
 

 

 

 
 

 بنام خدا                                                                                           
 

 ( 990009 شماره) استعالم  پروژه های شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن نقشه برداریآگهی استعالم اجرای عملیات 
 

 
 
 

 
 

 

متقاضدیا   نمایدد  واگداار واجدد شدرای پیمانکار به  ماه(  شش)  6مدت به را در دست اقدام خود  پروژه هاینقشه برداری اجرای عملیات این شرکت در نظر دارد  
 نمایند  اقدام 21/26/99مورخ  21حداکثر تا ساعت (  بصورت ماهیانه) در نظر گرفتن شرای  زیر نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی خود  با میتوانند

 می باشد شامل دو مرحله برداشت ) اندازه گیری و محاسبه ( و ارائه نتایج  عملیات موضوع قرارداد نقشه برداری -2

 رصورت نیاز بصورت جدول ارائه گردد نتایج کار بایستی بصورت نقشه و یا د -1

 جهت انجام عملیات موضوع قرارداد بعهده و هزینه پیمانکار میباشد       و تئودولیت نیوو ، توتال ، لیزر دار دوربین  از جملهتأمین کلیه تجهیزات و ابزارآالت مورد نیاز  -3

  بعهده و هزینه پیمانکار می باشدنیروی انسانی کمکی ) حداقل یک نفر ( و خودرو جهت ایاب وذهاب و انجام موضوع قرارداد تأمین  -4

و سدازما   پیمانکار متعهد میگردد پرسنل متخصص و متعهد جهت انجام عملیات موضوع قرارداد بکارگیری نماید و موظف به رعایت کلیه قدوانین وزارت کدار -5
 ماعی در مورد پرسنل خود می باشد تأمین اجت

غاای ذوب آهن ایاب و ذهاب و تأمین غاای پرسنل پیمانکار به عهده و هزینة پیمانکار می باشد و در صورت درخواست به استفاده از سرویس ایاب و ذهاب و  -6

 .هزینه های مربوطه برابر تعرفه های ذوب آهن از حساب پیمانکار کسر می گردد

 درخواسدت ودر اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت و پیمانکار ملزم به انجام عملیات موضوع قرارداد مطدابق نماینده شرکت محوطه کار و گراف کاری از طریق  -7
 می باشد   نظر نماینده کارفرما

 ار باید انجام وظیفه نماید ساعت کاری در صورت نیاز کارفرما در ایام تعطیل و غیر تعطیل و هر ساعت از شبانه روز پیمانک -8

زینه پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است کلیه موارد ایمنی را رعایت نماید و تأمین کلیه لوازم ایمنی ، لباس کار ، کفش و       مورد نیاز پرسنل بعهده و ه -9
زائی و قدانونی برعهددپ پیمانکدار مدی باشدد  الزم بداکر اسدت در صورت بروز هرگونه حادثه و مشکل مسئولیت و هزینه مربوطه از نظر حقوقی و قضائی و ج

 مسئولیت رعایت کلیه مقررات راهنمائی و رانندگی و ترافیکی بعهده پیمانکار می باشد 

از کدار ،  پیمانکار موظف است کارکنا  تحت پوشش خود را در قبال خسارات وارده نزد یکی از شرکتهای بیمه برای مدت قرارداد ) در خصوص حوادث ناشدی -22
 منجر به فوت یا نقص عضو و سایر صدمات بدنی و        با توجه به دیه سالیانه( با هزینه خود ، بیمه مسئو لیت مدنی نماید 

  پیمانکار باید قیمت پیشنهادی خود را بصورت ماهیانه ارائه نماید -22

باشد صورت وضعیت آ  توس  پیمانکدار برمبندای قیمدت  نماینده کارفرماتأیید بهای قرارداد در صورت انجام عملیات موضوع قرارداد به نحو مطلوب که مورد  -21
   پیشنهادی ماهیانه تنظیم و ارائه می گردد که پس از کسر ده درصد بابت حسن انجام کار وکسورات قانونی به پیمانکار پرداخت میگردد

بابت تضمین انجام تعهدات تحویل کارفرما نماید که در پایا  قرارداد پس سفته نهادی ) ده درصد ( کل مبلغ پیش % 22پیمانکار هنگام عقد قرارداد باید معادل  -23
کسدر و در تضمین حسن انجام کار بعنوا  ) ده درصد (  % 22 معادل پیمانکارمبلغ کارکرد هر ماه از تسویه حساب کامل به وی مسترد خواهد شد  همچنین از 

 پرداخت میگردد  پیمانکاربه  کارفرمادر صورت رعایت کلیه شرای  قرارداد و تأیید نماینده که در پایا  قرارداد نگهداری می شود  کارفرماحساب سپرده نزد 

  میباشد  و پرداخت آخرین مطالبات پیمانکار منوط به ارائه برگه مفاصاحساب از سازما  تأمین اجتماعی دمیباش پیمانکارهزینه  قانونی متعلقه موضوع قرارداد بعهده و کلیه کسور -24

  گیرد نمی تعلقو تعدیلی  باالسری ضریب هیچگونه قرارداد این به -25

 مجلس شورای اسالمی و آئین نامه و دستور العمل اجرائی آ  می باشد  21/22/86پیمانکار متعهد به رعایت قانو  مبارزه با پولشویی مصوب  -26

 گردد در مهلت مقرر تحویل مدیریت بازرگانی شرکت با امضاء و مهر یا اثر انگشت شرکت کننده و در پاکت در بسته بایستی  پیشنهاد قیمت -27

 در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد. کارفرما  -28
 

                                                                                                     ریال مبلغ پیشنهادی ماهیانه به عدد                                 ریال و به حروف                    
               ریال                                             ماه قرارداد به عدد                                 ریال و به حروف                                                             6و برای کل 

 

                                                        نام شرکت کننده :                                                                           شماره اقتصادی یا کد ملی :         
 لفن :                                                                                                                                                                      تآدرس :                 

 

 امضاء و مهر یا اثر انگشت                                                                                                                  


