
 

 

 

 رددگبه شهرداري مراجعه  ستعالماندارد و جهت دريافت اصل  عالمتسااين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 استعالم بهاخالصه 

)  بر مبناي اقالم درخواستي و مشخصات فني پيوست بهه پياانكهار   باقرآباد جادهشبكه برق  اجرايشهرداري بافق در نظر دارد خريد لوازم و 

 .بايستي موارد ذيل را رعايت ناايند استعالمشركت كنندگان در  .واجد شرايط واگذار ناايد(  شركتهاي مورد تاييد شركت توزيع برق

: تلفن تماس امور قراردادها)می باشد  32/11/89چهارشنبه مورخ داكثر مهلت تسلیم پیشنهادات قیمت به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداری روز ح (1

02223430300 ) 

 .ماه از تاريخ عقد تعیین می گردد يكمدت اجرای كار  (2

پروژه به . همچنین برای اجرا نیز قیمت جداگانه بدهد. ايی قیمت پیشنهاد نمايدپیمانکار می بايست جهت خريد لوازم طبق برآورد ارائه شده به تنه (3

 . پیمانکاری واگذار می شود كه قیمت پیشنهادی مجموع كمتری ارائه نمايد

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و يا نقص باعث ابطال پیشنهاد می هرگونه خط (4

 .باشد شهرداری در رد يا قبول هر پیشنهاد مختار می (5

 .لیه كسورات قانونی و قراردادی به عهده پیمانکار خواهد بودك (6

 .می باشد واحد خدمات شهری شهرداری بافقدستگاه نظارت كننده بر اجرای مفاد قرارداد  (7

و اطالع علم  33/10/1221متقاضی بايد از اليحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا،نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب  (8

 .داشته باشد و جزء افراد يا شركتهای مذكور نبوده وگرنه قرارداد فسخ و پیمانکار مسئول خسارات وارده به شهرداری خواهد بود

 .باشد به عهده پیمانکار میو اشخاص ثالث پرداخت هزينه هرگونه خسارت به تأسیسات شهری  (9

 .ای كارفرما محفوظ استحق فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات پیمانکار بر (11

 .در صورت قبولی يا رد پیشنهاد ، اسناد فراخوان بجز ضمانت نامه مسترد نخواهد شد (11

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه يا كسر نمايد، بدون آنکه در % 32كارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطالع كتبی به پیمانکار تا میزان  (12

 .رارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشدواحد بهاء و شرايط ق

 .قرارداد بايد توسط دارندگان امضايی كه از طريق ارائه آخرين تغییرات روزنامه رسمی احراز می گردد امضا شود (13

 .شرايط عمومی پیمان جزء الينفك قرارداد محسوب می شود (14

پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانکار تضمین بانکی يا اسناد خزانه  درصد مبلغ 10هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  (15

 . به عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعی دريافت می دارد

كت در معامالت متقاضیان ضمن مطلع بودن از كلیه مقررات شر. ساير موارد اعالم نشده مطابق قوانین و مقررات مربوطه و جاری كشور خواهد بود (16

 . دولتی شهرداريها و ديگر قوانین مرتبط بايد دارای تمام اهلیت قانونی جهت انعقاد قرارداد بوده و منع قانونی نداشته باشد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 رددگبه شهرداري مراجعه  ستعالماندارد و جهت دريافت اصل  عالمتسااين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 تعهدات پياانكار .1ماده

 .باشدكلیه اقالم خريد می بايست مطابق با وندور لیست شركت توزيع برق  -1-1

 .تعديل يا اضافه بها به قرارداد مذكور تعلق نخواهد گرفت پیش پرداخت، هیچ گونه  -1-2

. نداردپیمانکار مسئول نگهداری شبکه و وسايل و اموال مربوطه تا زمان تهیه و تحويل صورت مجلس اختتامی بوده و كارفرما تا اين مدت مسئولیتی  -1-3

گاه انتظامی محل وقوع سرقت را در جريان امر قرار داده و با حضور نماينده پاسگاه و پیمانکار میبايستی به محض وقوع سرقت يا اطالع از آن، پايگاه يا پاس

دستور رسیدگی اخذ و ( دادگستری يا دادگاه ) نماينده پیمانکار با اعالم شکايت به مقامات قضايی محل . نماينده كارفرما و پیمانکار، مراتب صورتجلسه گردد

همزمان مراتب با ذكر اقدامات انجام شده به اداره حراست كارفرما اعالم تا از اين . اجعه و اقدامات الزم را انجام دهدبه اداره آگاهی شهرستان محل وقوع مر

 . طريق نیز جهت تسريع در امر رسیدگی پیگیری گردد

ارت وارده بعهده پیمانکار می اگر در هنگام قطع يا وصل كابل سرويس مشتركین به لوازم خانگی برقی مشتركین خساراتی وارد شود، پرداخت خس -1-4

 .باشد

در صورت قصور، اهمال و سهل انگاری پیمانکار در حین برقراری مجدد كابل سرويس مشتركین كه منجر به هر گونه خسارت جانی و مالی گردد،  -1-5

 .جبران خسارت برعهده پیمانکار می باشد

 .مسئولیت رعايت كلیه موارد ايمنی برعهده پیمانکار است -1-6

 .ملزم به رعايت دستورالعمل های خاموشی اداره برق می باشد و كلیه هزينه های خاموشی اداره برق برعهده پیمانکار می باشدپیمانکار  -1-7

های اعم از حمل و نقل و توزين سیم های اسقاط و همچنین تحويل اجناس بركناری به انبار كارفرما در تمامی مراحل به عهده  كلیه هزينه -1-8

 .پیمانکار می باشد

ه مورد پیمانکار میبايستی در تمام مراحل كار در محل كار حاضر بوده و در غیاب خود نماينده تام االختیار ذيصالح با اطالعات فنی مورد نیاز ك -1-9

 .تايید كارفرما نیز باشد معرفی نمايد

 .نظافت محل پس از انجام كار به عهده پیمانکار می باشد  -1-11

پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و مالیات كاركنان مرتبط باموضوع قرارداد و  رعايت كلیه مقررات و قوانین كار و مسئولیت حوادث از آن و -1-11

درصورت عدم انجام اين تعهدات ، مسئولیت هرگونه خسارت ناشی . همچنین بیمه های مسئولیت مدنی،آتش سوزی موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار است 

 .پیمانکار می باشد از حوادث مذكور ، صرف نظر از تقصیر يا عدم تقصیر به عهده

درصورت هرگونه تغییر در نوع عملیات اجرايی ، مابه التفاوت براساس فهرست بها و ضريب پیمان به دست آمده محاسبه و در صورت وضعیت  -1-12

 .پیمانکار لحاظ خواهد شد 

 .ط كافه خیارات به هردرجه ای كه باشد از پیمانکار به عمل آمد اسقا  -1-13

بات و در صورت تخلف پیمانکار در ارتباط با مفاد قرارداد شهرداری مجاز ، مختار و محق خواهد بود ضمن برداشت نمودن كلیه ديون فروشنده ،مطال -1-14

 .از محل تضمین اين قرارداد ، هرگونه مطالبات احتمالی پیمانکار و يا به هر طريق مقتضی ديگر مطالبه وصول نمايد خسارات خود را 

 مبلغ كل ضريب برآورد شرح كاال رديف

   1111718361951 خريد لوازم و مصالح بر اساس اقالم درخواستي پيوست 1

   36117651111 اجراي شبكه برق بر اساس كروكي و مشخصات پيوست 2

 


