جم
هوری اسالمی اریان

وزارت کشور
استانداری یزد

تاریـخ ....................:
شماره ....................:
پیوست ...................:

« استعالم بهاء (نوبت دوم ) »

به :
سالم عليكم
احتراماً با عنایت به اینکه شهرداري شاهدیه در نظر دارد نسبت به حصار کشی برخی از زمین هاي افتاده سطح شهر به
شرح جدول پیوست و متراژ تقریبی  055مترمربع با مناسب ترین قیمت اقدام نماید.لذا شایسته است مناسبترین قیمت
پیشنهادي خود را با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات پیوست بدون خط خوردگی وممهور به مهر به این شهرداري اعالم
نمائید.
-1شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار میباشد.
-2مهلت تحویل پاکت استعالم تا تاریخ  99/7/2میباشد.
-3استعالم بهاء می بایست در پاکت در بسته وممهور به مهرتسلیم دبیرخانه شهرداري گردد.
 -4مبلغ پیشنهادي می بایست بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ارائه گردد که درصورت ارائه گواهی ثبت نام در نظام
مالیاتی  ،مالیات برارزش افزوده جداگانه پرداخت خواهد شد.
 -0مدت اجراي پروژه سه ماه میباشد .
 -6کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار میباشد .
-7تهیه کلیه مصالح مصرفی بعهده پیمانکار میباشد.
 -8هرگونه تغییر در حجم عملیات پروژه با هماهنگی و تائید و دستور کار دستگاه نظارت قابل پرداخت میباشد.
 -9حجم عملیات با دستور شهرداري تا  %20قابل افزایش ویا کاهش می باشد .
-15هرگونه پرداخت منوط به تایید ناظر و براساس پیشرفت کار می باشد.
-11پیمانکار موظف به بازدید از محل بوده وپس از ارائه قیمت اقدام نماید .
-12رعایت کلیه نکات ایمنی کارگاهی ،کارگران و شهروندان بعهده پیمانکار میباشد.
-13هیچگونه مابه التفاوت وتعدیل به قرارداد تعلق نمیگیرد.
 -14در هنگام عقد قرارداد ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان %15مبلغ پیشنهادي ویا واریز آن مبلغ به حساب
 3826565بانک مهر ایران بلوار جمهوري بنام شهرداري شاهدیه الزامی است .
 -10مهر و امضاء کلیه اسناد استعالم الزامی است .
سيد علي ميرنژاد
شهردار شاهدیه

نشانی :یزد ،شاهدیه،بلوار وحدت کد پستی  3748443498:تلفن 81644343 :فاکسEmail:shahedieh@imo.org.ir 81644343 :
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تاریـخ ....................:
شماره ....................:

وزارت کشور

پیوست ...................:

استانداری یزد

ابعاد

حداکثرارتفاع

متر

متر

1

میدان حضرت مهدي (عج)

95

2

0

2

کوچه مهدیه

12

2

6

خیابان گلها

3

میدان شاهد

10

2

7

کوچه یاسمن2و4

45

4

میدان پروفیل

15

2

8

کوچه اطلسی 4

15

آدرس

ردیف

ابعاد

حداکثرارتفاع

متر

متر

کوچه محراب 3

35

2

24

2
2
2

آدرس

ردیف

قيمت
مشخصات

ردیف

مقدار

واحد

پيشنهادی
هر مترمربع

1

اجراي دیوار  25سانتی با آجر فشاري و مالت گل (با مصالح)به ارتفاع حداکثر2متر

382

مترمربع

2

دستمزد اجراي دیوار  25سانتی با آجر فشاري و مالت گل(بدون مصالح)

85

مترمربع

مبلغ کل

جمع کل

سيد علي ميرنژاد
شهردار شاهدیه
شرکت /
اینجانب

به نمایندگی شرکت

و آدرس
مبلغ

به شماره تماس
عملیات موضوع استعالم را براساس شرایط و مشخصاات اعاالم شاده باه

ریال (به حروف) :

انجام میدهیم %
مهر و امضاء شرکت
نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده

نشانی :یزد ،شاهدیه،بلوار وحدت کد پستی  3748443498:تلفن 81644343 :فاکسEmail:shahedieh@imo.org.ir 81644343 :

