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استعالم بهاء
جناب آقای  /شرکت محترم  ....................................................... :با شماره تماس ..........................................
به اطالع مي رسـانذ شـهرداری تفت در نظر دارد جهت پیاده روسازی خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل ابتدای خیابان آیت اهلل شهید
مطهری تا بوستان پهلوان یسدی (پارک بسرگ شهر)  ،از طريق استعالم با مشخصات ريل اقذام نمايذ  .در صـررت تمايـل ارامشـمنذ اسـت
قيمت پيشنهادی ارد را اعالم نمائيذ .
موضوع استعالم

مبلغ برآورد پروشه

ضریب پیشنهادی
پیمانکار

مهر و امضا

پیبدُ رٍ سبسی
هشخظبت فٌی ٍ اجزایی:

-

159.119.181

ثزاسبس ثزآٍرد فْزست ثْبء اثٌیِ سبل 1321

جوع کل
-

هذت قزارداد  2هبُ هی ثبشذ.

-

ثزآٍرد اٍلیِ پزٍصُ پیبدُ رٍ سبسی (فْزست ثْبء اثٌیِ) ثِ پیَست هی ثبشذ.

-

پزداخت ّز گًَِ ٍجِ هٌَط ثِ تبئیذ هسئَل ٍاحذ فٌی شْزداری هی ثبشذ.

-

کلیِ کسَرات قبًًَی ثعْذُ پیوبًکبر هی ثبشذ.

-

کلیِ هظبلح هظزفی ٍ ّوچٌیي حول هظبلح ثعْذُ پیوبًکبر هی ثبشذ.

-

ًَع هَسائیک اتَهبتیک  40*40سبة خَردُ ثب طزح خَرشیذ رًگ قزهش ٍ طَسی ٍ ّوچٌیي هَسائیک  40*40طزح ًبثیٌب سبة ًخَردُ هی ثبشذ.

-

جوع آٍری ٍ حول ٍضع هَجَد پیبدُ رٍ ثعْذُ شْزداری هی ثبشذ.

-

رعبیت کلیِ هشخظبت فٌی الشاهی است(ثب ارائِ تبئیذیِ آسهبیشگبُ).

-

هحل اجزای پزٍصُ پیبدُ رٍ خیبثبى اهبم خویٌی(رُ) حذ فبطل اثتذای خیبثبى آیت اهلل شْیذ هطْزی تب ثَستبى پْلَاى یشدی (پبرک ثشرگ شْز)هی ثبشذ.

-

شْزداری در رد یب قجَل یک یب ّوِ پیشٌْبدّب هختبر است.

-

شزکت کٌٌذگبى هی ثبیست اشخبص حقَقی دارای طالحیت پیوبًکبری اس سبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی ثبشٌذ ٍ السم است رسٍهِ کبری خَد را جْت ثزرسی فٌی
در کویسیَى ،ضویوِ ثزگ استعالم ًوبیٌذ.

-

پذیزش اشخبص حقَقی ثَهی دارای طالحیت شْز تفت در اٍلَیت هی ثبشذ.

-

ّزگًَِ خط خَردگی ،الک گزفتگی ٍ شـزط ثبعث اثـطبل هذارک هی گزدد ٍ ّوچٌیي پیشـٌْبدات ثبیذ هشخض  ،هعیي ٍ ثذٍى اثْبم ثبشذ.

-

جْت تسلین پیشٌْبد ثِ دثیزخبًِ شْزداری ٍ ثزای کست اطالعبت ثیشتز ثِ ٍاحذ فٌی شْزداری هزاجعِ ًوبئیذ .تلفي توبس  32022040-42 :داخلی 222

-

آخزیي هْلت تسلین پیشٌْبدات تب سبعت  13رٍس پٌجشٌجِ  1321/02/22هی ثبشذ ٍ کلیِ پیشٌْبدات طجح رٍس اداری ثعذ ثبس هی گزدد.

