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 اجزای سقف اینتل دک خریدموضوع  99009برنامه زمانبندی مناقصه عمومی تک مرحله ای شماره -1جدول شماره

 

 مکان زمان شرح

 تاریخ آغاز مناقصه ودریافت اسناد

ویا دریافت از سایت شرکت  یراجعه حضورم 08/08/99لغایت  28/07/99

 تعاونی مسکن ذوب آهن

Tmkz.ir 

 08/08/99روز چهارشنبه  17لغایت ساعت  : آخرین مهلت تحویل پيشنهادات
 حویل دفتر شرکت تعاونی مسکنت

 :"ب"و  "الف"مان بازگشائی پاکتهای ز
  10/08/99روز شنبه  10ساعت 

 دفتر کميسيون معامالت 

 : "ج"زمان بازگشائی پاکتهای 
در جلسه بازگشایی پاکتهای الف وب 

 مشخص خواهد شد.
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 99008  شماره یمرحله ا تک یمناقصه عموم

 یاز طریق مناقصه عمومرا  خود مورد نياز اجزای سقف اینتل دک خریددارد ذوب آهن اصفهان در نظرکارکنان  تعاونی مسکنشرکت    

ود را خ فنی و بازرگانیخریداری نماید. متقاضيان واجد شرایط شرکت در مناقصه می توانند پيشنهاد  به صورت ریالی را یامرحله تک

                        ضمائم پيوست به شرح ذیل تنظيم و نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمایند.سایر و  با توجه به اسناد مناقصه

 : مرحله ای تکشرائط خصوصی مناقصه عمومی 

 

 شرایط فنی : .1

 

 ب مناقصه و های الف وو مدارک ارائه شده توسط پيشنهاد دهندگان در پاکت های فنی بازرگانی بر اساس پيشنهادارزیاب .1

 ، به صورت تائيد و یا عدمو سوابق شرکت کنندگان مطابقت آن با مشخصات فنی و سایر موارد ذکر شده در اسناد مناقصه

 تایيد شده دارای اولویت یکسان می باشند. هایو پيشنهاد گرددتائيد مشخص می

 با مشخصات کامل به صورت پالت بندی شده  و سالم  نحوه تحویل و بسته بندی: .2

 در محدوده شهر اصفهان مکان تحویل: .3

 : اصفهان خيابان گلستان  2پروژه دماوند   وم : اصفهان خيابان مشتاق س 1پروژه دماوند  محل پروژه ها : .4

 دستگاه نظارت کيفی دفترفنی می باشند ودستگاه نظارت کمی انباردار پروژه می باشد. دستگاه نظارت : .5

 مبلغ کل معامله %10ضمانتنامه بانکی معادل  برنده شدن :نوع تضمين انجام تعهدات در صورت   .6

 
 
 
 
 

 
 
 
 

واحد بهای هر متر مربع متریال 

 ) ریال (

 متراژ ) متر مربع (

 شرح کاال اجزای سقفی
رد

 1دماوند  2دماوند  یف

 12000 8000 
تاميين اجزای سقف  بلوک تحتانی اسپيسر بلوک فوقانی

 اینتل دک

1 
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 نحوه پرداخت بهای مورد معامله : .2

 

 درصد مبلغ کل مورد معامله به صورت تهاتر با واحد مسکونی به شرح جدول زیر: 75 -الف

a)  جنب مجتمع  به آدرس: اصفهان، خيابان گلستان، کوی کوثر، 4مترمربعی از پروژه مسکونی دماوند  95دو واحد

 مسکونی باران

 ردیف شرح موضوع مقدار/تعداد واحد توضيحات

 1 مساحت عرصه 2.550 مترمربع 

 2 زیر بنای کل 14.500 متر مربع 

8-9 طبقه   3 تعداد طبقات 

6-7 طبقه   4 تعداد طبقه روی همکف 

 5 زیر بنای مفيد مسکونی 9.200 متر مربع 

 6 تعداد بلوک 2 بلوک 

سه خوابه –دو خوابه   7 تعداد واحد مسکونی 78 واحد 

متر مربع 100تا  90واحد از  28حدود   8 متراژ ميانگين واحد مسکونی دوخوابه 95 مترمربع 

