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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تاریخ :
 ۷۰۵۲۸۱۷۲ شماره :

 شرکت محترم : 

خواهشمند است در صورت تمایل قیمت پیشنهادی خود را در خصوص موضوع فوق در جدول مربوطه اعالم و پس از تکمیل مشخصات، آن را مهر و      

.ارایه فرمایید تا توسط شرکت بررسی و در صورت صالحدید مورد معامله قرار گیردامضا نموده و در پاکت در بسته   

)ريال(قيمت کل  يال()رقيمت واحد    شرح خدمات مقدار واحد مشخصات فني 
ديفر  

 ۱ گرانولی خریدکفپوش ۳۰۰۰ مترمربع   

 ،۸۸۸۸ مرغوب کفپوش چسب   

 می کیلوگرمی ۱۷ گالن بصورت

 می گالن ۳۰ "مجموعا که باشد

 .باشد

 ۲ مرغوب ۸۸۸۸ کفپوش چسب خرید ۵۱۰ کیلوگرم

 

 مبلغ کل پيشنهادي به عدد)ريال( : 
 

 به حروف)ريال( : مبلغ کل پيشنهادي

 

 ساير شرايط استعالم به شرح زير مي باشد:
 
 شرايط استعالم رديف

 پیشنهاد پاکت در را پیشنهادی قیمت و داده قرار "بهاء استعالم" پاکت در و باشند دارا را زیر مستندات و مدارک بایست می بهاء استعالم در کنندگان شرکت ۱

 :نمایند ارائه قیمت

 باشد حقوقی یا و حقیقی اشخاص از توانند می بهاء استعالم در کنندگان شرکت ۲

 .استعالم موضوع با منطبق معتبر اقتصادی فعالیت مجوز تصویر ۳

 معتبر افزوده ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی تصویر ارائه ۴
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تاریخ :
 ۷۰۵۲۸۱۷۲ شماره :

 شرايط استعالم رديف

 با مطابق افزوده ارزش بر الیاتم مبلغ نماید ارائه افزوده ارزش سامانه در نام ثبت اسناد پیمانکار چنانچه و است نشده لحاظ افزوده ارزش بر مالیات فوق پیشنهادی قیمت در ۵

 باشد می اعمال قابل ایشان پیشنهادی قیمت به مالیاتی امور سازمان های بخشنامه آخرین

 .باشد مي افزوده ارزش بر ماليات احتساب بدون پيشنهادي مبلغ کل جمع بهاء استعالم در شدن برنده مالک "ضمنا

  . باشد می ... و  گمرکی عوارض ، تخلیه ، حمل ، بارگیری های هزینه : شامل پیشنهادی قیمت ۶

 .باشد می روز ۱۰ استعالم موضوع کار انجام زمان مدت ۷

 .باشد می ماه  یک مدت به موقت تحویل زمان از استعالم موضوع تضمین دوره ۸

 استعالم موضوع اجرای حسن بر نظارت دستگاه عنوان به نمایند معرفی ایشان که حقوقی یا حقیقی شخص هر یا و شرکت زیست محیط و شهری امور معاونت ۹

 .بود خواهد نظارت دستگاه تأیید به منوط پرداخت هرگونه و گردیده تعیین بهاء

 . نماید اخذ کارفرما از را آن رایاج مجوز ، کار از مرحله هر شروع از قبل و نماید اقدام کار انجام به نسبت کارفرما دستورالعمل برابر است موظف استعالم برنده ۱۰

 .باشد می بهاء استعالم برنده عهده بر مقررات و قوانین اساس برو...  بیمه شامل قانونی کسورات کلیه ۱۱

 .گردد می رکس حساب صورت /وضعیت صورت از ریال ۸.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ روز هر ازای در نظارت، دستگاه اعالم برابر ، کار انجام در تأخیر صورت در ۱۲

 . باشد می کیش جزیره در خدمات و آب ، عمران شرکت مرکزی انبار ، استعالم موضوع اقالم تحویل محل ۱۳

 افزایش به مربوط بلغم جمع شامل افزایش این متوسط معامالت سقف تا افزایش پیشنهادی کل مبلغ %۲۵ میزان به را بهاء استعالم مبلغ است مجاز کارفرما ۱۴

 .دهد کاهش یا است جدید قیمت با کارها مبلغ و مقادیر

 تحویل ورتجلسهص و قطعی وضعیت صورت تصویب از پس آن از نیمی .گردد می کسر کار انجام حسن سپرده عنوان به درصد ۱۰ پیمانکار به پرداخت هر از ۱۵

 .شد خواهد مسترد تنظار دستگاه تایید با استعالم موضوع قطعی تحویل صورتجلسه و تضمین دوره پایان از پس دیگر نیم و نظارت دستگاه تایید با موقت

 .باشد کیلوگرم ۲۴ حداقل بایست می تحویلی کفپوش ۱*۱ قطعه هر وزن ۱۶

 .گردد تحویل و تهیه میلیمتر ۲۵ ضخامت با و متر ۱*۱ ابعاد در بایست می استعالم مورد های کفپوش ۱۷

 .گردد تحویل و تهیه تخت و الستیکی گرانولی نوع از بایست می تحویلی های کفپوش ۱۸

 .باشند پالتی صورت به بایست می ها بندی بسته ۱۹
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تاریخ :
 ۷۰۵۲۸۱۷۲ شماره :

 شرايط استعالم رديف

۲۰ 
 ضربه برابر در مقاومت ارداستاند دارای و مقاوم U V اشعه و خورشید نور سرما، و گرما اشتعال، لغزش، سایش، برابر در بایست می استعالم موضوع های کفپوش

 .باشند

 .گردد تحویل و تهیه زقرم و سبز های رنگ به مساوی نسبت به بایست می و گیرد می قرار استفاده مورد کودکان بازی های زمین در استفاده برای ها کفپوش ۲۱

۲۲ 
 ۱-۲ حدود گرانول بندی انهد با و میلیمتر ۵-۷ ضخامت با رو رنگی الیه :باشد زیر صورت به و نباشد شکننده و فشرده صورت به بایست می ها گرانول بندی دانه

 .میلیمتر ۳-۶ حدود گرانول بندی دانه با رنگ مشکی دوم الیه میلیمتر،

۲۳ 
اینصورت از فرآیند ر غیر شرکت کنندگان در استعالم بهاء موظف می باشند نسبت به تکمیل کلیه اقالم شرح خدمات موضوع استعالم به تفکیک اقدام نموده و د

 استعالم حذف می گردد.

 
 


