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نموده و حداکثر تا  در رديف مربوطه درجلذا قیمت پیشنهادی خود را . ، اقدام نمايدذيلبه شرح جدول  اقالمخريد شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

 .تا در صورت تائید کمیسیون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شود ئیدبه دبیرخانه شهرداری تحويل نما 90/90/00مورخ  شنبهپنج پايان وقت اداری روز 

 

 مبلغ كل  واحدقيمت هر  مقدار كاالشرح   رديف

   شاخه 052 متري 10شاخه  9نمره  A0آرماتور آجدار  1

   شاخه 062 متري 10شاخه  12نمره  A0آرماتور آجدار  0

   شاخه 102 متري 10شاخه  10نمره  A0آرماتور آجدار  0

   شاخه 022 متري 10شاخه  10نمره  A0آرماتور آجدار  0

   شاخه 152 متري 10شاخه  16نمره  A0آرماتور آجدار  5

   شاخه 005 متري 10شاخه  02نمره  A0آرماتور آجدار  6

   شاخه 52 متري 10شاخه  00نمره  A0آرماتور آجدار  7

   كيلوگرم1060  9نمره  A0آرماتور آجدار  9

  (:ريال ) جمع كل 

 : بدون محاسبه ماليات بر ارزش افزوده( ريال ) مبلغ كل به حروف 
 

 :شرايط استعالم
 .شهرداری در رد يا قبول هر پیشنهاد مختار است -1

اير هزينه های احتمالی ديگر س نقل و هزينه بیمه بین راه و حوادث احتمالی ناشی از حمل وتخلیه، بارگیری، حمل، بیمه، مالیات،  هزينه هایکلیه  -2

 . هیچگونه مسئولیتی نخواهدداشت مورد نظرخريدار تا زمان تخلیه محموله درمحل  بعهده فروشنده بوده و

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

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

، کتبی يا شفاهی می باشد و فروشنده متعهد است پس از ابالغ( واحد عمران ) بافق و بر اساس دستور دستگاه نظارت بهشت حسین محل تحويل  -5

 .ريال از مبلغ کل کسر خواهد شد 5.999.999روز کلیه کاالها را تحويل شهرداری دهد و به ازای هر روز تاخیر در تحويل کاال مبلغ  19حداکثر به مدت 

 .هرگونه خسارت به تاسیسات شهری و خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث برعهده فروشنده است -6

 .است فروشنده عهده بر در حین بارگیری، حمل و نقل و تخلیه ترافیکی و ايمنی مجوزات کلیه و گرفتن ترافیکی و ايمنی مسائل کلیه رعايت -1

 .ه آرماتورها بايستی از کارخانه فوالد يزد يا اصفهان يا کوير کاشان يا بافق باشدکلی -0

 
 :             شماره حساب:                           شماره ملی:                                                   نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده

 :شماره تلفن همراه                                                               :                     آدرس دقیق

 نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء:                                                                                     شماره تلفن
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                                سيد علي نوروززاده        شهردار بافق .                               باال گواهي مي گردد استعالمصحت 


