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

خالصه استعالم بها
شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به خرید مصالح به شرح جدول پيوست ،اقدام نماید .لذا قيمت پيشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج نموده و حداکثر
تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  19/20/91به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام
شود.
رديف

شرح كاال

1

خريد مصالح (به شرح پيوست) بدون محاسبه ماليات بر ارزش افزوده

مبلغ كل (ريال)

شرايط استعالم:
 -9مدت این قرارداد  90ماه بوده و فروشنده می بایست تا پایان مدت قرارداد به تعهدات خود عمل نماید .
 -0موزائيک مورد استعالم فوق می بایست از کارخانه سنگاميک یزد یا یزد موزایيک و از نوع درجه یک پرسی خریداری گردد
 -3هيچگونه اضافه پرداختی یا تعدیلی به قيمت اعالمی فروشنده ،تا پایان مدت قرارداد صورت نمی گيرد.
 -4هيچگونه پيش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گيرد.
 -5فروشنده می بایست براساس نامه ارسالی واحد عمران موزائيک ،سنگ جدول و سيمان مورد نظر را در اسرع وقت و حداکثر ظرف 20
ساعت تامين و به مراجعه کنندگان تحویل نماید .
 -6صورت وضعيت فروش به صورت ماهيان ه می بایست توسط فروشنده به واحد عمران شهرداری ارسال تا پس از بررسی و تائيد جهت
پرداخت به امور مالی شهرداری ارجاع داده شود و معادل  92درصد از هر صورت وضعيت فروشنده به منظور حسن انجام کار کسر می گردد.
 -2فروشنده متعهد ميگردد در صورت تاخير در پرداختهای شهرداری نسبت به ادامه عمليات فروش و تحویل اجناس تا پایان قرارداد
همكاری الزم با شهرداری را به عمل آورد (تاخير در پرداخت صورت وضعيت دليلی بر عدم تامين اجناس مورد نياز نمی باشد )
 -9پيمانكار بایستی حتما در شهر بافق ،انبار جهت فروش مصالح داشته باشد و قبل از عقد قرارداد به تایيد دستگاه نظارت برسد و محل
تحویل اجناس در انبار پيمانكار در شهر بافق می باشد.
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خالصه استعالم بها

جدول پيشنهاد قيمت خريد مصالح ساختماني
واحد

مقدار

رديف

مترمربع

0444

مترمربع

1044

عدد

1444

تن

04

0

آجر فشاري

تن

144

6

پودر سنگ

تن

0

7

سيمان تيپ  0پاكتی( مهريز يا كرمان يا اصفهان )

تن

044

1

0

3

0

شرح كاال
موزائيک 04*04طرحهاي دريا  ،نارسيس  ،نارون وشياري
و سکه اي نابينايان (بصورت رنگی در رنگهاي مختلف)
موزائيک 04*04طرحهاي دريا  ،نارسيس  ،نارون و ...
(سيمانی و بدون افزودن مواد رنگی)
سنگ جدول پرسی با ابعاد  04*04و ضخامت 10
سانتيمتر
آهک صنعتی يا آهک شکفته يا كلوخه ( فله اي ) بر
حسب تاييد دستگاه نظارت

قيمت هر واحد
(ريال)

مبلغ كل (ريال)
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