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

 استعالم بهاخالصه 
 

لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را . به شرح جدول پيوست اقدام نماید پارک پير مرادفنس كشي شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عمليات 

تا در صورت تائيد كميسيون  به دبيرخانه شهرداری تحویل نمائيد 11/40/99مورخ  شنبهچهاردر ردیف مربوطه درج نموده و حداكثر تا پایان وقت اداری روز 

 .معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل شرح  فعاليت

  به شرح جدول پيوستفنس كشي انجام عمليات 

 :(ريال ) مبلغ كل به حروف 
 

 :شرايط استعالم

ودجه همراه اسناد و مدارک پيمان نباشد، شرایط عمومي ابالغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این اگر شرایط عمومي مصوب سازمان برنامه و ب -1

 .پيمان حاكم است

 . ماه شمسي مي باشد دو مدت زمان قرارداد -2

در هنگام عقد قرارداد تمامي عمليات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالي مربوط به اجرای عمليات نزد یکي از پيمانکار بایستي  -3

لف به چنانچه به علت تشریفات یا هر علت دیگر این امر ميسر نشود حداكثر یک ماه پس از مبادله قرارداد مک. شركتهای بيمه مورد قبول كارفرما بيمه نماید

هرگاه پيمانکار به ترتيب فوق عمل ننماید و در خالل مدت اجرای عمليات حادثه یا مشکلي پيش آید كه به تجهيزات و . تسليم بيمه نامه مربوط خواهد بود 

 .عمليات انجام شده آسيب وارد كند پيمانکار مسئول جبران خسارت ناشيه خواهد بود

 .تحویل كارفرما نمایدر سطح كامال صاف وشاغول و بدون افتادگي درا فنس كشيده شده بر سطح كار پيمانکار موظف است  -0

ه محل انجام پيمانکار متعهد است هرگونه آلودگي و تخریب كه بر اثر انجام عمليات موضوع پيمان بوجود امده باشد را بالفاصله برطرف نماید به صورتيک -5

 .كارها عاری از هرگونه مصالح اضافي باشد و پس ازانجام عمليات ، نظافت محل به تائيد ناظر درآید

ربوطه را به اضافه در صورت خودداری پيمانکار از اجرای بند فوق ، با اولين اعالم ناظر به پيمانکار ، كارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه م: بصرهت

 .درصد جریمه به حساب بدهي پيمانکار منظور مي نماید و در صورت تکرار، تصميمات مقتضي اتخاذ خواهد نمود 15

 .هيچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت  -6

 .ي باشدانجام عمليات نقشه برداری الزم برعهده و هزینه پيمانکار م -7

 اخت كليه كسورات قانوني بعهده پيمانکار خواهد بود پرد -8

را به عنوان  گاه نظارت بامدرک تحصيلي حداقل مهندس عمران پيمانکار موظف است قبل از آغاز عمليات اجرایي، شخص واجد شرایط و مورد تایيد دست  -9

ای هر روز رئيس كارگاه معرفي كند و رئيس كارگاه ميبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومي پيمان عمل نماید و در صورت غيبت سرپرست كارگاه به از

 . ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعيت كسرخواهد شد 204440444

توركار جهت پيمانکار الزم است قبل از انجام هر عمليات اجرایي دستور كار از ناظر پروژه داشته باشد و پس از انجام آن مرحله ضمن تائيد كاركرد دس  -14

 (مرحله از عمليات اجرایي الزامي مي باشداوردر برای هر )ادامه عمليات را از ناظر پروژه دریافت نماید 

 .مي گيرد محاسبه وزن قوطي و نبشي بر اساس جدول پيوست كه در بازار موجود مي باشد صورت -11

 .هيچگونه پيش پرداختي به این قرارداد تعلق نمي گيرد  -12

 : به ميزان و ترتيب زیر از پيمانکار وصول مي شود( ناشي از قصور پيمانکار ) خسارت تاخير غير مجاز پيمان   -13

