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

 استعالم بها خالصه

 
لذا قيمت پيشنهادی خود را . نمايد واگذار به شرح جدول ذيلرا به پيمانكار واجد شرايط بلوك های سطح شهر  رنگ آميزیشهرداری بافق در نظر دارد 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 51/51/89پنج شنبه مورخ اعالم نموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز 

 .به اجرای آنها اقدام شود

 مبلغ كل (ريال)قيمت هرواحد  مقدار شرح  فعاليت

   مترمربع ...510 عالممطابق با شرايط است اجراي رنگ آميزي بلوك هاي سطح شهر

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -5

 .کليه هزينه های حمل، ماليات ، بيمه و ساير کسورات قانوني برعهده پيمانكار مي باشد -1

 . هيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيمانكار، صورت نمي گيرد -3

بر عهده  تماماً ات شهری و خسارت جاني و مالي به اشخاص ثالث در حين کار و بعد از کار که ناشي از آن عمليات مي باشدهرگونه خسارت به تاسيس -4

 .  پيمانكار مي باشد

 .شود نمي 5331 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد مي تعهد پيمانكار -1

 (رنگ اميزی بايد با فرچه انجام گيرد . ) تهيه کليه مصالح و لوازم کار و رنگ جهت رنگ آميزی بر عهده پيمانكار مي باشد -6

 .مي باشد( خدمات شهری ) محل اجرای کار براساس دستور دستگاه نظارت  -1

 .از اجرای کار انجام گيرد برس کشي، شستشو، تميزنمودن بستر و سطح کار برعهده پيمانكار مي باشد و بايد حتما قبل -9

 .باشدو استاندارد مخصوص سنگ جدول  صبا شيميسفيد و آبي شرکت نيم براق نوع رنگ بايد رنگ درجه يك   -8

 .نوع طرح رنگ آميزی بر اساس دستور دستگاه نظارت باشد و به پيمانكار هيچگونه مبلغ اضافي بابت چگونگي اجرای طرح پرداخت نمي گردد  -51

  .يمان جزء الينفك قرارداد مي باشدشرايط عمومي پ  -55

 .مي باشدماه  6مدت قرارداد   -51
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