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 شرکت استعالم دهنده:                                                                                               تاریخ: /شخص

 فنیمشخصات 

  موضوع:
 مناقصه تامین مصالح و حمل و اجرای حصارکشی مطابق نقشه و مشخصات پیوست

  :عملیات هامصالح و 

 و نقشه های پیوست 1 طبق جدول استعالم پیوست

 معیار اندازه گیری:و  حجم کار

. حجم کار به صورت برآورد تقریبی می باشد و برای شروع کار مطابق صورت جلسه شروع و و نقشه های پیوست 1 طبق جدول استعالم پیوست

 دستور کار ناظر کارفرما احجام ابالغ و تایید می گردد.

 :اجرایی شرایط

نمایدکه دانش فنی و سایر نیازمندی های اجرای تعهدات خود را بر اساس مغاد استعالم در اختیار داشته و می تواند تامین نماید.پیمانکار اقرار می  -1  

.معرفی یک نفر مسوول کارگاه به کارفرما به عنوان نماینده تام  االختیار که موارد ابالغ شده به وی در حکم ابالغ به خود پیمانکار است -2  

جهت اجرای  موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.  و تهیه سوخت ابزارآالت ماشین آالت و مصالح و کلیه و حمل تامین تهیه و-3  

تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز و ایاب و ذهاب و اسکان به عهده پیمانکار است. -4  

روز پس از ابالغ کار از  10را خط پروژه پیشنهادی بر اساس کمترین حجم ه نقشپیمانکار موظف است با توجه به برنامه زمان بندی ارایه شده  -5

به شروع عملیات اجرایی اقدام گردد.کتباً به کافرما ارایه نموده تا نسبت  طرف کارفرما  

مال نظرآنها طبق طرح ارایه به عنوان ناظر،  نظارت و کنترل می گردد. و  بایستی کافکا اجرای کلیه عملیات قرارداد توسط کارشناس فنی شرکت -61

 شده تامین گردد. ) اجرای هر مرحله کاری با تایید مراحل قبلی توسط نماینده کارفرما )ناظر( قابل انجام می باشد. (

نماید.استفاده  1 رعایت کلیه موارد فنی می باشد و موظف است در تهیه کلیه تجهیزات مزابق لیست مربوطه از مصالح درجهپیمانکار ملزم به -7  

پیمانکار متعهد گردید کلیه عملیات اجرایی را شخصا به انجام برساند و به هیچ وجه کار را به شخص دیگری واگذار ننماید. -8  

در صورت بروز اشکال فنی در انجام کارپیمانکار ملزم به برطرف کردن عیب بوده و بابت انجام کار مجدد وجه اضافی پرداخت نخواهد شد.  -9  

کار متعهد گردید کلیه عملیات اجرایی پروژه را طبق برنامه زمان بندی ارایه شده همگی طبق طرح و نقشه های ارایه شده انجام دهد.پیمان-10  

در صورت بروز هرگونه حادثه برای وی و یا هرشخصی که ایشان به کار گمارده، شرکت ارس دام آرشام هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت و  -11

ظف است ضمن بیمه نمودن کلیه پرسنل خود نسبت به بیمه مسوولیت کارفرما اقدام نماید.پیمانکار مو  

پیمانکار متعهد گردید کلیه مسایل ایمنی ، حفاظتی و شوونات اجتماعی و اسالمی را در حین کار مراعات نماید. -12  

بوده و شرکت در این مورد هیچ گونه مسوولیتی ندارد. حفظ و نگهداری و نگهبانی از کلیه وسایل و تجهیزات پیمانکار به عهده وی  -13  

چرا که باالسری و تعدیل به قرارداد تعلق نمی  شود دهیموجود د یها متیق ریدر سا به عملیاتی مازاد موارد فوق قیمت مورد نظر ازیدر صورت ن  -14

 گیرد.



                  

 امضا و مهر :                                                                                            :           پیمانکارنام              

 

 

 :                                                                                                       امضا و مهر :پیمانکارنام              

 

 

 

،  کار گماردهایمنی در کار برای پیمانکار الزامی بوده و در صورت بروز هرگونه حادثه برای وی و یا هر شخصی که ایشان به  مسائلرعایت  -15

ی نخواهد داشت.تیمسئول گونهچیهشرکت   

می باشد. بارگیری و حمل و تخلیه کلیه ابزار آالت و حفظ و نگهداری دستگاه ها و وسایل مربوطه پیمانکار به عهده شخص وی -16  

17- در صورتی که برای ابزارآالت پیمانکار اتفاقی حادث گردد که نتواند ظرف 4 روز رفع نقص نماید یا کار را ادامه دهد یا ابزارآالت دیگری را 

% 15جایگزین آن کند به نحوی که کار متوقف شود،کارفرما راسا نسبت به انجام موضوع قرارداد و با هرکرایه حمل اقدام و هزینه را به اضافه 

نیست.باالسری از پیمانکار کسر خواهد نمود و از وی هیچ گونه ادعایی پذیرفته   

.دینماینمو غیره برای پیمانکار ایجاد  و تعدیل حقوقی اعم از سنوات گونهچیهاین قرارداد  -19  

 

 کسورات: پرداخت ها و

  .یمانکار می باشدپکلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و ... بر عهده -1

ماه پس از اتمام  چهاردرصد از مبلغ هر صورت وضعیت پیمانکار به عنوان سپرده حسن انجام کار در هر مرحله از پرداخت کسرمی گردد که این مبلغ  ده-2

کسر  درصد هم بابت کسورات بیمه تامین اجتماعی نزد کارفرما در هر صورت 5 عملیات  و رسیدگی به صورت وضعیت قطعی )نهایی( پرداخت خواهد شد.

ارایه مفاصا حساب تامین اجتماعی آزاد می گردد.میگردد و در صورت   

درصد ارزش افزوده به وی پرداخت می گردد.9در صورت ارایه گواهی ارزش افزوده از سوی پیمانکار مبلغ  -3  

درصد با ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر و تجهیز کارگاه پرداخت میگردد. 20پیش پرداخت به میزان  -4  

روز از هر فاز از عملیات انجام می پذیرد. 25پرداخت هر صورت وضعیت در صورت تایید ناظر و کارفرما پس -5  

 

 کارفرما نسبت به رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است. تبصره :

 پروژه کلیبر  -شرکت کشت دامداری فکا : کارمحل آدرس 

  ......................................-کلیبر -شرقیآذربایجان 

 کشت و دامداری فکاشرکت  ارسال پیشنهاد قیمت:آدرس 

 تحویل واحد حراست-جاده اختصاصی شرکت فکا 31جاده اصفهان شیراز بعد مسجد الکعبه خیابان خلیج فارس  16کیلومتر 


