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

 استعالم بها الصهخ

 پيمانكارمدت يك سال شمسي به  به و دپوي نخاله هاي ساختماني رابر نخاله هاي سطح شهر كنترل و نظارت در نظر دارد عمليات  هرداري بافقش

  .واجد شرايط واگذار نمايد

: تلفن تماس امور قراردادها.) می باشد  72/50/99خ مور دوشنبهحداكثر مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداری روز  -1

50007475755 ) 

 .شهرداری در رد يا قبول هر پیشنهاد مختار است -7

 .كلیه هزينه های حمل، مالیات ، بیمه و ساير كسورات قانونی برعهده پیمانكار می باشد -0

 . یمانكار، صورت نمی گیردهیچگونه پیش پرداخت و اضافه پرداختی يا تعديلی به قیمت اعالمی پ -4

یمانكار می هرگونه خسارت به تاسیسات شهری و خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث در حین كار و بعد از كار كه ناشی از آن عملیات می باشد بر عهده پ -0

 .  باشد

، با تكمیل اسناد قرارداد از جمله مهر و امضاء دفترچه پیمان و ارائه تضمین انجام تعهدات، به واحد مالی روز كاری از تاريخ ابالغ 2ست تا موظف ا استعالمبرنده  -6

 شهرداری مراجعه و نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد 

غ پیشنهادی را شهرداری بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پیمانكار تضمین بانكی يا اسناد خزانه به عنوان درصد مبل 15هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل  -2

 .داردسپرده تا زمان تحويل قطعی دريافت می

 ؛اجرای كلیه تعهدات اين قرارداد، دستورات و الحاقیه های ابالغی در چارچوب قرارداد از طرف كارفرما و صورتجلسات در طول اجرای پروژه -8

نسبت به دپوی نخاله اقدام نمايد به گونه ای كه مورد تايید دستگاه  مترمربع 055ستگاه نظارت به متراژ پیمانكار بايستی در محدوده مشخص شده توسط د -9

 .نظارت باشد

 :پیمانكار بايستی حق ورودی به شرح ذيل از ماشین آالت دريافت نمايد و كلیه درآمدهای حاصله متعلق به پیمانكار می باشد -15

 ريال 050555تراكتور و خاور مبلغ ( الف

 ريال 450555كامیون تك مبلغ ( ب

 ريال 050555مبلغ ... كامیون ده چرخ و ( ج

، پیمانكار خارج از محدوده تعیین شدهنخاله ساختمانی در تخلیه  و در صورت مشاهده هر مورد در سطح شهر نظارت داشته باشد پیمانكار بايستی شبانه روز -11

 .كار كسر می گرددورت وضعیت پیمانريال جريمه و از ص 005550555مبلغ 

 پیمانكار موظف است نظارت كامل بر دپوی نخاله در محل تعیین شده داشته باشد تا از پراكندگی نخاله و تخريب محیط اطراف جلوگیری شود در -17

 .هیچگونه اعتراضی نخواهد داشتو پیمانكار حق  نكار كسر می گرددريال جريمه و از صورت وضعیت پیما 1505550555ازای هر بار مبلغ غیراينصورت پیمانكار به 

پیمانكار كسر ( صورت وضعیتها)پرداخت كلیه كسورات قانونی بعهده پیمانكار خواهد بود و كارفرما حق دارد بیمه و ساير كسورات قانونی متعلقه را از مطالبات  -10

 .و به حساب مراجع مربوطه واريز نمايد

 .لق نخواهد گرفت هیچ گونه تعديل يا اضافه بها به قرارداد مذكور تع -14

نمايد و نفر را به عنوان نماينده تام االختیار خود جهت پاسخگويی و ايجاد هماهنگی های الزم در انجام موضوع قرارداد، كتبا به كارفرما معرفی پیمانكار يك  -10

 .ريال از صورت وضعیت ماهانه پیمانكار كسر می گردد 705550555در صورت عدم دسترسی در هر بار مشاهده مبلغ 


