
 .گرددمراجعه  سامانه ستاداين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به 

 (1100000000000000: كد نياز در سامانه ستاد)خالصه استعالم بها
 

را به پيمانكار واجد شرايط واگذار  ذيلبه شرح جدول و بازديد از سطح شهر  GISهای بروزرساني نقشه  و توليد شهرداری بافق در نظر دارد انجام عمليات

 در سامانه ستاد بارگذاری گردد 52/03/3000مورخ  شنبهچهارروز  00/31ساعت لذا قيمت پيشنهادی خود را در رديف مربوطه درج نموده و حداکثر تا . نمايد

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

 (ريال ) مبلغ كل قيمت هر واحد مقدار شرح  فعاليت رديف

   مورد 1111 بازديد و ارائه گزارش 1

   مورد 01 ايجاد و اختصاص كد نوسازي 2

   مورد 011 عرصه به روزرسانی نقشه هاي 3

   مورد 011 عيان به روزرسانی نقشه هاي 4

   نقطه GPS 011پياده سازي نقاط با گيرنده  وبرداشت  5

   مورد GPS 111توليد و تهيه نقشه از نقاط برداشت شده با گيرنده  0

  :(ريال ) مبلغ كل 
 

 :استعالمشرايط 

 :بايست مهمور به مهر و امضاء پيشنهاد دهنده و به شرح ذيل ارائه گردد کليه اسناد استعالم مي -3

و آگهي تأسيس و تغييرات و  (موضوع اساسنامه ضرورتا بايستي با موضوع استعالم مطابقت داشته باشد)  رونوشت مصدق اساسنامه: اشخاص حقوقي( الف

 .آخرين آگهي در مورد دارندگان امضای مجاز پيشنهاد دهنده برای اسناد مالي و تعهد آور، رونوشت شناسنامه و کارت ملي مدير عامل شرکت

 . رونوشت شناسنامه و کارت ملي: شخاص حقيقيا

مي بايست نسبت به انجام امور محوله در زمان تعيين شده در هر ابالغ که توسط کارفرما مشخص  پيمانكارمي باشد و شمسي ماه  35 مدت زمان قرارداد -5

به ازای هر روز تاخير جريمه معادل مبلغ ابالغ کار )مي شود كار پيمانمي گردد اقدام نمايد و در صورت تاخير در انجام ابالغ مربوطه جريمه تاخيرات شامل 

 ( .تقسيم بر تعداد روز مشخص شده جهت انجام کار 

 .ابالغ مي گردد پيمانكاربه ماه  دوازدهدر مدت  مرور زمان وکل کار برآورد شده به  :تبصره 

به کارفرما معرفي نمايد و به صورت روزانه و در صورت و مسلط به نقشه برداری ( سال سابقه کار  0با حداقل )  جي آی اس کارمي بايست يک نفر پيمانكار -1

 و کميته راهبردی مميزی شهرداری نسبت به انجام فعاليت اقدام نمايد واحد شهرسازی تحت نظر( صبح و عصر)لزوم در دو نوبت کاری 

موظف است در طول قرارداد نسبت به اعمال تفكيكي های ارائه شده از سوی مالكان که به تاييد شهرداری رسيده بر روی نقشه اقدام نموده و پيمانكار: 3تبصره

 .  برای امالک جديد بر روی نقشه را بعمل آورد و در صورت نياز نسبت به تجميع امالک اقدام نمايدمراحل اختصاص کد نوسازی 

 .هيچ گونه تعديل يا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت  -0

 خواهد بود پيمانكارليه کسورات قانوني بعهده پرداخت ک -2

 نداشتن حق واگذاری کل قرارداد به غير -6

 .کارگاه معرفي نمايد سرپرست نقشه بردار و جي آی اس کار و خود را به عنوان ميتواند در صورت داشتن صالحيت و واجد شرايط بودن پيمانكار: تبصره 

 .هيچگونه پيش پرداختي به اين قرارداد تعلق نمي گيرد  -7

 همان ماه مي باشد  52زمان ارسال صورت وضعيت به شهرداری اول تا پنجم هر ماه مي باشد و مهلت برررسي آن تا روز   -8

 .موظف است هر ماه حداقل يک صورتجلسه کارکرد تهيه و به تاييد دستگاه نظارت برساند پيمانكار:  تبصره

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه يا کسر نمايد، بدون آنكه در واحد % 52تا ميزان پيمانكاررفرما مي تواند در طول مدت قرارداد با اطالع کتبي به کا  -9

 ملزم به قبول آن مي باشدپيمانكاربهاء و شرايط قرارداد تغييری حاصل شود و 

 01215051003: فاکس  - 01215050500: تلفن - 8973926777:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -يزد: آدرس

 
 

                                                              