متر مربع 135تا  125واحد از  50حدود   9 متراژ ميانگين واحد مسکونی سه خوابه 130 مترمربع 

 10 تاریخ پروانه 1399  

مترمربع آپارتمان به صورت خامبهای هر  9،500،00 ریال   11 

 12 مدت تحویل 3 سال از زمان اخذ پروانه

 
 

 

 درصد به صورت نقد و بعد از تحویل هر سری از بار مورد درخواست کارفرما و تایيد فنی 25 -ب
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ج کارفرما ومقایسه نتایکيفيت هر محموله پس از اخذ نمونه های تصادفی  وانجام تست توسط آزمایشگاه مورد تایيد  :1تبصره 

 با مشخصات فنی وتعهدات ارائه شده مشخص می گردد.

 هزینه حمل برعهده و هزینه مناقصه گر)فروشنده( ميباشد.: 2تبصره

 هيچ گونه تعدیل ریالی به قرارداد تعلق نمی گيرد. تعدیل قيمت پيشنهادی : .3

 درصد مقادیر  15تا ميزان  افزایش یا کاهش: .4

 1400سال ا سه ماهه اول تمدت زمان تامين کليه مقادیر:  .5
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 :ط عمومی مناقصهیشرا

 

مرحله ای باید پيشنهاد خود را در پاکتهای سر بسته الک و مهر شده که حاوی  تکداوطلب مشارکت در مناقصه عمومی  -1

انتهای اسناد ذکر شده در ميباشد به ترتيب بندهای بعدی تنظيم و در موعد مقرر به آدرس  ج(-ب-)الف پاکت جداگانهسه 

 مناقصه تسليم نماید. 

ذوب آهن شرکت تعاونی مسکن یا نامه اخذ شده از مدیریت حسابداری ضمانت نامه شرکت در مناقصه  حاوی : الفپاکت  -2

 .گر در سيستم مالی ذوب آهناز محل مطالبات تائيد شده مناقصهمبنی بر بلوکه نمودن مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

 .ممنوع می باشد "الف"يره در پاکت ارائه هر گونه وجه نقد، چک مسافرتی و غ -1-2

تعاونی مسکن نامه باید از طریق یکی از بانک های ایرانی داخل کشور و بدون قيد و شرط در وجه شرکت  ضمانت  -2-2

 ذوب آهن اصفهان صادر گردد و مدت اعتبارآن حداقل سه ماهه و قابل تمدید باشد. کارکنان

 نامه ضميمه اسناد ارائه گردد.  نامه بانکی شرکت درمناقصه باید مطابق نمونه فرم ضمانت ضمانت -3-2

 الزامی است . یدارا بودن موارد ذیل در ضمانتنامه بانک-4-2

ماره ضمانت ش ،تاریخ سررسيد ضمانت نامه ،آدرس و کدپستی بانک صادر کننده ضمانت نامه،پرفراژ بانکی  ،ابطال تمبر بانکی

 .مشروط نبودن ضمانت نامه ،مخدوش نبودن ضمانت نامه ،نامه

شرکتهای داخلی می توانند جهت تضمين شرکت در مناقصه، نسبت به ارائه سفته با امضای صاحبان امضاء مجاز وتعهد  تبصره:

 .اقدام نمایند سط دفاتر اسناد رسمی گواهی شده است،آور شرکت که تو

 -3 فرم پيشنهاد قيمت به صورت خام  -2مرحله ای  تکشرایط عمومی و خصوصی مناقصه عمومی  -1حاوی   : بپاکت   -3

ارسال هر نوع ضمائم ومدارکی که بعداً از طرف کارفرما  -4 بازرگانی کامل مطابق با مشخصات مورد درخواست -پيشنهاد فنی

 )از قبيل تغييرات در پاره ای از مشخصات و غيره ...( . شده باشد

صورت کامال خوانا : ج پاکت -4 شده به  ضاء  شرط و مهر و ام شنهاد قيمت بدون قيد و  شنهاد ، غيرمخدوش، پي شروط )پي غيرم

 مرحله ای درج شود( تکدر فرم پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه عمومی  قيمت فقط

صه گران میکليه منالف(  شنهاد آلترناتيو مورد تایيد نمی اق شنهاد ارائه نمایند و پي ستی پي صات درخوا شخ باید دقيقاً مطابق م

 باشد. 

