
 

 استعالم بها خالصه

 پيشنهاد قيمتفرم 

 

 

لذا خواهشمند است قيمت پيشنهادی خود را در رديف مربوطه درج . اقدام نمايد پيوستشهرداری بافق در نظر دارد نسبت به خريد لوازم به شرح جدول 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به  شهرداری تحويل نمائيدبه دبيرخانه  52/01/69شنبه مورخ دونموده و حداکثر تا پايان وقت اداری روز 

 .اجرای آنها اقدام شود

 :شرايط استعالم

 .مختار است شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد -0

خريدار هيچگونه  ساير هزينه های احتمالی ديگر بعهده فروشنده بوده و نقل و و حوادث احتمالی ناشی از حمل و بارگيری، حمل هزينه هایکليه  -5

 . مسئوليتی نخواهدداشت

 . هيچگونه اضافه پرداختی يا تعديلی به قيمت اعالمی فروشنده، صورت نمی گيرد -3

 .شود نمی 0331 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  -2

 .ريال از مبلغ کل کسر خواهد شد 501110111ازای هر روز تاخير در تحويل کاال مبلغ روز کليه کاالها را تحويل شهرداری دهد و به  02مدت 

بانك تجارت مرکزی  5154165511بايست يا به صورت واريز نقد به حساب جاری  ريال می باشدکه می 4101110111مبلغ سپرده شرکت در استعالم  -9

 .ه بانكی باشدنام شعبه بافق به نام شهرداری بافق و يا به صورت ضمانت

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

در غير اينصورت . م، قرارداد منعقد می گرددبا شرايطی که تفاوت قيمت کمتر يا برابر با ميزان تضمين دريافتی باشد، تضمين نفر اول، ضبط و با نفر دو

 استعالم تجديد خواهد شد

 (ريال)قيمت كل  (ريال)قيمت هر متر  مقدار شرح  كاال رديف

   متر 011 استاندارد PE80اتمسفر،  11، 111لوله پلي اتيلن  1

   متر2011 استاندارد PE80اتمسفر،  11، 36لوله پلي اتيلن  2

   متر 011 استاندارد PE80اتمسفر،  11، 01لوله پلي اتيلن  6

   متر 011 استاندارد PE80اتمسفر،  11، 62لوله پلي اتيلن  0

0 
 ،درجه 181 ،رنگ مشكي ،15Aمدل  آبپاش مخفي شونده هانتر 

 ليتر 6/0 دبيمتر و  6/0شعاع 
 عدد 011

  

   عدد 011 پلي اتيلن 36×كمربند  3

   عدد 21 پلي اتيلن 111×2كمربند  0

   عدد 21 همراه با درپوش فلزي 36فلنج دار جوشي  يكور 8

   عدد 2 همراه با درپوش فلزي 111فلنج دار جوشي  يكور 0

   عدد 001 اينچ   مغزي فلزي 11

   عدد 60 چپقي دو اينچ گالوانيزه 11

   عدد 60 فلنج دنده اي دو اينچ گالوانيزه 12

   عدد 10 شيرفلكه پروانه اي دو اينچ 16

   عدد 3 بار 11، 111سه راه جوشي پلي اتيلن  10
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