
  .گرددمراجعه  سامانه ستاداين اوراق هيچ اعتباري جهت شركت در استعالم ندارد و جهت دريافت اصل اسناد به 

 استعالم بها خالصه

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

 .ر صورت تائید کمیسیون معامالت نسبت به اجرای آنها اقدام شودتا د در سامانه ستاد بارگذاری گردد 60/06/99مورخ  نبهشپايان وقت اداری روز 

 

 مبلغ كل  واحدقيمت هر  مقدار كاالشرح   رديف

   كيلوگرم 11111 متري 11شاخه  11نمره  A3آرماتور آجدار  1

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

 
 :شرايط استعالم

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

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

 . هیچگونه مسئولیتی نخواهدداشت مورد نظرتخلیه محموله درمحل خريدار تا زمان  بعهده فروشنده بوده و

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

 .شود نمی 0331 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد می تعهد فروشنده -4

، حداکثر کتبی يا شفاهی می باشد و فروشنده متعهد است پس از ابالغ( واحد عمران ) اساس دستور دستگاه نظارت  و بر پارك آبشار بافقمحل تحويل  -5

 .ريال از مبلغ کل کسر خواهد شد 306660666روز کلیه کاالها را تحويل شهرداری دهد و به ازای هر روز تاخیر در تحويل کاال مبلغ  06به مدت 

 .هرگونه خسارت به تاسیسات شهری و خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث برعهده فروشنده است -0

 .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

 .زد يا اصفهان يا کوير کاشان يا بافق باشدکلیه آرماتورها بايستی از کارخانه فوالد ي -8

قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه يا کسر نمايد، بدون آنکه در % 25تا میزان  فروشندهمی تواند در طول مدت قرارداد با اطالع کتبی به  خريدار -9

 .فروشنده ملزم به قبول آن می باشدواحد بهاء و شرايط قرارداد تغییری حاصل شود و 

 63532423640: فاکس  - 63532426266: تلفن - 8910950111:کدپستی  -شهرداری بافق -میدان امام حسین -بافق -يزد: آدرس 