مرحله ای  تکمناقصه عمومی  "الف وب"زمان بازگشائی پاکتهای  اعتبار پس از روز  10دارای حداقل پيشنهاد قيمت باید ب( 

 باشد.
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شنهاد قيمت میج صورت حروفی و ( پي ستی به دو  صورت اختالف بين مبلغ عددی و حروفی بای غ مبل ،عددی اعالم گردد و در 

 حروفی مالک قرار خواهد گرفت.

 موضوع مناقصه باشد. الیپيشنهاد قيمت بایستی پس از مطالعه اسناد مناقصه و بابت فروش کا (د

 ت. ( قيمت پيشنهادی تامين کنندگان براساس ریال قابل قبول اسه

المانع ب ز طرف پيشنهاددهنده معرفی شده باشد در جلسه بازگشائی پاکتهاأ احضور یک نفر نماینده تام االختيار که کتب -5

 است.

شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه الک و مهر شده شامل پاکتهای  -6

لفاف مناسب الک و مهر شده قرار دهند. در روی پاکتهای فوق الذکر باید شماره مناقصه )الف،ب،ج( گذاشته و همه پاکتها را در 

موضوع مناقصه، نام و نشانی پيشنهاددهنده درج و در مهلت مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم و برگه رسيد که در آن ساعت 

واهد شد، مگر پيشنهادهائی که بعد از بازگشائی پاکتهای و تاریخ قيد شده باشد دریافت نماید. این پاکتها به هيچ وجه مسترد نخ

 مردود اعالم شوند. "ب"و  "الف"

گزار حق تغيير، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاء مهلت تسليم پيشنهادها برای خود محفوظ مناقصه   -7

با زمان مورد نياز به صورت تلفنی و مکتوب ابالغ می می دارد و اگر چنين موردی پيش آید مراتب به دعوت شدگان متناسب 

که پيشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسليم شده باشد، پيشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  شود و در صورتی

  بنماید .

گاه باشد در این صورت دستکه ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات کاال مستلزم تغيير قيمتها  از آنجائی   -8

مناقصه گزارمی تواند آخرین مهلت دریافت پيشنهادها را با اعالم کتبی به پيشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنها 

 را داشته باشند. فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پيشنهاد خود

شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، قلم خوردگی نداشته باشد. پيشنهادهای مناقصه باید از هر حيث کامل و بدون قيد و   -9

  برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمين کافی پيشنهاد قابل بررسی نخواهد بود. پيشنهاد مشروط، مبهم و در صورت ارائه

مرحله ای باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد قيمت  تکتمام اسناد مناقصه عمومی  -10

اسناد  که یک یا چند قسمت از در صورتی تسليم شود. کليه شرایط ذکر شده در اسناد مناقصه جزء الینفک این پيشنهاد بوده و

پيشنهاد به منزله قبول تمام شرایط مناقصه از طرف مناقصه  و مدارک مناقصه به مهر و امضای مناقصه گر نرسيده باشد، تسليم

 گر خواهد بود. 

 .بعد از پایان مهلت تحویل پاکتها هيچگونه حقی برای فروشندگان در خصوص تغيير قيمت وجود ندارد -11
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صه باید حداکثر تا  -12 ضمين انجام تعهدات به ميزان  10برنده مناق سبت به تحویل ت اقدام نماید  مبلغ معامله %10روز کاری ن

شده مراتب به برنده دوم در غير این ضمين انجام تعهدات ابالغ که  صورت در مهلت پيش بينی  صورت وجود( جهت ارائه ت )در 

صووورت عدم تحویل تضوومين انجام  پيش بينی شووده با وی قرارداد منعقد می گردد. در در صووورت تحویل تضوومين در مهلت

