
  .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 . نمايد واگذار به شرح جدول ذيلرا به پيمانكار واجد شرايط كوچه ها و سطح شهر  حفر چاه جذبيشهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائيد كميسيون  دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيدبه  91/20/19مورخ  شنبهپنج نموده و حداكثر تا پايان وقت اداری روز  در رديف مربوطه درج

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 قيمت كل طول قيمت هر متر مقدار شرح  فعاليتها رديف

1 
 (متر  11 عمق حداقل)  حفر ميله چاه

 (منظور از عمق، فاصله دهانه چاه تا انتهاي چاه مي باشد)
 طول متر 1111

  

 : (ريال ) به حروف  مبلغ كل

 

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -9

بانك تجارت مركزی شعبه بافق  0202210022بايست يا به صورت واريز نقد به حساب  ريال مي باشدكه مي 0202220222مبلغ سپرده شركت در استعالم  -0

 .امه بانكي باشدن به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت

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

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

 تجديد خواهد شد

 (مصالح بايستي مورد تاييد دستگاه نظارت باشد ) .برعهده پيمانكار مي باشد ...كليه لوازم كار و مصالح مانند آجر، سيمان، ماسه و تهيه   -3

متر طوقه چيني،مبلغ  0به ازای هر متر مازاد بر )  .متر مي باشد 0ني و طوقه چي اشدحفر چاه با طوقه مي باشد و طوقه چيني برعهده پيمانكار مي ب -2

 (ريال اضافه پرداخت مي گردد  002220222

 .سانتيمتر باشد 92قطر دهانه چاه بايستي حداقل  -5

 . هر چاه برعهده پيمانكار مي باشد جهت 90دو عدد ميلگرد سانتيمتر با  972به طول ميليمتر و 3به ضخامت ( مواد نو )  902ليكا وپتهيه و نصب يك لوله  -0

 .نظافت محل، جمع آوری و حمل خاكها پس از حفر چاه برعهده پيمانكار مي باشد -7

 پيمانكار موظف به حفر چاه در هر نوع زميني مي باشد  -9

 .نمي گردد روسازی پرداختو بابت كندن آسفالت اضافه ای هيچگونه هزينه  :تبصره

 .مي باشد پيمانكاربرعهده و قراردادی ساير كسورات قانوني بيمه، ماليات و كليه هزينه های  -1

 . ، صورت نمي گيردپيمانكارهيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي  -92

 .مي باشد ماه شمسي 0مدت انجام كار  -99

 . ريال جريمه خواهد شد 302220222لغ از سوی دستگاه نظارت مب بصورت شفاهي يا كتبي به ازای هر روز تاخير پيمانكار در تحويل كار ابالغي -90

 .اكيپ فعاليت كنند دوپيمانكار موظف است بنا به درخواست دستگاه نظارت همزمان  -93

درصد مبلغ پيشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانكار تضمين بانكي يا اسناد خزانه به  92هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -92

 .رده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي داردعنوان سپ
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