باسوه تعالی

98/2620
1398/10/10
دارد

استعالم بهاء
جناب آقای  /شرکت محترم  ....................................................... :با شماره تماس ..........................................
به اطالع مي رسـانذ شـهرداری تفت در نظر دارد جهت پیاده رو سازی خیاباى اهام خوینی(ره)روبروی هسجد هسلن عقیل سلرده تلا
انتهای پیاده رو کوی آزادی  ،از طريق استعالم با مشخصات ريل اقذام نمايذ  .در صورت تمايل خواهشـمنذ اسـت قتمـت نتشـنهادی خـود را
اعالم نمائتذ .
هوضوع استعالم

هبلغ برآورد پروژه (ریال)

ضریب پیشنهادی پیوانکار

ههر و اهضا

پیبدُ رٍ سبزی
هشخصبت فٌی ٍ اجرایی3

-

براسبس برآٍرد فْرست بْبء ابٌیِ سبل 1321

..293.9.2...2

جوع کل
-

برآٍرد اٍلیِ پرٍشُ پیبدُ رٍ سبزی (فْرست بْبء ابٌیِ) بِ پیَست هی ببشذ.

-

کلیِ کسَرات قبًًَی بعْذُ پیوبًکبر هی ببشذ.

-

کلیِ هصبلح هصرفی ٍ ّوچٌیي حول هصبلح بعْذُ پیوبًکبر هی ببشذ.

-

ًَع هَزائیک هَرد تبییذ شْرداری  ،هَزائیک اتَهبتیک هیبذ 40*40بب طرح خَرشیذ(سفیذ – قرهس) ٍ طرح ًببیٌب هی ببشذ.

-

رعبیت کلیِ هشخصبت فٌی الساهی است.

-

هحل اجرای پرٍشُ پیبدُ رٍ سبزی خیبببى اهبم خویٌی(رُ) رٍبرٍی هسجذ هسلن عقیل سردُ تب اًتْبی پیبدُ رٍ کَی آزادی هی ببشذ.

-

شْرداری در رد یب قبَل یک یب ّوِ پیشٌْبدّب هختبر است.

-

شرکت کٌٌذگبى هی ببیست اشخبص حقَقی دارای صالحیت پیوبًکبری از سبزهبى هذیریت ٍ برًبهِ ریسی ببشٌذ ٍ الزم است رزٍهِ کبری خَد را
جْت بررسی فٌی در کویسیَى هعبهالت  ،در سبهبًِ ستبد ایراى ببرگساری ًوبیٌذ.

-

پرداخت ّرگًَِ ٍجِ هٌَط بِ تأییذیِ آزهبیشگبُ از هصبلح هصرفی ٍ هسئَل ٍاحذ فٌی ٍ عوراًی شْرداری هی ببشذ.

-

پرداخت ّر گًَِ ٍجِ هٌَط بِ تبئیذ ٍاحذ عوراًی ٍ فٌی شْرداری هی ببشذ.

-

هتقبضیبى جْت تسلین پیشٌْبدات خَد هی ببیست بِ سبهبًِ تذارکبت الکترًٍیکی دٍلت (سبهبًِ ستبد ایراى) هراجعِ ٍ برای کسب اطالعبت بیشتر
بِ ٍاحذ فٌی شْرداری هراجعِ ًوبئیذ .تلفي توبس  32022040-42 3داخلی 222

-

آخریي هْلت تسلین پیشٌْبدات تب سبعت  13300رٍز پٌجشٌبِ  1321/10/12هی ببشذ ٍ کلیِ پیشٌْبدات در رٍز اداری بعذ هَرد رسیذگی ٍاقع
هیگردد.

وحید فتىحی

شهردار تفت
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