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

 استعالم بها خالصه
 

را به بخش خصوصی واگذار  از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری برداری  و بهره 78دستگاه اتوبوس ژانگ تانگ مدل  4شهرداری بافق در نظر دارد 

تا  به دبیرخانه شهرداری تحويل نمائید 30/30/99مورخ  شنبه لذا قیمت پیشنهادی خود را در رديف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز .نمايد

 .در صورت تائید کمیسیون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال )  مبلغ كل (ريال)قيمت هر واحد مقدار شرح  فعاليت

از  برداري  و بهره 78دستگاه اتوبوس ژانگ تانگ مدل  4واگذاري

 خطوط اتوبوسرانی
 سرويس 0055

  

 
 :شرايط استعالم

 پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده استعالم خواهد بود  .1

 . می باشد عقد قراردادماه شمسی از تاريخ  11مدت زمان اجرای کار  .2

درصد مبلغ پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی يا اسناد خزانه به  13اد معادل هنگام تنظیم و عقد قرارد .0

 . عنوان سپرده تا زمان تحويل قطعی دريافت می دارد

که در اين قرارداد دستگاه  حمل و نقل سازماننظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانكار بر طبق اين قرارداد تقبل نموده است، از طرف کارفرما بر عهده  .4

 نظارت نامیده می شود، واگذار گرديده است 

بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، تامین کلیه ابزارآالت و قطعات يدکی  عوارض، های پرسنل، هزينه نندگی،را و راهنمايی تخلفاتهای مربوط به  هزينه کلیه .5

 .می باشد پیمانكارو انجام کلیه عملیات سرويس و تعمیرات به عهده و هزينه ... سوخت ، الستیك، روغن ماشین آالت و  و مواد مصرفی مورد نیاز ،

کار گیرد تا از هرگونه خطر جانی و مالی به شهروندان جلوگیری نمايد و در صورت بروز هر گونه حادثه و خطر  پیمانكار موظف است تمهیدات الزم به .6

 .برای کارکنان و اشخاص ثالث مسئولیت آن بعهده پیمانكار می باشد

 درآمد حاصل از فروش بلیط متعلق به پیمانكار می باشد .8

 .قیمت اعالمی پیمانكار، صورت نمی گیرد به پیش پرداخت و اضافه پرداخت يا تعديل هیچگونه .7

لوازم و تجهیزاتی که از سوی کارفرما در اختیار پیمانكار قرار می گیرد، نزد پیمانكار بصورت امانت بوده و نامبرده مسئول جبران شین آالت، اممراقبت از  .9

 .ت عمدی بودن اين کار، عمل وی مصداق خیانت در امانت را داردهرگونه خسارات و تعدی و تفريط احتمالی بوده و در صور

به  حمل و نقل سازمانبندی و تغییرات آن در شرايط مختلف توسط  و برنامه زمان ابالغی می باشدحداقل به میزان ساعات کار  اتوبوس هاساعات کار روزانه  .13

 .گردد طرف قرارداد ابالغ می

 .دهی در خط بر اساس برنامه فعالیت روزهای تعطیل الزامی است در روزهای جمعه و ساير تعطیالت رسمی، فعالیت سرويس: تبصره

 حمل و نقل سازمانبا موافقت قبلی  بايست می ، صرفاً پیمانكار رج شدن از خط به داليل مختلف و جابجايی مسافر در خارج از زمان تعیین شده توسط خا .11

 .صورت پذيرد

و کلیه درآمدهای حاصله  گیرد صورت می حمل و نقل سازماندر چارچوب قوانین و مقررات جاری و تحت نظارت  اتوبوس هاهرگونه اقدام تبلیغاتی به وسیله  .12

 .می باشد پیمانكاراز آن متعلق به 

حمل و نقل و تصويب شورای اسالمی  سازمانتواند بدون اطالع  نمی پیمانكار ای اسالمی شهر خواهد بود و نرخ کرايه در هريك از خطوط بر طبق مصوبه شور .10

 .ه افزايش کرايه اقدام نمايدشهر نسبت ب

ريمه در ريال به عنوان ج 503330333در صورت عدم انجام هر يك از تعهدات اين قرارداد که برای آن مبلغ جريمه ای درنظر گرفته نشده است، مبلغ  .14

فسخ يكطرفه نوبت اول و در صورت تكرار دو برابر مبلغ اولیه جريمه از صورت وضعیت پیمانكار کسر می گردد و در صورت تكرار در نوبت سوم کارفرما حق 

 .قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار را دارد و پیمانكار حق هیچگونه اعتراضی ندارد
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