
  .جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري مراجعه نماييدندارد و  استعالماين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در 

 استعالم بها خالصه

 
نموده  در رديف مربوطه درجقیمت پیشنهادی خود را  لذا خواهشمند است. ، اقدام نمايدذيلبه شرح جدول  لولهخريد شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

تا در صورت تائید کمیسیون معامالت نسبت به  تحويل نمائیدشهرداری  دبیرخانهواحد به  80/80/09مورخ  شنبهچهارو حداکثر تا پايان وقت اداری روز 

 .اجرای آنها اقدام شود

 

 مقدار شرح  كاال 

 متر 0022 استاندارد PE80اتمسفر،  02، 022لوله پلي اتيلن 

 
 :شرايط استعالم

 .د يا قبول هر پیشنهاد مختار استشهرداری در ر -1

خريدار هیچگونه  ساير هزينه های احتمالی ديگر بعهده فروشنده بوده و نقل و و حوادث احتمالی ناشی از حمل و بارگیری، حمل هزينه هایکلیه  -2

 . مسئولیتی نخواهدداشت

 . دهیچگونه اضافه پرداختی يا تعديلی به قیمت اعالمی فروشنده، صورت نمی گیر -3

 .شود نمی 1331 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد می تعهد فروشنده -4

می باشد و فروشنده متعهد است پس از ابالغ، حداکثر به ( واحد خدمات شهری ) محل تحويل کاال شهرداری بافق و بر اساس دستور دستگاه نظارت  -5

 .ريال از مبلغ کل کسر خواهد شد 208880888روز کلیه کاالها را تحويل شهرداری دهد و به ازای هر روز تاخیر در تحويل کاال مبلغ  15مدت 

) مبلغ کل پس از تحويل کاال و تايید آن از لحاظ کمیت و کیفیت توسط دستگاه نظارت و انطباق با مشخصات فنی ذکرشده توسط دستگاه نظارت  -9

 .و کسر کلیه جرايم و کسورات قانونی از طريق امور مالی شهرداری قابل پرداخت است( ری خدمات شه

بانك تجارت مرکزی  2824802288بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاری  ريال می باشدکه می 0808880888مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -1

 .نامه بانكی باشد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت

قاد قرارداد، تضمین نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعیت انجام کار، نزد کارفرما نگهداری می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انع: تبصره

در غیر اينصورت . ر دوم، قرارداد منعقد می گرددبا شرايطی که تفاوت قیمت کمتر يا برابر با میزان تضمین دريافتی باشد، تضمین نفر اول، ضبط و با نف

 استعالم تجديد خواهد شد
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