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:پیمانکار اذعان و تایید مي نماید که در مبالغ ناخالص ، کلیه ضرایب مجاز  و  هزینه هاي ذیل را از جمله و بدون قید محدودیت لحاظ نموده است* 

شرح

جدول پیشنهاد قیمت احداث دیوار پیش ساخته ضلع شمال غربي و جنوب غربي مجتمع 

(قیمت مقطوع)جهان فوالد سیرجان 

ایید شده مدیرطرح بر اساس اجرا خواهد بود و پیمانکار میبایست در قیمت پیشنهادي خود کلیه موارد را لحاظ نموده و هیچ گونه   احجام تمالک پرداخت*

افزایش قیمیتي در آینده مورد پذیرش نمیباشد

 بوده و کلیه تمهیدات و ضرایب مالي جهت اجراي مناقصه در این مدت زمان باید در ضرائب  از ابالغ قبولي ماه شمسي3مدت زمان اجراي کار موضوع مناقصه * 

.کلي و قیمت پیشنهادي لحاظ گردد
در راستاي اجراي الزامات قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهي معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه صورتحساب طبق نمونه * 

مورد تایید سازمان امور مالیاتي توسط پیمانکار، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صورتحساب هاي مربوطه از محل این قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد و 

.در غیر اینصورت مالیات بر ارزش افزوده برعهده پیمانکار خواهد بود

(ریال)قیمت نهایي مقطوع کل 

مي باشد و هیچگونه ... هزینه هاي مربوطه و  (... بیمه، بیمه بیکاري، عوارض، مالیات و )قیمت واحد در بردارنده کلیه ضرائب مجاز، سود، کسورات قانوني * 

.ضریب یا اضافه بهایي به قیمت نهایي تعلق نمیگیرد

تهیه دیوار بتن پیش ساخته شامل دیوار و پایه ها

برچیدن و تحویل فنس به انبار کارفرما

بارگیري ، حمل، تخلیه، جابه جایي مجدد در صورت لزوم و نصب دیوار 

بتني پیش ساخته  و تحویل به مشاور به همراه زیرسازي و بتن ریزي مگر

تثبیت زیر پایه ها با آهک



هزینه مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه. 19

.مدیریت بر اجراي خدمات نیروي انساني و کلیه هماهنگي ها و سرپرستي نیروهاي شاغل- 10

.حفاظت فیزیکي و نگهداري از تاسیسات، تجهیزات، ماشین آالت، دستگاه ها، ابزارآالت و مصالح کارفرما- 11

.کلیه هزینه هاي مربوط به تامین غذا، محل اسکان و وسیله ایاب و ذهاب جهت پرسنل پیمانکار- 17

و هزینه هاي مربوط به رعایت  (لوازم و اقالم مورد نیاز پیمانکار/تجهیزات )کلیه هزینه هاي مربوط به رعایت الزامات و دستور العمل هاي مربوط به دوره کرونا .18

در قیمت پیشنهادي لحاظ شده است (...نفرات و / بعنوان مثال ارائه گواهي نامه هاي ماشین آالت )الزامات ایمني مجتمع 

کلیه تمهیدات بازرسي ها در صورت لزوم. 19

.افزایش کلیه هزینه ها مربوط به قرارداد- 12

.هزینه هاي مربوط به کلیه بیمه هاي مورد نیاز- 13

.هزینه خسارات به تجهیزات کارفرما در صورت وارد آمدن توسط پیمانکار صرفاً با تشخیص کارفرما- 14

..تامین کلیه لوازم و تجهیزات ایمني مورد نیاز جهت اجراي عملیات موضوع قرارداد- 15

.(در صورت نیاز  )هزینه خواب ماشین آالت متعلق به پیمانکار، تأمین سوخت و روغن و لوازم یدکي و تعمیر و نگهداري آنها - 16

.هرگونه هزینه اضافي که براي انجام کار در مدت مجاز قراردادي متوجه پیمانکار مي باشد - 5

.انجام کار بصورت شیفتي- 6

هزینه مخاطره ها و مسئولیت هایي که به نوعي به این قرارداد مربوط مي باشد بعبارتي پیمانکار موظف است و با ارائه این لیست قیمتي اقرار مي دارد که - 7

.هزینه کلیه تعهدات مندرج در قرارداد و سایر موارد و هزینه هایي که به نوعي به قرارداد مرتبط باشد- 8

تأمین نیروي انساني و مسئولیت موارد مرتبط به آن شامل حقوق و مزایا، اضافه کار، سنوات، حق شیفت و غیره بر اساس طرح طبقه بندي مشاغل، مسکن، - 9

کلیه هزینه هاي مربوط به تأمین مواد، مصالح، متریال، لوازم، ابزار، تجهیزات و ماشین آالت مربوط به این قرارداد و همچنین ماشین آالت اضافي که مورد نیاز - 1

.خواهد شد و حمل، استقرار و بهره برداري از آنها براي اجراي موضوع قرارداد

.حفاظت فیزیکي از مواد، مصالح، ابزارآالت، تجهیزات و ماشین آالت پیمانکار- 2

قیمت هاي پیشنهادي شامل کلیه ضرائب شامل باالسري، تجهیز و برچیدن کارگاه، منطقه اي، صعوبت، پراکندگي، کار در ارتفاع و عمق و پیشنهادي - 3

.میباشد و مازاد بر آن هیچ گونه اضافه بهایي پرداخت نخواهد شد. پیمانکار

.کلیه کسورات قانوني شامل بیمه، عوارض و مالیات متعلقه به قرارداد- 4


