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

 استعالم بها خالصه
 

نموده و حداکثر تا پايان  در رديف مربوطه درجلذا قيمت پيشنهادی خود را . اقدام نمايد ذيلبه شرح  تير سيمانيخريد شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

 .ئيد کميسيون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شودتا در صورت تا به دبيرخانه شهرداری تحويل نمائيد 91/99/19مورخ  شنبهوقت اداری روز 

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

   9 1111*11تيرسيماني گرد  1

   11 011*11تيرسيماني گرد  1

   5 011*9تيرسيماني گرد  3

   1 111*9تيرسيماني گرد  0

  مبلغ كل
 

 :شرايط استعالم

 .شهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مختار است -9

 ساير هزينه های احتمالي ديگر بعهده فروشنده بوده و نقل و هزينه بارگيری، حمل، هزينه بيمه بين راه و حوادث احتمالي ناشي از حمل وکليه  -2

 . خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهدداشت

 . يا تعديلي به قيمت اعالمي فروشنده، صورت نمي گيردهيچگونه اضافه پرداختي  -3

 .هيچگونه پيش پرداختي به اين قرارداد تعلق نمي گيرد -4

و کسر کليه (  خدمات شهری) مبلغ کل پس از تحويل کاال و تاييد آن از لحاظ کيفيت و انطباق با مشخصات فني ذکرشده توسط دستگاه نظارت  -5

 .پرداخت است جرايم و کسورات قانوني قابل

 .شرکت توزيع برق استان يزد باشد کليه تيرهای برقي بايستي مورد تاييد -6

روز کليه  95و بر اساس دستور دستگاه نظارت مي باشد و فروشنده متعهد است پس از ابالغ، حداکثر به مدت  شهر بافق اجناسمحل تحويل  -7

 .ريال از مبلغ کل کسر خواهد شد ...0...20کاالها را تحويل شهرداری دهد و به ازای هر روز تاخير در تحويل کاال مبلغ 

د اوليه مرغوب و قطعات نو و غيرمستعمل و اصلي شناخته شده و قادر به انجام کار مطلوب طبق از موا فروشنده بايستيتامين شده توسط  کاالی -9

ود و همچنين کليه خواهد ب خريدارمتعهد به تعويض آن ها در زمان تعيين شده از سوی  فروشندهدر غير اينصورت  استانداردهای صنعت برق باشد

 .مي باشد فروشندههزينه های متعلقه در اين رابطه به عهده 

 3532423.49.: فاکس  - ..353242.2.: تلفن - 9179156777:کدپستي  -شهرداری بافق -ميدان امام حسين -بافق -يزد: آدرس

 


