
  .گرددمراجعه  بافق شهرداري واحد قراردادهاي اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به

 استعالم بها خالصه
 

است قیمت پیشنهادی خود را در  مقتضيلذا  .را به بخش خصوصي واگذار نمايد سرويس دهي درون شهری و برون شهریخدمات شهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائید کمیسیون معامالت  رداری تحويل نمائیدبه دبیرخانه شه 31/50/89مورخ  شنبهيكرديف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز 

 .نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال)بهاي كل (ريال)بهاي هرواحد مقدار شرح فعاليت

   كاركرد ماشين ساعت 0044 (دو دستگاه ماشين) انجام خدمات سرويس دهي داخل شهر

    كيلومتر 730444 جهت رفت و برگشتانجام خدمات سرويس دهي بيرون شهر 

   كيلومتر يك طرفه 200444 انجام خدمات سرويس دهي بيرون شهر 

   ساعت 744 توقف در ماموريت هاي برون شهري

   ساعت 354 در اختيار در ماموريت هاي برون شهري
 

 :شرايط استعالم

میزان افزايش مبلغ واحد هر يك از آيتمهای فوق الذکر با توافق کارفرما و به اين قرارداد تعديل تعلق مي گیرد و در صورت افزايش مبلغ حاملهای انرژی  -3

 .و در صورت عدم توافق، قرارداد با رضايت طرفین فسخ مي گردد پیمانكار صورت مي گیرد

زانه به درصد مبلغ پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكي يا اسناد خ 35هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  -2

 . عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد

به باال در داخل شهرداری تامین نمايد و خودروهای آژانس  81خودرو پژو مدل دو دستگاه  ساعت بصورت مستمر 0/0موظف است روزانه به مدت پیمانكار  -1

 .بايستي دارای کارت معاينه فني و بیمه آژانس، بیمه حوادث، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و بدون عیب و نقص فني باشد

به باال بايستي استفاده  81اری استفاده نمايد و از خودروهای مدل دجهت انجام ماموريت های برون شهری پیمانكار نمي تواند از خودروهای داخل شهر: تبصره

 .نمايد

 از سوی کارفرما به پیمانكار پرداخت نمي گردد... به جز مبلغ پیشنهادی پیمانكار، هیچگونه هزينه و وجهي بابت سوخت، تعمیرات، قبوض جريمه، بیمه و  -4

 .یرهای آسفالت محاسبه مي گردد و هیچگونه مابه التفاوتي بابت آن تعلق نمي گیردنرخ هر کیلومتر مسافت مسیرهای خاکي برابر مس -0

ی، روشنايي نكار متعهد مي گردد خودروهای بكارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ سالم بودن الستیك ، بخاری، برف پاك کن، کولر، باطرپیما -6

ساعت نسبت به  24خودرو، نظافت داخل و ظاهر خودرو مرتب بازديد نمايد و در صورت بروز هرگونه نقصان برای خودروهای مذکور سريعا و حداکثر در مدت 

 .تعمیر و رفع عیب آن اقدام نمايد و در اين فاصله جهت جلوگیری از رکود امور محوله، خودرو مشابه و مناسب ديگری جايگزين نمايد

با  عداد خودروها با نظرکارفرما بوده و در صورتي که کارفرما نیاز به استفاده از خدمات پیمانكار در روزهای تعطیل داشته باشد يك روز قبلکاهش يا افزايش ت -7

 باشد ذکر تعداد اتومبیل مراتب را به پیمانكار اعالم و پیمانكار مكلف به قبول آن مي

 .اعالم مي گردد مبنای ساعتي تعیین و کیلومتری حريم جزء شهر بافق و بر 30باشد و تا شعاع محدوده انجام موضوع استعالم فوق شهر بافق مي  -9

 .رار دهداستفاده از خدمات پیمانكار با خودرو و راننده مي باشد و پیمانكار حق ندارد خودرو بدون راننده در اختیار کارفرما و يا نماينده او ق -8

 .در صورت ارائه سرويس در روزهای جمعه يا تعطیل، مشابه روزهای کاری عمل خواهد شد -35

 .های پیشنهادی پیمانكار برای کلیه ساعات شبانه روز يكسان استنرخ  -33

دقیقه در  30دون هیچگونه عذری وسیله نقلیه را حداکثر تا مدت بجهت انجام ماموريت های برون شهری پیمانكار متعهد است به محض درخواست کارفرما  -32

 .اختیار کارفرما قرار دهد

 .در استعالم مي باشند مجاز به شرکتهای صنفي تحت نظارت اتحاديه فقط آژانسها و موسسات -31
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