
 (1100000000000000: كد نياز در سامانه ستاد) .جهت دريافت اصل اسناد به سامانه ستاد مراجعه گردد

 استعالم بهاخالصه 

 
 مربوطه درج های در رديفلذا قيمت پيشنهادی خود را . ، اقدام نمايدپيوستبه شرح جدول  و اتصاالت لولهخريد شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به 

تا در صورت تائيد کميسيون معامالت نسبت به  د بارگذاری گردددر سامانه ستا 31/03/3000مورخ  شنبهيكروز  00/31ساعت نموده و حداکثر تا پايان 

 .اجرای آنها اقدام شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ريال)قيمت كل  كاالشرح  

  لوله و اتصاالت به شرح جدول پيوست

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

 :شرايط استعالم

 .ار استشهرداری در رد يا قبول هر پيشنهاد مخت -3

ساير هزينه های احتمالي ديگر بعهده فروشنده بوده  نقل و و حوادث احتمالي ناشي از حمل و بارگيری، حمل هزينه هایکسورات قانوني و کليه  -2

 . خريدار هيچگونه مسئوليتي نخواهدداشت و

 . ي گيرداضافه پرداختي يا تعديلي به قيمت اعالمي فروشنده، صورت نم پيش پرداخت و هيچگونه -1

 .شود نمي 3111 ديماه دولت مصوب کارمندان مداخله منع قانون مشمول که نمايد مي تعهد فروشنده -0

مي باشد و فروشنده متعهد است پس از ابالغ، حداکثر به (  فضای سبزواحد ) محل تحويل کاال شهرداری بافق و بر اساس دستور دستگاه نظارت  -1

 .ريال از مبلغ کل کسر خواهد شد 200000000ويل شهرداری دهد و به ازای هر روز تاخير در تحويل کاال مبلغ روز کليه کاالها را تح 30مدت 

مبلغ کل پس از تحويل کاال و تاييد آن از لحاظ کميت و کيفيت توسط دستگاه نظارت و انطباق با مشخصات فني ذکرشده توسط دستگاه نظارت  -6

 .يم و کسورات قانوني از طريق امور مالي شهرداری قابل پرداخت استو کسر کليه جرا(  واحد فضای سبز) 

 و اتصاالت پلي اتيلني از نوع پليران يا يزد پليمر يزد پلي اتيلن يا پلي اتيلن سمنانکليه لوله های پلي اتيلني بايستي از نوع رسا لوله پاسارگاد يا  -1

و شيرهای کوکوال از يا اردستان و کليه اقالم چدني و شيرفلكه ها از نوع وگ اميد گلستان سنگين  CIM و کليه اقالم برنجي از نوع  يا کاوه گستر

 .باشد جي آب سامنوع 

 (به جز موارد ذکر شده .) بار پلي اتيلن باشد 30، 80کليه اتصاالت بايستي پي -8
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 (1100000000000000: كد نياز در سامانه ستاد) .جهت دريافت اصل اسناد به سامانه ستاد مراجعه گردد

 استعالم بها خالصه
 

 (ريال)قيمت كل (ريال)قيمت هرواحد مقدار شرح كاال رديف

   مترطول 1111 استاندارد 80پلي اتيلن  ده بار پي  61وله ل 1

   مترطول 011 استاندارد 80پلي اتيلن  ده بار پي  330وله ل 2

   مترطول 1111 استاندارد 80پلي اتيلن  ده بار پي  12وله ل 3

   عدد 211  اينچ 2ل شير  کوکوا 4

   عدد 111  اينچ 3شير  کوکوال  5

   عدد 151 2"*330کمر بند  6

   عدد 151 3"*61کمر بند  0

   عدد 251 2"*61کمر بند  8

   عدد 251 اينچ 2 گالوانيزهمغزی  9

   عدد 211 اينچ 3 گالوانيزهمغزی  11

   عدد 51 61رابط مادگي  11

   عدد 51 61 سه راه معمولي 12

   عدد 31 61درپوش پلي اتيلن  13

   عدد 51 61زانو ماده  14

   عدد 51 12زانو ماده  15

   عدد 2 330درپوش پلي اتيلن  16

   عدد 0 330*330رابط  10

   عدد 1 200*330تبديل چدني 18

   عدد 21 330رابط فلنج دار  19

   عدد 1 330*330*330سه راه چدني فلنج دار  21

21 
مهره  و همراه با پيچ زبانه پالستيكي 330شيرفلكه 

 و واشر
   عدد 5

   عدد 151 36*80پيچ و مهره  22

   طولمتر 101 استاندارد 300بار پي 0، 330 پلي اتيلن غالف 23

   عدد 51 61*61رابط  24

   عدد 51 12رابط مادگي 25

   عدد 51 12*12رابط  26

   عدد 11 330سه راه جوشي  20

   عدد 11 بار30، 330فلنج جوشي 28

  (:ريال)جمع كل

 (:ريال)مبلغ كل به حروف
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 (كر شده به جز موارد ذ.) بار پلي اتيلن باشد 11، 81كليه اتصاالت بايستي پي :تذكر


