
 

 

 

 (0000112501111152: كد نياز در سامانه ستاد)خالصه استعالم بها .جهت دريافت اصل اسناد به سامانه ستاد مراجعه گردد

 استعالم بهاخالصه 

)  بر مبنای اقالم درخواستي و مشخصات فني پيوست به پيمانكاار  ميدان معلم راشبكه برق  اجرایشهرداری بافق در نظر دارد خريد لوازم و 

 .يندبايستي موارد ذيل را رعايت نما استعالمشركت كنندگان در  .واجد شرايط واگذار نمايد(  شركتهای مورد تاييد شركت توزيع برق

تلفن تماس امور )می باشد 31/33/99شنبه مورخ دوروز  00/31ساعت تا  بارگذاري پيشنهادات در سامانه ستادحداكثر مهلت  (1

 ( 01215450500:قراردادها

 .ماه از تاریخ عقد تعيين می گردد دومدت اجراي كار  (2

پروژه به . همچنين براي اجرا نيز قيمت جداگانه بدهد. يشنهاد نمایدپيمانکار می بایست جهت خرید لوازم طبق برآورد ارائه شده به تنهایی قيمت پ (3

 . پيمانکاري واگذار می شود كه قيمت پيشنهادي مجموع كمتري ارائه نماید

 . گردد خوردگی، شرط، ابهام و یا نقص باعث ابطال پيشنهاد می هرگونه خط (4

 .باشد شهرداري در رد یا قبول هر پيشنهاد مختار می (5

 .قانونی و قراردادي به عهده پيمانکار خواهد بود كليه كسورات (6

 .می باشد شهرداري بافق عمرانواحد دستگاه نظارت كننده بر اجراي مفاد قرارداد  (7

علم و اطالع  55/30/3111متقاضی باید از الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا،نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب  (8

 .اشد و جزء افراد یا شركتهاي مذكور نبوده وگرنه قرارداد فسخ و پيمانکار مسئول خسارات وارده به شهرداري خواهد بودداشته ب

 .باشد به عهده پيمانکار میو اشخاص ثالث پرداخت هزینه هرگونه خسارت به تأسيسات شهري  (9

 .ظ استحق فسخ قرارداد در صورت عدم انجام تعهدات پيمانکار براي كارفرما محفو (11

 .در صورت قبولی یا رد پيشنهاد ، اسناد فراخوان بجز ضمانت نامه مسترد نخواهد شد (11

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه یا كسر نماید، بدون آنکه در % 52كارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطالع كتبی به پيمانکار تا ميزان  (12

 .اصل شود و پيمانکار ملزم به قبول آن می باشدواحد بهاء و شرایط قرارداد تغييري ح

 .قرارداد باید توسط دارندگان امضایی كه از طریق ارائه آخرین تغييرات روزنامه رسمی احراز می گردد امضا شود (13

 .شرایط عمومی پيمان جزء الینفک قرارداد محسوب می شود (14

رداري بافق به منظور حسن انجام تعهدات از پيمانکار تضمين بانکی یا اسناد خزانه درصد مبلغ پيشنهادي را شه 30هنگام تنظيم و عقد قرارداد معادل  (15

 . به عنوان سپرده تا زمان تحویل قطعی دریافت می دارد

 

 مبلغ كل ضريب برآورد شرح كاال رديف

   737.379.097 خريد لوازم و مصالح بر اساس اقالم درخواستي پيوست 1

   271.762.777 اجرای شبكه برق بر اساس كروكي و مشخصات پيوست 2

  (:ريال ) مبلغ كل 

 

 



 

 

 

 (0000112501111152: كد نياز در سامانه ستاد)خالصه استعالم بها .جهت دريافت اصل اسناد به سامانه ستاد مراجعه گردد

 تعهدات پيمانكار .1ماده

 .كليه اقالم خرید می بایست مطابق با وندور ليست شركت توزیع برق باشد -1-1

 .تعدیل یا اضافه بها به قرارداد مذكور تعلق نخواهد گرفت پيش پرداخت، هيچ گونه  -1-2

. هداري شبکه و وسایل و اموال مربوطه تا زمان تهيه و تحویل صورت مجلس اختتامی بوده و كارفرما تا این مدت مسئوليتی نداردپيمانکار مسئول نگ -1-9

و نماینده پاسگاه  پيمانکار ميبایستی به محض وقوع سرقت یا اطالع از آن، پایگاه یا پاسگاه انتظامی محل وقوع سرقت را در جریان امر قرار داده و با حضور

دستور رسيدگی اخذ و ( دادگستري یا دادگاه ) نماینده پيمانکار با اعالم شکایت به مقامات قضایی محل . نماینده كارفرما و پيمانکار، مراتب صورتجلسه گردد

اره حراست كارفرما اعالم تا از این همزمان مراتب با ذكر اقدامات انجام شده به اد. به اداره آگاهی شهرستان محل وقوع مراجعه و اقدامات الزم را انجام دهد

 . طریق نيز جهت تسریع در امر رسيدگی پيگيري گردد

 اگر در هنگام قطع یا وصل كابل سرویس مشتركين به لوازم خانگی برقی مشتركين خساراتی وارد شود، پرداخت خسارت وارده بعهده پيمانکار می -1-0

 .باشد

ر حين برقراري مجدد كابل سرویس مشتركين كه منجر به هر گونه خسارت جانی و مالی گردد، در صورت قصور، اهمال و سهل انگاري پيمانکار د -1-9

 .جبران خسارت برعهده پيمانکار می باشد

 .مسئوليت رعایت كليه موارد ایمنی برعهده پيمانکار است -1-6

 .اداره برق برعهده پيمانکار می باشد پيمانکار ملزم به رعایت دستورالعمل هاي خاموشی اداره برق می باشد و كليه هزینه هاي خاموشی -1-7

كليه هزینه هاي اعم از حمل و نقل و توزین سيم هاي اسقاط و همچنين تحویل اجناس بركناري به انبار كارفرما در تمامی مراحل به عهده  -1-8

 .پيمانکار می باشد

 .نظافت محل پس از انجام كار به عهده پيمانکار می باشد  -1-3

و عيبی است كه در حين یا پس از انجام كار به تجهيزات و ادوات توليد، به اشخاص و اموال اشخاص ثالث می رسد  پيمانکار ضامن هر گونه نقص  -1-17

 . و شرط تبري نسبت به شهرداري حاكم است