 ریال از كاركرد یا مطالبات یا ضمانت نامه بانکي پيمانکار به عنوان جریمه  204440444به ازای هر روز تاخير غيرمجاز مبلغ  :تأخير در اجرای عمليات  (الف

 ي گرددبرداشت م

منطقه ای و ضریب پيشنهادی پيمانکار و بر اساس صورت وضعيت  70/1باالسری و  3/1و اعمال ضرایب  99مبلغ قرارداد براساس فهرست بهای ابنيه   -10

       .پيشرفت كار و طبق تایيد كارفرما و یا دستگاه نظارت و كسر كليه جرایم و كسورات قانوني قابل پرداخت مي باشد

 43532023401: فاكس  - 43532024244: تلفن - 8971956777:كدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -یزد: آدرس

 
 

 



 

مقدار کلواحدشرح عملياتشماره آيتمرديف
بهای واحد پايه

( ريال)

بهای واحد غيرپايه پايه

( ريال)

بهای کل پايه

(ريال)

بهای کل غير پايه

(ريال)
توضیحات

120102
كندن زمين در زمين هاي خاكی و ريختن خاكهاي كنده 

شده
m315.00224,000-3,360,000-

220401
بارگيري و حمل مواد حاصل از هر نوع عمليات خاكی و 

حمل تا 20 متر
m315.00148,500-2,227,500-

تا 80متر حمل دستی-m345.0068,400-3,078,000اضافه بها به رديف هاي 20102 براي حمل اضافه320402

430701
بارگيري و حمل مواد حاصل از هر نوع عمليات خاكی و 

حمل تا 100 متر
m315.0031,200-468,000-

-m360.001,200-72,000حمل از 100 تا 500 متر530702

-m3142.506,150-876,375حمل از 500 متر تا 10 كيلومتر630703

760101
تهيه وسايل قالب بندي با استفاده از قالب فوالدي در 

پی ها و شناژهاي پی
m226.40431,500-11,391,600-

-m315.002,186,100-32,791,500تهيه و اجراي بتن با مقاومت 20 مگاپاسکال880105
فنداسیون 50 در 50 در 50 و بتن شناژ 

نواری 20*30

980310
اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي،در صورت مصرف بتن 

در بتن مسلح
m318.7022,400-418,880-

1080501
تهيه و اجراي گروت سيمانی براي زير بيس پليت و محل 

هاي الزم
D-M3198.0063,300-12,533,400-

-kg440.00127,000-55,880,000تهيه و ساخت قطعات فوالدي اتصالی به همراه شاخک1190701

13160207
تهيه و ساخت و كارگزاري پايه دستک فلزي از قوطی 

جهت نصب تور سيمی
kg4,089.00124,000-507,036,000-

قوطی3.5*90*90 باوزن واحد 9.76 

کیلو گرم - قوطی20*40*2.5 باوزن 

واحد 2.31 کیلو گرم

m2792-120,000-95,040,000 نصب تور سيمی حصاري*14
هزینه تهیه و اجرای مفتول به عهده 

پیمانکار است
-m2190272,500-51,775,000تهيه مصالح و اجراي رنگ روغنی روي كارهاي فلزي15250304

16280102
حمل سيمان پاكتی ، مصالح سنگی آهن االت هرگاه 

فاصله از 30 تا 150 كيلومتر
ton /km408.962,050-838,368-آهن االت - سیمان

682,746,62395,040,000

949,700,553123,552,000

جمع كل بدون اعمال ضرايب ) ريال(

جمع كل با اعمال ضرايب)  30 درصد باالسری و 7 درصد منطقه ای( ) ريال(

تجهیز كارگاه ) ريال(

قیمت پیشنهادی پیمانكار جهت كارهای پايه و غیرپايه در فهرست بهاء ابنیه 99 با اعمال ضرايب مربوطه )ريال(

1,073,252,553

ضريب پیشنهادی پیمانكار جهت كارهای پايه و غیرپايه در فهرست بهاء ابنیه 99

براورد

 پروژه فنس کشی زمین بازی  پارک پیرمراد

1,073,252,553 جمع كل) ريال (

0


