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اعالم نموده و حداکثر در رديف مربوطه جدول ذيل لذا قيمت پيشنهادی خود را . اقدام نمايد بارگيری و حمل مخلوطشهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

 .تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شودتا در صورت  به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 60/60/99مورخ  شنبهدوروز تا 

 (ريال)مبلغ كل  (ريال) مترمكعبقيمت هر مقدار شرح  كاال رديف

   مترمكعب 83444 مخلوط دپويو  حمل ،بارگيري 8

3 
بارگيري، حمل و تخليه مخلوط در كوچه ها و معابر 

 متناسب با نياز و كاركرد روزانه گريدر
 مترمكعب 0444

  

  (:ريال ) جمع كل 

 (: ريال ) مبلغ كل به حروف 
 

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -1

ساير هزينه های احتمالی ديگر بعهده  نقل و بارگيری، حمل، هزينه بيمه بين راه و حوادث احتمالی ناشی از حمل وبيمه، ماليات،  هزينه هایکليه  -2

  .داشت کارفرما هيچگونه مسئوليتی نخواهد وده وپيمانكار ب

 ( 99فهرست راه و باند  21فصل .) سازمان مديريت وبرنامه ريزی مشمول تعديل می باشد 10/9/1332مورخ  173673/16نرخ اين پيمان طبق بخشنامه شماره   -3

تاييد دستگاه  می باشد که بايستی مخلوط تامين شده روزانه به زباله محل بارگيری مخلوط، سد باطله سنگ آهن يا محل قرضه اداره راه در مسير گود -4

واحد ) و محل دپو در پارك آبشار و معابر سطح شهر با توجه به نياز روزانه ماشين آالت راهسازی شهرداری بر اساس دستور دستگاه نظارت نظارت برسد 

 .می باشد( عمران شهرداری 

نمايد و لذا در صورت نياز به اخذ مجوز برداشت الزم است که پيمانكار شخصا نسبت به  لوط را به پيمانكار معرفی میط محل تامين مخقکارفرما ف: تبصره 

 .اخذ مجوز اقدام نموده و از اين بابت هيچگونه هزينه ای توسط کارفرما پرداخت نميگردد 

 .  عهده پيمانكار می باشد هرگونه خسارت به تاسيسات شهری و خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث بر -0

 .شود نمی 1337 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد می تعهد پيمانكار -0

 .مدت قرارداد يكسال شمسی از تاريخ ابالغ قرارداد می باشد -7

تخليه در معابر  حجم و( گردد  بابت متراکم شدن مخلوط دپو هيچ هزينه اضافی پرداخت نمی) محاسبه حجم دپو براساس نقشه برداری می باشد  -3

هر سرويس تك معادل ( الزم است در پايان هر روز مخلوط تخليه شده به تاييد ناظر مربوطه برسد ) گردد می بصورت شماره سرويس محاسبه سطح شهر 

 .هزينه نقشه برداری برعهده پيمانكار می باشد. ب محاسبه خواهد شدمترمكع 16چرخ معادل  16مترمكعب و هر سرويس  7

 .باشد  تسطيح مخلوط دپو شده به عهده کارفرما می:  1تبصره 

 . بايست طی دو مرحله براساس دستور کتبی دستگاه نظارت تخيله و دپو گردد  بنا به تشخيص کارفرما عمليات دپو مخلوط می:  2تبصره 

 .است پيمانكار عهده بر ترافيكی و ايمنی مجوزات کليه و گرفتن پيمانكار وظيفه ترافيكی و ايمنی لمسائ کليه رعايت -9

 پيمانكار موظف است بصورت روزانه مخلوط مورد نياز جهت زير سازی کوچه ها را بر اساس دستور شفاهی دستگاه نظارت تامين نمايد و در صورت -16

 .وارده بابت بيكاری اکيپ زيرسازی شهرداری از حساب پيمانكار کسر می گرددتاخير در روند کار ماشين آالت خسارت 
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 سيد علي نوروززاده         شهردار بافق .                               باال گواهي مي گردد استعالمصحت 



 


