
 .ندارد و اصل اسناد بايستي بصورت اينترنتي خريداري گردد استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 فرم استعالم بها
 

لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را در رديف . شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به خريد پرچم به شرح جدول پيوست، اقدام نمايد

تا در صورت تائيد  يدبه دبيرخانه شهرداری تحويل نمائ 82/01/59مربوطه درج نموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 

 .کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل  شرح  كاال رديف

 انواع پرچم به شرح جدول پيوست 1

 

 

 

 
 

 :شرايط استعالم

ساير هزينه های احتمالي ديگر  نقل و هزينه بيمه بين راه و حوادث احتمالي ناشي از حمل و، حمل هزينه هایکليه کسورات قانوني و قراردادی و کليه  -0

 .خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهدداشت بعهده فروشنده بوده و

 . ه، صورت نمي گيردهيچگونه اضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي فروشند -8

، قابل پرداخت (روابط عمومي ) مبلغ کل پس از تحويل کاال و تاييد آن از لحاظ کيفيت و انطباق با مشخصات فني ذکرشده توسط دستگاه نظارت  -3

 .است

ريال از مبلغ کل  901110111ال مبلغ پنج روز مي باشد و به ازای هر روز تاخير در تحويل کامدت تحويل کاال پس از ابالغ کتبي يا شفاهي کارفرما  -4

 .کسر خواهد شد

 .محل تحويل شهرداری بافق مي باشد -9

 رديف

 

 شرح

 

 مقدار

 

(ريال)قيمت هر واحد   

(ريال)  

 

(ريال)قيمت كل    

(ريال)  

 

 

ساتن 081×801پرچم ايران  0 عدد 411     

ساتن 01×081پرچم ايران  8 عدد 811     

ساتن 51×091پرچم ايران  3 عدد 011     

حلقه دار متری ستوني ساتن دوطرف 3×0پرچم ايران  4 عدد 811     

9 
زرد، ) با آرم شهرداری بافق 081×801پرچم ساتن رنگي 

عدد 081هرکدام ( صورتي، قرمز، آبي و سفيد   
عدد 011  

  

0 
يل متری ستوني ساتن حلقه دار جهت م 3×0پرچم ايران 

 پرچم
عدد 011  

  

0 
با  متری ستوني ساتن حلقه دار جهت ميل پرچم 3×0پرچم 

( زرد، صورتي، نارنجي، آبي و سفيد ) آرم شهرداری بافق

 هرکدام

عدد 811  
  

با نوار برزنتي  مستطيلي ساتن 31×41پرچم ريسه ای ايران  2

ميليمتر88  
متر 9111  

  

همثلثي ژرس 31×41پرچم ريسه ای ايران  5 متر 9111     

(امام و رهبری ) مثلثي ژرسه  39×49پرچم ريسه ای ايران  01 متر 4111     

00 
پرچم ريسه ای رنگي نيم هالل ساتن سفيد، سبز و قرمز هر 

ميليمتر88متر با نوار برزنتي  8111کدام   
متر 0111  

  

08 
پرچم ريسه ای رنگي نيم هالل ساتن بنفش ياسي، سرخ آبي، 

ميليمتر88متر با نوار برزنتي  0911زرد هر کدام   
متر 4911  
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