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بسمه تعالی

شرایط خصوصی خرید دریچه به منظور

نصب در معابر سطح منطقه با درخواست شماره  74371361مورخ
7334/64/82

 .1موضوع قرارداد :خرید دریچه و تحویه در سهح مطحهه (.محهبق قهب مصاتهبن طهر مهورد تأییهد
شهرداری تهران).
 .2مبلغ قرارداد :مبلغ قرارداد (2002202220222دو میلیبرد و پبنتد میلیون) ریبل( ق صورن  %02نهدی
و  %02غیر نهدی).
تبتره :1مبلغ قرارداد قب صالحدید کبر رمب تب  %20قبق ا زایش یب کبهش است.
تبتره :2مبلغ قرارداد قب در نظر گر تن مبلغ ارزش ا زوده است.
 .0مدن قرارداد :از تبریخ اقالغ ق مدن شش مبه شمسر خواهد قود.
 .4دوره تضمین قرارداد :یک سبل شمسر است.
 .0نحوه پرداخت :محبق قب شرایط عمومر پیمبن و پس از تبییهد طهر و تهبمین اعتبهبر صزر صهورن مهر
پذیرد.
 .6قب عطبیت ق متوقبن شورای مدیران معبونت طر و عمرانر شهرداری تهران و معبونین طر و عمرانر
مطبط  22گبن مورخ  50/12/20جطس دریچ هب چدنر داکتی مرقبشد.
 .0دریچ هب قبید دارای لوص تب حداق زاوی قبزشو  100درج و واشر صداگیر قبشطد.
 .8ق این قرارداد مبق التفبون قیمت متبل  0تعدی و تعلی تعل نمرگیرد.
 .5حم  0قبرگیری0تالی متبل در سح مطحه ق عهده روشطده است.
 .12روشطده موظف است 24سبعت قعد ازثبت سفبرش نسبت ق تحوی متبل اقدار نمبید.
 .11پرداخت کلی کسوران قبنونر این قرارداد قر اسبس طرحهبی غیر عمرانر قوده و قر عهده روشهطده
است.
 .12روشطده موظف است مهبومت متبل را در قراقهر صهبر قهبر ترا یکهر 0سهرقت 0پوسهیدگر 0عوامه
جوی 0تغییران دمب وتولید صدا قب رعبیت مصاتبن نظبر طر و اجرایر شهرداری تهران تبمین نمبید.
تبتره : 1در صورن درخواست کبر رمب 0روشطده موظهف قه تهیه دتبیه مهورد تبییهد دسهتربه نظهبرن
است(حداق یک نمون قب حضور نمبیطده کبر رمب آزمبیش شود).
 .10روشطده موظف ق ارائ آنبلیز قیمت ق صورن تفکیک شده قرای هر نوع محتول و حم است.
 .14چطبنچ روشطده نتواند نسبت ق تهی و تحوی متبل اقدار نمبید 0مسئولیت پرداخت خسبران وارده
را مرپذیرد.
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 .10نظههبرن قراجههرای حسههن تعهههدان روشههطده 0قرعهههده مصههبور ههبز  0راه و قبنههد اسههت ک ه نمبیطههده
کبر رمب(معبونت طر و عمرانر مطحه ) مرقبشد.
 .16روشطده قبید راهطمبی استفبده صحی از دریچ هب و چرونرر قهره قرداری و نرههداری از آنههب را
ارائ نمبید.
 .10درخواست خرید هر یک از دریچ هب قراسبس نیبز مطحه و تعداد خراقرهب است 0لهذا روشهطده قبیهد
آمبدگر تحوی کلی دریچ هبی زیر را داشت قبشد.
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