدونموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

 .آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوست عمراني سطح شهرانجام عمليات 

 :شرايط استعالم

بانك تجارت مرکزی  0202270022بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری  ریال مي باشدکه مي 0202220222مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -2

 .نامه بانكي باشد ه صورت ضمانتشعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا ب

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 اینصورت استعالم . ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد مي گردد شرایطي که تفاوت قيمت کمتر یا برابر با ميزان تضمين دریافتي باشد، تضمين نفر اول،

 تجدید خواهد شد

 . مي باشد ميزان درصد پيشرفت ریالي پروژهماه شمسي و مطابق با  2مدت زمان قرارداد  -0

ام ه محل انجپيمانكار متعهد است هرگونه آلودگي و تخریب که بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نماید به صورتيك -0

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

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

 .ه به حساب بدهي پيمانكار منظور مي نماید و در صورت تكرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نموددرصد جریم 21

 .هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت  -2

نوع آجدار و باید از برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد ضمنا موزایيك... تهيه کليه مصالح، موزایيك، سنگ جدول، ماشين آالت، لوازم کار، نيروی انساني و   -1

وزائيك قبل از اجرا مي بایست به تائيد دستگاه نظارت شهرداری بافق برسد که طرح م باشدکارخانه سنگاميك یزد یا کارخانه الماس ميبد  ساب خورده توليد

 . همچنين سنگ جدول مورد تائيد جهت اجرا سنگ جدولهای پرسي مي باشد

 .انجام عمليات نقشه برداری الزم برعهده و هزینه پيمانكار مي باشد -6

رات قانوني بعهده پيمانكار خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و کسر کسورات پرداخت کليه کسو  -9

( 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 

 .مانكار کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز نمایدپي

 .نه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گيردهيچگو   -8

منطقه ای و ضریب پيشنهادی پيمانكار و بر اساس صورت وضعيت  70/1باالسری و  3/1و اعمال ضرایب  79مبلغ قرارداد براساس فهرست بهای ابنيه   -7

 .ه نظارت و کسر کليه جرایم و کسورات قانوني قابل پرداخت مي باشدپيشرفت کار و طبق تایيد کارفرما و یا دستگا

 20100200222: فاکس  - 20100202022: تلفن - 8792716999:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -یزد: آدرس

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رديف
شماره 

آيتم
واحدشرح عمليات

قيمت هر واحد 

)ريال(
مقدار

قيمت كل 

)ريال(
1,382,0005271,864,000مترمكعبتخریب انواع بتن غير مسلح1010405

56,60050028,300,000متر طولتخریب وبرچيدن سنگ جدول2010515

11,80050590,000متر طولبرش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتي متر3010907

4010908

اضافه بها نسبت به ردیف 222729 ، به ازای هر سانتي متر اضافه عمق مازاد بر 9 سانتي 

متر، اندازه گيری برحسب طول هر خط برش )کسر سانتي متر به تناسب محاسبه مي 

شود(.

1,450150217,500متر طول

4,72030141,600متر مربعتخریب آسفالت بين دو خط برش5010913

6010914
اضافه بها به ردیف 222720 به ازای هر سانتي متر اضافه ضخامت مازاد بر 9 سانتي متر 

)کسر سانتي متر به تناسب محاسبه مي شود(.
1,85090166,500متر مربع

7020103
خاك برداری پي کني گود برداری و کانال کني در زمين های سخت تا عمق 2 متر و 

ریختن خاك به کنار محل
156,00031348,828,000مترمكعب

8020401
بارگيری مواد حاصله از هر نوع عمليات خاکي غير لجني با هر نوع وسيله دستي تا 50 متر 

و تخليه آن در مئاردی که ماشين برای حمل ممكن نميباشد
153,50037056,795,000متر مكعب

77,900453,505,500متر مكعبآبپاشي و کوبيدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر 15 سانتيمتر با تراکم 95 درصد9020602

1020505
پخش و تسطيح خاك های ریخته شده در خاکریز ها تا قشر 15 سانتيمتر در هر عمق و 

ارتفاع  غير کانال و گود و پي
40,000572,280,000متر مكعب

15,500681,054,000متر مكعببارگيری و حمل و باراندازی مواد زاید تا1330701100

1,360272369,920متر مكعبحمل مواد زاید 100تا1430702500

حمل مواد زاید 500تا153070310
مترمكعب-

کيلومتر
3,9506462,551,700

1630704
حمل مواد زاید 10تا30 )حمل نخاله تا 11 کيلومتر و حمل مخلوط مناسب از دپو 

کارخانه فوالد 17 کيلومتر مي باشد(

مترمكعب-

کيلومتر
2,8604101,172,600

380,00027.210,336,000متر مكعبتهيه و حمل و پخش شن نقلي17040505

154,50015023,175,000مترمربعقالببندی برای جداول بتني به هرارتفاع18060102

19080102
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعي یا شكسته با 150کيلوگرم سيمان در 

