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

 استعالم بها خالصه
 

لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را در رديف مربوطه درج نموده و  .خدمات بهشت حسين را به بخش خصوصي واگذار نمايدشهرداری بافق در نظر دارد 

 .در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود تا به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 31/70/89مورخ  شنبهحداکثر تا پايان وقت اداری روز 

 (ريال )  ماهه 21مبلغ  (ريال ) مبلغ ماهيانه  شرح  فعاليت

   انجام خدمات بهشت حسين

 : (ريال ) به حروف كل مبلغ 
 

 :شرايط استعالم

د بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و کسر کسورات پرداخت کليه کسورات قانوني بعهده برنده استعالم خواه -1

پيمانكار ( صورت وضعيتها)قانوني مزبور از قيمت کل پيشنهادی مي باشد و کارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير کسورات قانوني متعلقه را از مطالبات 

 .وطه واريز نمايدکسر و به حساب مراجع مرب

 . مي باشد 73/79/3189ماه شمسي از تاريخ  31مدت زمان اجرای کار  -4

 . هيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيمانكار، صورت نمي گيرد -5

از پيمانكار تضمين بانكي يا اسناد خزانه به عنوان درصد مبلغ پيشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات  37هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  -6

 . سپرده تا زمان تحويل قطعي دريافت مي دارد

 .تامين مصالح ساخت و ساز اعم از سيمان و آجر و بلوك قبر و هزينه های مربوطه آن برعهده پيمانكار مي باشد  -37

به باال و مورد تاييد دستگاه نظارت، جهت انتقال اجساد در داخل شهر تهيه نمايد و در صورت عدم  85دستگاه آمبوالنس مدل  يكپيمانكار متعهد مي گردد  -33

 . ريال جريمه و از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار کسر مي گردد 4707770777تهيه آمبوالنس ماهانه 

 .عدد به غير از بلوك مورد نياز بهشت الحسين به عهده و هزينه پيمانكار مي باشد 377تهيه بلوك قبر به تعداد  -31

 .زينه های مرتبط با آن بر عهده پيمانكار مي باشدتهيه مواد الزم و مصرفي اعم از  پنبه ، مواد شوينده و پاك کننده ، سدر و کافور ، سوخت و غيره و ه -34

 .مسئول است پيمانكار موظف است نسبت به ثبت اموات و ارايه به شهرداری و همچنين باطل نمودن شناسنامه های متوفيان اقدام و در صورت هرگونه کوتاهي

ن فضای سبز و نگهداری و تعميرات سيستم روشنايي،  تاسيسات و همچنين و آبياری درختا( شامل شخم زدن و هرس ) نظافت اماکن و تاسيسات، نگهداری  -35

محدوده بهشت حسين و هزينه های مرتبط با آن بر عهده پيمانكار ... جمع آوری نخاله ها و خاك های اضافي، شستشوی مخازن و آبسردکن ها، نصب آبسردکن و 

 .پيمانكار جريمه مي گردد ريال 507770777در صورت کوتاهي در هر نوبت مبلغ  .مي باشد

ريال جريمه مي  407770777را ندارد و بابت دريافت هرگونه وجهي پيمانكار مبلغ  از مراجعين پيمانكار و نيروهای پيمانكار حق دريافت هيچ گونه وجهي -36

 .گردد و از صورت وضعيت ماهانه پيمانكار کسر مي گردد

رستان و منازل به بهشت حسين در هر ساعت از شبانه روز مي باشد و رعايت کليه قوانين و مقررات  مربوط به حمل و پيمانكار موظف به انتقال اجساد از بيما -30

 .دفن متوفيان بر عهده پيمانكار بوده و شهرداری هيچ گونه تعهدی  ندارد و در صورت قصور با پيمانكار برخورد مي گردد

نسبت به انتقال اجساد به بافق و حومه و مرکز استان، اقدام نموده و از اين بابت هيچگونه وجهي به پيمانكار  پيمانكار موظف است در صورت دستور ناظر: تبصره

 .پرداخت نمي گردد

ظايف پيمانكار بوده و خودروهای موردنياز را طبق استاندارد برای انتقال به بيرون شهر را بايد تامين نمايد و شهرداری هيچ گونه انتقال متوفيان در حيطه و -39

 . تعهدی ندارد

برعهده  جزئي یچنانچه در طول مدت قرارداد دستگاه ها وتجهيزات مرتبط با فعاليت پيمانكار دچار خرابي يا عيب گردد، اجرای تعميرات و پرداخت هزينه ها -11

 .پيمانكار است

از موقعيت های مكاني و نحوه استقرار ادوات، ماشين آالت، لوازم اسقاطي، لوازم داخل انبار و ساختمان و تجهيزات مستقر بايستي قبل از عقد قرارداد پيمانكار  -16

و امضاء و ابالغ قرارداد به  نمايدبهشت الحسين بازديد نموده و با آگاهي و وقوف کامل و با در نظر گرفتن جميع جهات مبادرت به انعقاد اين قرارداد در محدوده 

 . منزله تحويل کليه وسايل و اقالم داخل محدوده مورد نظر مي باشد که پيمانكار مي بايست از آن ها محافظت و نگهداری نمايد

ريال به عنوان جريمه در نوبت اول و در صورت تكرار دو برابر مبلغ اوليه جريمه از  507770777در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات اين قرارداد، مبلغ  -19

وم کارفرما حق فسخ يكطرفه قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام صورت وضعيت پيمانكار کسر مي گردد و در صورت تكرار در نوبت س

 .کار را دارد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي ندارد
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