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 اجرای عملیات ذيل بصورت دستي در سطح شهر اقدام نمايد .لذا قیمت پیشنهادی خود را در رديف مربوطه درج نموده و
حداکثر تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  19/20/91به دبیرخانه شهرداری تحويل نمائید تا در صورت تائید کمیسیون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام
شود.
واحد

شرح فعالیت

مقدار

قیمت هر واحد (ريال)

مبلغ کل (ريال)

 _9جمع آوری سنگهای اضافه در مخلوطهای زيرسازی کوچه ها به گونه ای
که امكان تسطیح و کوبیدن برای ماشین آالت راه سازی میسر گردد  ( .کل

متر مربع

09422

سطح معبر در هر اليه يا بستر )
 _0تسطیح مخلوط جاهايي که امكان کار با گريدر و تراکم با غلطک نباشد
شامل (کناره کوچه و انتهای کوچه های بن بست و مجاور تیربرق و
تاسیسات شهری ) و تراکم دستي آن ( با کمپكتور) به عرض تا  02سانتي

مترمربع

99022

متر از هر طرف معبر .
 _3جارو و جمع آوری خاکهای اضافي محل اتصال معبر خاکي به معبر
آسفالتي قبل از عملیات قیرپاشي

عدد

05

تبصره رديف  : 9الف ) جمع آوری بابت کل سطح معبر و به ازای بستر يا هر اليه با هر ضخامت يک بار محاسبه میشود .
ب) در صورت لزوم به بیرون بردن سنگها و نخاله های اضافي ماشین آالت مورد نیاز توسط شهرداری تامین میگردد و پیمانكار موظف به بارگیری دستي میباشد .
تبصره رديف  : 0الف ) محاسبه اين رديف فقط تا عرض  02سانتي متر از هر طرف میباشد و بیشتر از اين عرض هیچگونه پرداختي صورت نمیگیرد .
در معابری که طرفین آن بلوک گذاری شده ويا هیچ نوع ساخت و سازی در طرفین آن کار نشده ( از قبیل معابر دسترسي و موارد مشابه ) هرينه ای بابت تسطیح
دستي پرداخت نمیگردد .
شرايط استعالم:
 -0مبلغ سپرده شرکت در استعالم  0202220222ريال مي باشدکه ميبايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاری  0204210022بانک تجارت مرکزی شعبه
بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانتنامه بانكي باشد
 -3تهیه کلیه لوازم کار برعهده و هزينه پیمانكار مي باشد.
 -0مدت زمان اجرای کار يک سال شمسي از تاريخ عقد قرارداد مي باشد و جرائم متعلقه به تاخیرات غیرمجاز پیمانكار هر روز مبلغ  002220222ريال محاسبه و از
صورت وضعیت وی کسر خواهد شد.
 -5هیچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قیمت اعالمي پیمانكار ،صورت نمي گیرد.
 -1هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  92درصد مبلغ پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكي يا اسناد خزانه به
عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد.
 -94چنانچ ه در اثر سهل انگاری پیمانكار و يا عدم اجرای تدابیر حفاظتي ،زياني به ابنیه ،تجهیزات و يا ساير اموال کارفرما و شهروندان وارد آيد مسئولیت رفع آن
طبق نظر دستگاه نظارت به عهده و هزينه پیمانكار بوده و در صورت قصور پیمانكار جهت رفع خسارت های احتمالي وارده ،کارفرما مي تواند خود نسبت به رفع آن
اقدام و هزينه آن را به اضافه  %90از مطالبات پیمانكار و يا سپرده های وی کسر نمايد.
 -90تامین نیروی انساني ماهر برای انجام کارها و پرداخت حقوق و مزايا ،غذا و اياب و ذهاب و بیمه کارگران و ايجاد وسايل ايمني به منظور جلوگیری از حوادث و
خطرات ناشي از انجام کار و خسارت جاني و مالي ناشیه بعهده و هزينه پیمانكار خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتي در اين رابطه نخواهد داشت و پیمانكار
مسئول و جوابگو خواهد بود .همچنین پیمانكار جهت انجام عملیات موضوع قرارداد حق به کار گیری اتباع بیگانه و افراد مشمول ممنوعیت مهندسي نظام وظیفه را
ندارد و درصورت تخلف از اين امر مسئولیت آن بعهده پیمانكار مي باشد .
 -95کارفرما مي تواند در طول مدت قرارداد با اطالع کتبي به پیمانكار تا میزان  %00قرارداد از حجم ،زمان و مبلغ آن اضافه يا کسر نمايد ،بدون آنكه در واحد بهاء
و شرايط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانكار ملزم به قبول آن مي باشد
.تبصره :کارفرما مجاز است نسبت به کاهش يا حذف هريک از آيتم های قرارداد و افزايش آيتم ها ديگر تا سقف مبلغ قرارداد اقدام نمايد و پیمانكار حق هیچگونه
اعتراضي در اين خصوص ندارد
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