
 

 

 
  

 

 رنگ آمیزی تک لبه بلوارها و میادین سطح شهر استعالم بها 

رنگ آمیزی تک لبه شهرداری و به استناد آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به  98شهرداری کازرون قصد دارد با توجه به بودجه مصوب سال 

براساس قیمت مقطوع پیمانی با شرایط زیراقدام متر طول    000/20ودا حدبلوارهای سطح شهر با رنگ جدولی ترافیکی با ضمانت یک سال به طول 

قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به از شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید جهت دریافت شرایط استعالم به صورت حضوری به امور  نماید.

یا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) بخش خرید خدمت( اقدام اقدام نمایند و  22/5/98ارائه قیمت پیشنهادی تا پایان وقت اداری مورخ 

 .نمایند

  مشخصات فنی :

ستفاده  000/20رنگ آمیزی  - شهر با ا سطح  ، تک جزئی درجه یکرنگ جدولی ترافیکی از متر از تک لبه های بولوارها و میادین 

  با ضمانت یک ساله  ممتاز، مقاوم در برابر رطوبت، سرما ، گرما و داشتن رفلکس مناسب

میلیون ریال می باشید که پ  ازانهام مملیات  سییصید و پنها میلیارد و  یک  ریال معادل   000/000/350/1مبلغ برآورد در حدود    -1

 درازاء صورت وضعیت پیمانکار وپ  ازتائید دستگا  نظارت پرداخت خواهد شد .

 به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.پیشنهادات بایستی درپاکت الک ومهرشد  ودر روز مقرر  -2

 در محل شهرداری انهام خواهد گرفت . 23/5/98مورخ  10قرائت پیشنهادات واصله نیزدرسامت  -3

 حضورپیشنهاد دهندگان درجلسه آزاد وشهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست . -4

 اتیکه بعدازمومد مقررواصل گردد ترتیب اثری داد  نخواهد شد.به پیشنهادات مشروط ومبهم ومخدوش ویابه پیشنهاد -5

 نماید .یا اضافه مبلغ پیمان را کسر  %25شهرداری مهازخواهد بود تا  -6

 کلیه کسورات قانونی بعهد  پیمانکارمی باشد . -7

 اکت شمار  ج تحویل نماید.متقاضیان بایستی مدارک شامل سوابق و اسناد شرکت  را در پاکت شمار  ب و فرم پیشنهاد قیمت را در پ -8

ست در زمان انعقاد قرارداد  -9 ستعالم می بای صد مبلغ قرارداد معادل  10برند  ا سن انهام قرارداد  000/000/135در ریال بابت تعهدات ح

 به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی به شهرداری ارائه نماید. 

 باشد.  ما  می 2مدت حدود مدت زمان انهام قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد به   -10

 ارائه برگ ثبت نام مالیات بر ارزش افزود  الزامی است.  -11

 کلیه ابزارکارومصالح مصرفی بعهده پیمانکارمی باشد . -12

باشااد و در صااورت بروز حاد ه  یم  مانکاریانجام کارازجمله نصااب تابلو و عالئخ خطر و ... بعهده پ نیح یمنیمسااائل ا هیکل تیعا -13

 ندارد . یتیمسئول چگونهیه یباشد و شهردار یم مانکاریعهده پ آن بر تیمسئول

بعهده  رمجازیو غ گانهیکار ب یروهایمجاز انجام دهد وعواقب هرگونه اسااتفاده از ن یروین قیپروژه فوق را ازطر سااتیبا یم مانکاریپ -14

 باشد. یمانکارمیپ

 اشد. با نظر کارفرما ب دیو ...( با ی، آب یرنگ جدول ) زرد، مشک انتخاب -15
 علی باقری                                                         

        شهاردار کاازرون                                                                          

                   

 
 رم با شرایط فوق موارداستعالم  رابشرح ذیل انهام دهم .اینهانب شرکت/آقای                                              حاض

طییول  ازقییرار هییرمییتییر مشیییییخصیییییات فیینییی اسیییییتییعییالم مییطییابییق  رنییگ آمیییییزی تییک لییبییه –الیی  

 .....................ریال .  ......................... ...............................................................................................................
 قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود.  -

 مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه برگ  بت نام به روز و مدت دار به برنده استعالم تعلق می گیرد.        -
 

 تاریخ -ر امضامه -آدرس و تلفن :                                          اسم


