
 

 

 

 ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

  استعالمالصه خ

طبق مشخصات معابر شهری  تابلو پرچمی و دیواركوببدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بافق در نظر دارد، تهیه و نصب 

 .به پیمانكار واجد شرایط واگذار نمایدرا فنی پیوست 
 

حداكثر مهلت تسليم پيشنهاد به دبيرخانه  .مراجعه نمايند ميدان امام حسين -بافق -يزد: شهرداري بافق به آدرسبه  استعالممتقاضيان جهت دريافت اوراق 

 (60205156566: تلفن تماس واحد امور قراردادها)  .می باشد 41/60/89مورخ  پنج شنبهشهرداري تا پايان وقت اداري روز 

بانك تجارت مركزي  5651685566نقد به حساب جاري  بايست يا به صورت واريز می باشدكه می ريال1606660666 استعالممبلغ سپرده شركت در  (1

 .نامه بانكی باشد شعبه بافق به نام شهرداري بافق و يا به صورت ضمانت

پروژه به پيمانكاري واگذار می . همچنين براي اجرا نيز قيمت جداگانه بدهد. به تنهايی قيمت پيشنهاد نمايد هاپيمانكار می بايست جهت خريد تابلو (2

 . ت پيشنهادي مجموع كمتري ارائه نمايدشود كه قيم

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و يا نقص باعث ابطال پيشنهاد می هرگونه خط (3

 .باشد شهرداري در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار می (4

 . بازگردانده می شودگران  استعالمگزار نگهداري و تضمين ساير  استعالمتضمين برنده اول و دوم، نزد   گشودن پيشنهادهاي قيمت،از  پس (5

 قراردادروز پس از ابالغ كارفرما به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود، به انعقاد  7بايد حداكثر تا  استعالمبرنده : 4تبصره

 .ط می شود و حق هيچگونه اعتراضی نداردبدون هيچ تشريفات قضائی به نفع كارفرما ضب استعالمدر غير اينصورت تضمين شركت او در . مبادرت نمايد

دوم  برندهاو به نفع كارفرما ضبط می شود و  استعالمحاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در   در مهلت پيش بينی شده،چنانچه برنده اول :5تبصره

 .تجديد خواهد شد استعالم فرما ضبط وبه نفع كاروي تضمين   و در صورت امتناع نفر دوم،شود  اعالم می استعالمبه عنوان برنده 

ساير هزينه هاي  نقل و هزينه بيمه بين راه و حوادث احتمالی ناشی از حمل وتخليه، بارگيري، حمل،  هزينه هايكليه كسورات قانونی و قراردادي و  (6

  .داشت كارفرما هيچگونه مسئوليتی نخواهد احتمالی ديگر بعهده پيمانكار بوده و

 

 مبلغ كل (ریال)قیمت هر واحد مقدار شرح ردیف

1 
سانتيمتر  08×53به ابعاد  پرچميتابلو  تهيه

 همراه با پايه و فندانسيون بتني
 عدد 38

  

 عدد 088 تابلو ديواركوب تهيه 2
  

 عدد 38 همراه با پايه و فندانسيون پرچمينصب تابلو  5
  

 ددع 088 نصب تابلو ديواركوب 4
  

  (:ریال)مجموع كل



 

 

 

 ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييد استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 :(مطابق با نمونه قابل بازديد در شهرداري )  لو پرچمي با پايه و فندانسيونبمشخصات فني تا

 سانتيمتر لبه دار دوطرفه 96×02ابعاد تابلو  -4

 فوالد مباركه اصفهان ورق دو ميليمتر روغنی درجه يك -5

 شستشو و تميز نمودن زير كار تابلو و پايه جهت رنگ آميزي با مواد اسيدي -0

 الكترواستاتيك پلی استر درجه يك دو طرف تابلو( 2665كد )بی رنگ آميزي تابلو با رنگ آ -1

 (طبق طرح شهرداري )  DMساله 7شبرنگ رده مهندسی از طرفه با استفاده  دودو طرفه و زمينه نوشتار  -2

 سانتيمتري5، 9عدد پيچ و مهره نمره  0و ( سوراخه0) 2/5گوشواره ورق نمره  -0

 (ميليمتر به پايه  2يك بست سوراخ شده جهت پيچ نمره ) سانتيمتري و واشر فنري 0، 9مره با پيچ آبكاري شده ن 2/5بست ها ورق نمره  -7

ضلعی به ابعاد  9ميليمتر و صفحه ستون  5ضخامت  7متر با گپ عدسی  92/5بطول ( نيمه سنگين)ميليمتر 5، ضخامت  7لوله پايه نمره  -9

 .عدد لچكی جوشكاري شده 1ميليمتر به همراه  40سوراخه  2سانتيمتر  9/6و ضخامت  56×56

 .رنگ آميزي لوله با رنگ سفيد پلی استر الكترواستاتيك درجه يك با رعايت شرايط زير كار -8

 12عدد ميلگرد  1سانتيمتر،  16و ارتفاع  06×06به ابعاد ( با مالت ماسه و شن بادامی و سيمان ويبره شده استاندارد ) فوندانسيون سيمانی  -46

عدد مهره  45سانتيمتر از كف،  56و  46سانتيمتري بصورت دار كالف شده به ارتفاع اتصال  46يك سررزوه و سرخم  41سانتيمتري آجدار نمره 

 عدد واشر فنري گالوانيزه 1و  41

 ساخت كالهك جهت استتار پيچ هاي فلنج -44

 ضمانت ساخت، رنگ و شبرنگ دو سال -45

 (:در شهرداري مطابق با نمونه قابل بازديد )  مشخصات فني تابلو ديواركوب

 لبه پايين و باال با ورق روغنی درجه يك با ضخامت يك ميليمترسانتيمتر با  26×00ابعاد تابلو  -4

 (طبق طرح شهرداري )  و فونت ترافيك سفيد الكترواستاتيك و نوشتار با برش كامپيوتر به زبان فارسی رنگ زمينه تابلوها -5

 (اري طبق طرح شهرد)  DMساله 7نوع شبرنگ رده مهندسی  -0

 سانتيمتر 5*9ايجاد پانچ در چهار گوشه تابلو جهت پيچ و رولپالك  -1

 :شرايطساير 

پيمانكار موظف است نسبت به بسترسازي و بتون كاري در صورت نياز ا بايستی بصورت استاندارد نصب گردد و جهت تعادل تابلوهاي پرچمی تابلوه -4

 .اطراف فندانسيون اقدام نمايد

 .نصب تابلوهاي ديواركوب بايستی بوسيله پيچ و روپالك باشد -5

در صورت سست بودن خاك، آجرچينی اطراف فندانسيون ) سه و شن نخودي و سيمان پركردن فضاي خالی اطراف فندانسيون با مالت ما -0

 ساعت پس از نصب فندانسيون  19و سه مرتبه آب دادن به مالت سيمان در مدت ( الزاميست 


