استعالم قيمت
به اطالع ميرساند سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس در نظر دارد طرح انطباق نقاط روستايی وزارت کشور با
آبادي هاي آماري و الحاق کدپستی به بلوک هاي آماري شهري را مطابق راهنماي و دستور العمل مرکز آمار ايران
(دفتر نقشه واطالعات مكانی)  ،شرايط عمومی و خصوصی کار ،و ساير شرايط پيوست از طريق صاحبان صالحيت
ودارندگان شرايط الزم انجام نمايد .لذا دعوت می شود  ،مطابق (برگ پيشنهاد قيمت) از طريق بستر ستاد (سامانه
تدارک الكترونيكی دولت به نشانی ( ))www.setadiran.irقيمت پيشنهادي خود را تنظيم کرده و به همراه  ،رضايت
نامه کتبی کارفرمايان قبلی  ،شرايط عمومی و خصوصی کار و ساير مدارک مورد نياز را مهر و امضاء و اسكن نموده و
شرح خدمات پيشنهادي مشاور را در سامانه بارگذاري نمايد .ضمنا برنده استعالم قيمت بايد پس از اعالم از طرف
سازمان ،کليه مدارک مهر و امضاء شده را به آدرس شيراز ،چهار راه حافظيه سازمان مديريت و برنامه ريزي طبقه
همكف به معاونت آمار و اطالعات تحويل نمايد.

 اسناد استعالم طرح انطباق نقاط روستايی وزارت کشور با آبادي هاي آماري و الحاق کدپستی به
بلوک هاي آماري شهري:
 - ١پيشنهاد دهنده می بايست ضمن دارا بودن مجوز صالحيت از سازمان برنامه و بودجه کشور يا سازمان مديريت و برنامه
ريزي استان با رتبه نقشه برداري باشد.
 - 2رعايت کليه مفاد قانون کار و سازمان تامين اجتماعی و مسائل ايمنی و تبعات احتمالی ناشی از عملكرد يا اجراي طرح
به عهده پيمانكار می باشد.
 -3پيشنهاد دهنده پس از اطالع کامل از شرح خدمات و شرايط بايستی قيمت پيشنهادي خود را بر اساس قيمت نهايی
بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده با عدد و حروف بدون خط خوردگی و قيد و شرط در فرم پيشنهاد قيمت که
پيوست می باشد درج نمايد.
 - 4برنده استعالم قيمت بايد حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ بر اساس قيمت پيشنهادي خود نسبت به انعقاد پيمان مبادرت
ونسبت به ارائه تضمين انجام تعهدات اقدام نمايد.
 - 5مدت پيمان از تاريخ انعقاد قرارداد تا ارديبهشت ماه  ١3١8می باشد.
 - 6نحوه پرداخت بر مبناي صورت وضعيت طبق مفاد قرارداد پس از تاييد کار انجام خواهد گرفت.
 - 7پيمانكار حق واگذاري کلی يا قسمتی از پيمان را به افراد حقيقی يا حقوقی ندارد.
 -8شرکت کنندگان در استعالم قيمت می بايست منحصرا بومی استان فارس باشند و داراي دفتر کار فعال در شهر شيراز
باشند.
-١کارفرما پس از بررسی مستندات و پيشنهادات قيمت در رد يا پذيرش پيشنهادات مزبور اختيار کامل دارد.

(برگ پيشنهاد قيمت)
امضاء کننده زير پس از بررسی و آگاهی کامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوت نامه شرکت در
استعالم قيمت  ،شرايط استعالم قيمت  ،شرايط خصوصی استعالم قيمت و پيمان مشخصات فنی عمومی  ،نقشه هاي کلی و تفضيلی
اجرايی ،فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي کار ،تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی استعالم قيمت و پيمان ،
تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان معامالت دولتی و بطورکلی تمامی مدارک و اسناد استعالم قيمت  ،پس از بازديد
کامل از محل کار و با اطالع کامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهاي مورد استعالم قيمت پيشنهاد می نمايم که:
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عمليات موضوع استعالم قيمت بهنگام رسانی نقشه هاي آماري استان فارس را بر اساس شرايط و مشخصات مندرج
در اسووووناد و موووودارک اسووووتعالم قيمووووت و پيمووووان را بووووه جمووووع کوووول و بووووه عوووودد/حووووروف
..............................................................................................................................ريال انجام دهم.

مبلغ فوق بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده می باشد.
چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرارگيرد و بعنوان برنده استعالم قيمت انتخاب شوم تعهد می نمايم که:
الف -اسناد و مدارک پيمان را بر اساس مراتب منودرج در اسوناد و مودارک اسوتعالم قيموت امضواء نمووده و هموراه تضومين
انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت  7روز از تاريخ ابوالغ بعنووان برنوده اسوتعالم قيموت (باسوتثناي روزهواي تعطيول)تسوليم
نمايم.