مترمكعب بتن
1,013,00041.2541,786,250متر مكعب

2080104
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعي یا شكسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 

مگاپاسكال
1,171,00051.159,838,100متر مكعب

435,0006829,580,000مترمكعبشفته ریزی با خاك محل و 150کيلوگرم در متر مكعب21110901

22110905
کسر بها برای کاهش هر 50کيلوگرم آهك شكفته در مترمكعب شفته کسر 50کيلوگرم به 

تناسب محاسبه مي شود
4,066,400-59,80068-مترمربع

23120102
تهيه و  نصب سنگ جدول با سطح مقطع 0/05 تا 0/1 متر مربع با بتن به عيار 250 و 

مالت 1:5
2,745,00056.25154,406,250متر مكعب

24202122
بنایي با بلوك سيماني توخالي کف پر به ضخامت حدود 02. سانتي متر و مالت ماسه 

سيمان 2:6
340,5005017,025,000مترمربع

24,0001253,000,000مترمربعشمشه گيری روی سطوح قائم با مالت ماسه سيمان25180302

98,90012512,362,500مترمربعاندود سيماني به ضخامت حدود 2 ساتيمتر روی سطوح قایم با مالت ماسه سيمان 261803041:4

27282222
اندود تخته ماله ای )قشر رویه( در یكدست، به ضخامت حدود 2٫1 سانتي متر، روی 

سطوح قائم و افقي با مالت . سيمان، پودر و خاك سنگ 2:2:0
67,4001258,425,000مترمربع

28282220
اضافه بها نسبت به ردیفهای 282222 و 282220 ، در صورتي که، به جای سيمان پرتلند 

از سيمان سفيد استفاده شود.
1,820125227,500مترمربع

252,50027268,680,000متر مربعتهيه و نصب موزایك آجدار فرنگي29210505

1,2501012.51,265,625تن- کيلومترحمل آهن آالت و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر30کيلومتر تا فاصله 75 کيلومتر30280101

31280102
حمل آهن آالت و سيمان پاکتي نسبت به مازاد بر75کيلومتر تا فاصله 150 کيلومتر )تا 

100 کيلومتر محاسبه و پرداخت مورد تائيد مي باشد(
845787.5665,438تن- کيلومتر

644,542,583جمع کل بدون ضرایب

896,558,732جمع کل آیتمهای فهرست بهایي با اعمال ضرایب )1/3 باالسری و 1/07 منطقه ای(

برآورد اقالم براساس فهرست بهاي ابنيه سال 1397      )جدول الف(

قيمت پيشنهادي پيمانکار بابت كارهاي پيش بينی شده براساس فهرست بهاي ابنيه سال 97
 

 

 

 



رديف
شماره 

آيتم
واحدشرح عمليات

قيمت هر واحد 

)ريال(
مقدار

قيمت كل 

)ريال(

1*
تهيه رنگ روغني و رنگ آميزی جداول بتني )تميزکاری و نظافت قبل از کار به عهده 

پيمانكار مي باشد(
40,00030012,000,000متر مربع

1,000,0001010,000,000عددحمل و نصب ویلچررو*2

500,0002010,000,000عددحمل و نصب بوالرد*3

4*)U( 350,00051,750,000عددحمل و نصب مانع ترافيكي

200,000255,000,000متر طولتهيه و اجرای غالف لوله 110 پلي کا*5

6*

تخریب و کندن پایه های تابلوهای معابریا تابلو عالئم یا صندوقهای پست یا صدقه یا ... و 

نصب مجدد در صورت یا دستور کار ناظر پروژه ) 40% قيمت پيشنهادی این آیتم مربوط 

به هزینه های تخریب و نخاله برداری ونظافت و حمل تا انبار  و 60% مربوط به هزینه نصب 

و تامين ماسه و سيمان ومالت  الزم جهت نصب مي باشد (

1,250,00056,250,000پایه

45,000,000

58,500,000

896,558,732

58,500,000

تبصره : پرداخت صورت وضعیت براساس ضرایب به دست آمده از حاصل تقسیم قیمت پیشنهادی پیمانکار به قیمت براورد )به صورت جداگانه *

بابت کارهای فهرست بهایی و کارهای ستاره دار( صورت می پذیرد

955,058,732 جمع كل برآورد )مجموع جداول )الف( و )ب( برآورد(

قيمت پيشنهادي پيمانکار )ريال(

ضریب پیشنهاد قیمت پیمانکار بابت 

کارهای فهرست بها 97
=

ضریب پیشنهاد قیمت پیمانکار بابت کارهای =

پیش بینی نشده در فهرست بها 97

جمع کل جدول )ب( برآورد با اعمال ضریب 1/3 باالسری

قيمت پيشنهادي پيمانکار بابت كارهاي پيش بينی نشده درفهرست بهاي ابنيه سال 97

برآورد اقالم پيش بينی نشده )ستاره دار * (درفهرست بهاي ابنيه سال 1397      )جدول ب(

جمع کل جدول )ب( برآورد بدون اعمال ضریب

 


