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

 استعالم بها خالصه
 

به پيمانكار ني و اجرايي پيوست را با شرايط زير و مشخصات ف رنگ آميزی مسير عابر پياده و سرعت گير سطح شهراجرای عمليات شهرداری بافق در نظر دارد 

به دبيرخانه شهرداری تحويل  51/51/89مورخ  شنبهپنج قت اداری روز لذا قيمت پيشنهادی خود را اعالم نموده و حداکثر تا پايان و .واجد شرايط واگذار نمايد

 .تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود نمائيد

 مبلغ كل (ريال)قيمت هرواحد  مقدار شرح  فعاليت رديف

1 
تهيه مصالح و اجرای رنگ آميزی سطوح آسفالت و بتن با رنگ دو جزئي 

 ابر پيادهجهت خط ع
    مربع متر 033

تهيه مصالح و اجرای رنگ آميزی سطوح آسفالت و بتن با رنگ دو جزئي  2

 جهت سرعت گيرها
   مربع متر 253

 

 :شرايط استعالم

 .مي باشد پيمانكارکليه هزينه های حمل، ماليات ، بيمه و ساير کسورات قانوني برعهده  (5

 . ، صورت نمي گيردپيمانكاراضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي پيش پرداخت و  هيچگونه (1

 . تهيه کليه مصالح و لوازم کار و رنگ جهت خط کشي بر عهده پيمانكار مي باشد (3

 .باشدصبا شيمي و استاندارد نوع رنگ بايد رنگ شرکت  (4

 .مي باشد( خدمات شهری ) ور دستگاه نظارت براساس دست بصورت پراکنده در سطح شهر و  محل اجرای کار (1

 .رنگ شده انجام مي شودمفيد  متراژاندازه گيری رديف های خط کشي منقطع و متناوب بر اساس  (6

 .ماه شمسي مي باشد شش زمان انجام کار (7

تينر مصرفي بايد به گونه ای باشد که خسارتي به آسفالت و شفافيت رنگ وارد  .کليه ويژگي ها و مشخصات فني رنگ بايستي تحت استاندارد ملي ايران  باشد (9

 .ي مبلغ اضافه ای به پيمانكار پرداخت نمي گرددنوع رنگ و طرح آن بايستي مورد تاييد دستگاه نظارت باشد و جهت اجرای هرگونه طرح. ننمايد

که  و با همكاری نيروی انتظامي بنحوی( طبق معمول)مي بايستي ضمن رعايت کليه موارد ايمني و تحت شرايط تردد وسايط نقليه جهت انجام رنگ آميزی  (8

 .ايمني به مخاطره نيفتد انجام پذيرد

 .نقليه هيچگونه هزينه ای اضافه بر مبلغ مندرج در برگ پيشنهاد قيمت پرداخت نخواهد شدبابت انجام کار تحت شرايط تردد وسايط : تبصره

 .انساني ماهر مورد تاييد دستگاه نظارت برعهده پيمانكار مي باشد تهيه ماشين آالت، شابلون، ابزارآالت و نيروی (51

رد تاييد دستگاه انسداد مسير خط کشي در صورت لزوم برعهده پيمانكار مي باشد و پيمانكار موظف به تهيه و بكارگيری وسائل و تجهيزات استاندارد ايمني مو (55

مطابق آيين نامه های ايمني و حفاظت و نظر دستگاه نظارت و پليس مي ... چراغ هشداردهنده، نوار خطر و  نظارت از قبيل تابلو، عالئم هشداردهنده مانند کله قندی،

 ... (جليقه مجهز به شبرنگ و چراغ خطر و ) در صورت اجرای رنگ در ساعات شب، پيمانكار بايستي اکيپ خود را مجهز به لباس و تجهيزات ايمني. باشد

کارفرما تعيين مي گردد و در صورت ضرورت و فوريت کار پيمانكار موظف است تا زماني که کارفرما اعالم نمايد حضور داشته و ساعت کار پيمانكار طبق نظر  (51

 .نسبت به اتمام کار اقدام نمايد

 .نظر پليس و دستگاه نظارت به عهده پيمانكار مي باشدنصب پرده جهت اطالع رساني به شهروندان در خصوص راه های انحرافي با  (53

 .بازگشايي معبر پس از اجرای عمليات خط کشي با نظر دستگاه نظارت خواهد بود (54

و ( ر برای کل سطح شه) پيمانكار ملزم به رعايت ايمني کامل و بدون قيد و شرط کارگاه مطابق قانون کار و بيمه تمام خطر و شخص ثالث حين عمليات اجرايي  (51

 . استفاده از نوار خطر، کاور شب نما و ساير تجهيزات ايمني مورد نياز جهت پرسنل بخصوص در ساعات شب مي باشد

مقررات  51ضمناً رعايت مبحث . انحراف ترافيك در موارد الزم با نظر ناظر پروژه، رعايت کامل ايمني و اطالع رساني به شهروندان به عهده پيمانكار خواهد بود  (56

 .ي ساختمان نيز اجباری مي باشدمل

 .کال به عهده پيمانكار مي باشد و هيچ گونه وجه اضافي از اين بابت به پيمانكار تعلق نخواهد گرفت... هزينه های مربوط به کار در شب، تامين روشنايي و   (57

 .خواهد گرفتهزينه تجهيز و برچيدن کارگاه به عهده پيمانكار بوده و از اين بابت مبلغ اضافه تعلق ن (59

 .پيگيری بكارگيری مامورين راهور جهت همكاری در اجرای عمليات خط کشي برعهده پيمانكار مي باشد (58
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