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 ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تاریخ :
 ۱۹۹۶۷۷۳۸ 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   

(قیمت واحد )لایر قیمت کل )لایر(  شرح خدمات مقدار واحد مشخصات فني 
دیفر  

 آنالیز و نقشه تصویر، طبق  

 ۷ ست پیوست
 تاب همراه به کودکان بازی لوازم کامل ست ونصب تهیه

 متوسط سایز متصل
۱ 

 تصاویر و نقشه طبق  

 ۲ کوچک سایز کودکان بازی پارک وسایل ۸ ست کوچک سایز پیوست

 مبلغ کل پيشنهادي به عدد)ریال( : 
 

 مبلغ کل پيشنهادي به حروف)ریال( :

 

 سایر شرایط استعالم به شرح زیر می باشد:
 شرایط استعالم ردیف

 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 1

 :نمایند ارائه قیمت

 باشد حقوقی یا و حقیقی اشخاص از توانند می بهاء استعالم در کنندگان شرکت 2

 .استعالم موضوع با منطبق معتبر اقتصادی فعالیت مجوز تصویر 3

 معتبر افزوده ارزش بر مالیات نظام در نام ثبت گواهی تصویر ارائه 4

 آزاد منطقه سازمان از اقتصادی فعالیت مجوز دریافت به موظف ، خدمت ابالغ از پس استعالم برنده ، کیش جزیره از خارج کنندگان شرکت درخصوص : تبصره 5

   .است مذکور مجوز ی ارائه به منوط مالی حساب تسویه یا پرداخت هرگونه و بود خواهد کیش
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 ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تاریخ :
 ۱۹۹۶۷۷۳۸ شماره :

 شرایط استعالم ردیف
 آخرین 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 6

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

 .باشد می 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 7
 .باشد می روز ۳۰ استعالم موضوع کار انجام زمان مدت 8
 .باشد می ماه ۶ مدت به موقت تحویل زمان از استعالم موضوع تضمین دوره 9

 بهاء استعالم وضوعم 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 10

 .بود خواهد نظارت دستگاه تأیید به منوط پرداخت هرگونه و گردیده تعیین
 . نماید اخذ کارفرما از را آن یاجرا مجوز ، کار از مرحله هر شروع از قبل و نماید اقدام کار انجام به نسبت کارفرما دستورالعمل برابر است موظف استعالم برنده 11
 .باشد می بهاء استعالم برنده عهده بر مقررات و قوانین اساس بر  و... بیمه شامل قانونی کسورات کلیه 12
 .گردد یم کسر حساب صورت وضعیت صورت از ریال 5.۰۰۰.۰۰۰ مبلغ روز هر ازای در نظارت، دستگاه اعالم برابر ، کار انجام در تأخیر صورت در 13
 . باشد می کیش جزیره در خدمات و آب ، عمران شرکت مرکزی انبار ، استعالم موضوع اقالم تحویل محل 14
 افزایش به مربوط غمبل جمع شامل افزایش این)متوسط معامالت سقف تا افزایش پیشنهادی کل مبلغ %۲5 میزان به را بهاء استعالم مبلغ است مجاز کارفرما 15

 .دهد کاهش یا (است جدید قیمت با کارها مبلغ و مقادیر
 .نماید ئهارا کارفرما به قبول مورد تضمین قالب در و تعهدات انجام تضمین عنوان به را قرارداد اولیه مبلغ از 5% بایست می استعالم برنده 16
 موقت تحویل تجلسهصور 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 17

 .شد خواهد مسترد نظارت دستگاه تایید با استعالم موضوع قطعی تحویل صورتجلسه و تضمین دوره پایان از پس دیگر نیم و نظارت دستگاه تایید با
 .شد نخواهد گرفته تحویل استعالم موضوع شده، اعالم مشخصات و فنی شرایط رعایت عدم صورت در 18
 .باشند ای کوره الکترواستاتیک یا اپوکسی رنگ پوشش دارای بایست می فلزی های قسمت 19
 .باشد چدن جنس از بایست می کودکان بازی وسایل های درپوش و ها بست تمامی 20
 .باشد شده استفاده بست از و جوش از استفاده بدون بایست می کودکان بازی مجموعه اتصال های محل تمامی 21
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 ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ تاریخ :
 ۱۹۹۶۷۷۳۸ شماره :

 شرایط استعالم ردیف
 .گردد تحویل پریدگی رنگ و خوردگی ضرب بدون سالم، کامال شده، کاور صورت به بایست می کودکان بازی لوازم قطعات کلیه 22
 .باشد زیست حیطم های استاندارد با مطابق و نداشته کودکان سالمتی برای خطری گونه هیچ بایست می اتیلن پلی بازی لوازم در شده استفاده رنگ نوع 23
 پیشنهادی برگ به معتبر قتصادیا کد ارائه و باشد زمینه این در نام به کنندگان تولید از معتبر نمایندگی دارای یا و فعال کنندگان تولید از بایست می فروشنده 24

 .است الزامی قیمت
 .باشد می الزامی فروشنده سوی از نصب نقشه و کودکان بازی لوازم لیست ارائه 25
 .باشد گالوانیزه جنس از بایست می ها مهره و پیچ تمامی 26
 .اشدب می نیز قرارداد فسخ به مجاز کارفرما مازاد جریمه اعمال بر عالوه مبلغ این از پیش و باشد می قرارداد مبلغ %۱۰ تا جریمه سقف 27
 .باشد می استعالم مدارک با همراه آنها ارائه به موظف فروشنده و باشند ایران استاندارد گواهی دارای بایست می اقالم 28
 .باشد می میس مواد بدون و زیست محیط با سازگار ،UV آنتی باکتریال، آنتی ساکن، الکتریسیته ضد خاصیت و باشد LLDPE از شده ساخته اتیلن پلی قطعات کلیه 29
 .باشد اتیلن پلی جنس از بایست می فلزی غیر قطعات تمامی 30
 .باشد می سانتیگراد درجه رماگ تحمل و بارندگی جمله از جوی تغییرات و خورشید نور ضربه، برابر در باال مقاومت دارای بایست می بازی مجموعه اتیلن پلی قطعات 31
 آیند استعالم حذف می گردد.باشند نسبت به تکمیل کلیه اقالم شرح خدمات موضوع استعالم به تفکیک اقدام نموده و در غیر اینصورت از فرشرکت کنندگان در استعالم بهاء موظف می  32
 سته تحویل گردد .برگ ضمیمه اسناد استعالم بوده که می بایست توسط شرکت کنندگان مهر و امضاء شده و در پاکت در ب 4شرایط خصوصی)عکس،مشخصات فنی( به پیوست  33
 تحویل کاال و هرگونه پرداخت منوط به ارائه تایید از استاندارد ملی ایران می باشد. 34

 درصد پیش پرداخت تعلق می گیرد. 5۰به این استعالم در ازای ارائه تضامین مورد قبول کارفرما به میزان  35

 
 


