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فرم استعالم بها

جناب  آقای /شرکت محترم .....................................

شهرداری نیریز در راستای اجرای بودجه سال ۹۸و با توجه به درخواست شماره ١۷١۹/د/١٣۹۸ مورخ١٣۹۸/۰۹/١۸ واحد زیباسازی 
درنظر دارد عملیات بهسازی تک لبههای بلوار شهید جمشید زردشت را از طریق استعالم بها با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید. لذا کلیه پیمانکاران میتوانند تا تاریخ١٣۹۸/۰۹/٢٣ به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک 

استعالم بها نسبت به تکمیل و ارائه آن در مدت زمان تعیین شده در پاکت الک و مهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایند.

قیمتکل (ریال) قیمت 
واحد(ریال)

حجم 
عملیات

شرح عملیات

١۰۵۰ متر 
مربع  

عملیات بهسازی و رنگ آمیزی تک 
لبههای بلوار شهید جمشید زردشت

مبلغ عملیات با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده (در صورت مشمول بودن پیمانکار)
جمع 

مشخصات فنی

١-پاک کردن کلیه رنگ های موجود بر روی لبهها.

٢-پالستر و بتونه کاری با مالت ماسه و سیمان با طرح اختالط مورد تایید دستگاه نظارت به ضخامت ١سانتی متر در صورت لزوم 
ضمن هماهنگی با ناظر شهرداری. 

٣- نرمه کشی بر روی کلیه تک لبه ها به گونه ای که یکنواختی ایجاد گردد.

٤-رنگ آمیزی تک لبه ها با رنگ روغنی مشکات سبز و سفید (دو لبه سبز و دو لبه سفید اجرا گردد). در محل دوربرگردانها 
میبایست از رنگ روغنی مشکات زرد و مشکی استفاده گردد.

۵-پیمانکار می بایستی پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کنترل و هماهنگی الزم را با دستگاه نظارت به عمل آورد. 

۶- پیمانکار می بایستی قبل از آغاز عملیات نسبت به بیمه حوادث وشخص ثالث نسبت به کارکنان خود اقدام نمایند.

۷-پیمانکار موظف است  از اکیپ اجرایی مجرب و تجهیزات استاندارد استفاده نماید. 

۸-مسئولیت وقوع هر گونه حادثه چه در ساعات کاری و چه در ساعات غیر کاری به عهده پیمانکار می باشد. 

۹-پیمانکار موظف است قبل از اجرا از محل پروژه بازدید بعمل آورده واز شرایط کمی وکیفی آن آگاه باشد. 

١۰-چنانچه حسب دستور ناظر پروژه ،کار ضروری پیش بیاید پیمانکار موظف به انجام می باشد. 
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١١-پیمانکار موظف به تامین ایمنی محدوده خط کشی توسط نوار خطر ، کله قندی، چراغ گردان، لباس شبرنگدار و ... جهت 
پرسنل خود می باشد. 

١٢-اجرای خط کشی بایستی در شرایط جوی مساعد انجام پذیرد و پیمانکار بایستی از کار در شرایط سرمای زیاد ، بارندگی و رطوبت بیش از 
حد هوا خوداری نماید. 

١٣-کلیه هزینه های حمل ونگهداری مصالح به عهده پیمانکار میباشد. 

 

شهرداری محترم نیریز

اینجانب / شرکت ................................................................. فرزند / شماره ثبت ................................... به کدملی/ شناسهملی 
............................................................ آدرس...........................................................................  تلفن ثابت .................................... تلفن همراه 

..........................کلیه اسناد ومدارک عملیات بهسازی و رنگآمیزی تک لبه های بلوار شهید جمشید زردشت را مطالعه نموده 

و هیچگونه ابهامی در اسناد ومدارک ندارم  وقیمت پیشنهادی خود را جمعا به مبلغ ...............................................ریال اعالم مینمایم. 

                                                                                 باتشکر

                                                                                                                                                     نام ونام خانوادگی                           


