
  .مراجعه نماييد بافق اين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به شهرداري

 استعالم بها خالصه
 

در رديف مربوطه لذا قیمت پیشنهادی خود را . اقدام نمايد مشخصات ذيلبه شرح  آبسردكن دستگاه 6 خريدشهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

تا در صورت تائید كمیسیون معامالت  به دبیرخانه شهرداری تحويل نمائید 41/66/89مورخ  پنج شنبهنموده و حداكثر تا پايان وقت اداری روز  درج

 .نسبت به اجرای آنها اقدام شود

 (ريال ) مبلغ كل  (ريال)قيمت هر واحد  مقدار شرح كاال
 

 : با مشخصات فني زير آبسردكن دوشير ايران زاگرس   

      

گالن، تحت فشار، تمام  03،   اسب قدرت موتور  -1

 استيل با منبع استيل

   دستگاه 6

 : (ريال ) مبلغ كل به حروف 

 
 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پیشنهاد مختار است -4

 بعهده فروشنده بوده وساير هزينه های احتمالی ديگر  نقل و هزينه بارگیری، حمل، هزينه بیمه بین راه و حوادث احتمالی ناشی از حمل وكلیه  -2

 . خريدار هیچگونه مسئولیتی نخواهدداشت

 . هیچگونه اضافه پرداختی يا تعديلی به قیمت اعالمی فروشنده، صورت نمی گیرد -3

 .هیچگونه پیش پرداختی به اين قرارداد تعلق نمی گیرد -1

و كسر كلیه (  خدمات شهری) مبلغ كل پس از تحويل كاال و تايید آن از لحاظ كیفیت و انطباق با مشخصات فنی ذكرشده توسط دستگاه نظارت  -5

 .جرايم و كسورات قانونی قابل پرداخت است

 . نمايد گارانتی دستگاه ها را به خريدار ارائه موظف فروشنده -6

روز كلیه  45شهرداری بافق و بر اساس دستور دستگاه نظارت می باشد و فروشنده متعهد است پس از ابالغ، حداكثر به مدت اجناس، محل تحويل  -7

 .ريال از مبلغ كل كسر خواهد شد 206660666كاالها را تحويل شهرداری دهد و به ازای هر روز تاخیر در تحويل كاال مبلغ 

از مواد اولیه مرغوب و قطعات نو و غیرمستعمل و اصلی شناخته شده و قادر به انجام كار مطلوب طبق  فروشنده بايستیتامین شده توسط  كاالی -9

متعهد به تعويض آن ها در  فروشندهدر غیر اينصورت . باشد استعالمباشد و از هر لحاظ بر طبق مشخصات فنی مشروحه در  مربوطهاستانداردهای 

 .می باشد فروشندهخواهد بود و همچنین كلیه هزينه های متعلقه در اين رابطه به عهده  خريدارزمان تعیین شده از سوی 
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