 گردد. م، مناقصه تجدید میتعهدات در مهلت مذکور توسط برنده دو

صه ابهامی  -13 سناد مناق سایر مدارک ا صات یا  شخ سمتی از م سبت به مفهوم ق صه ن شرکت کنندگان در مناق صورتی که  در 

دارک م همراه با ارائه دالئل و  فنیروز قبل از پایان مهلت ارائه پيشنهاد، مراتب را کتباً به مدیریت  رتا چهاداشته باشند حداکثر 

نشان دهنده ابهام یا اشکال باشد اطالع و تقاضای دریافت توضيح کتبی نمایند. هر نوع توضيح یا تجدید نظر اضافه مکتوب که 

مدارک مناقصووه عمومی، طی نامه از طرف مدیریت شوورکت به نشووانی دعوت شوودگان ارسووال ميگردد و این  یا حذف مطلبی از

 هد شد. مرحله ای منظور خوا تکضمائم جزء مدارک مناقصه عمومی 

صورت کتبی  -14 صه به  شرکت در مناق سناد، آمادگی خود را جهت  واحد به  30/07/99و حداکثر تا تاریخ دریافت کنندگان ا

شماره اداری  سال  03137772538به  صه گر باید تکميل و ار صه توسط مناق شرکت در مناق دورنگار نمایند. فرم اعالم آمادگی 

شود.  سانده  صه گران ر شده به صورت کتبی به اطالع مناق شرایط عمومی ذکر  سناد که در  گردد تا هر گونه تغيير احتمالی در ا

هت ارسووال تغييرات احتمالی را نخواهد داشووت. در صووورت عدم ارسووال فرم اعالم آمادگی این شوورکت هيچگونه مسوو وليتی ج

 پاکت یک نسخه از اصالحيه های مربوطه را درمناقصه گر می بایست پس از دریافت اصالحيه آن را مهر و امضا نموده، سپس 

 .دهد قرار "ب"

شود که پيشنهاد -15 صه وقوف حاصل  صه ابطال و نام تا هرگاه در مناق  مين کننده متخلفدهندگان با هم تبانی کرده اند، مناق

سياه  سيون معامالت، گزارش به شرکت تعاونی مسکندر ليست  شخيص کمي سال خواهد  قرار می گيرد و به ت مراجع ذیربط ار

 .گردید

 

 

 
 نشانی محل تحویل پاکتها یا ارسال پيشنهادها :  -16

  -03137772538تلفن :  -دبيرخانه محرمانه شرکت  - 2کوچه شماره  –خيابان دوم  –شهرک اميرحمزه  –اصفهان -1

 (. 30/07/99مورخ چهارشنبه روز17ساعت)مهلت تحویل:  03191090025 - 03137756401

 *پيشنهاد دهندگان می بایست پاکت های مناقصه عمومی را با نامه رسمی به دبيرخانه محرمانه شرکت تحویل نمایند.
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 99013ناقصه عمومی دو مرحله ای شماره چک ليست محتویات پ

                                                                          

 ردیف 
 شــرح

برگ  تعداد

داده رقرا

شده 

 درپاکت

 11 شرایط عمومی و خصوصی مناقصه 1

 1 فرم پيشنهاد قيمت 2

 2 نامه شرکت در مناقصهنمونه فرم ضمانتنامه انجام تعهدات و فرم ضمانت  3

 1 فرم اعالم آمادگی 4

 پيشنهاد فنی و  بازرگانی در صورت لزوم 5
--- 

6 
فرم تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی)اشخاص حقوقی (و )اشخاص 

 حقيقی (.
2 

  مدارک مورد درخواست قيد شده در اسناد مناقصهسایر 7

  مناقصه قرار داده شود. بدیهی است در صورت ارائه تمامی  "ب"روی پاکت چک ليست فوق پس از تکميل ميبایست بر

 مدارک فوق پيشنهاد آن شرکت قابل بررسی می باشد.

 

 

 

 نام شرکت:............................
 مهر وامضاء                                                               
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 99009مرحله ای شماره  تکفرم اعالم آمادگی شرکت در مناقصه عمومی 

 خرید اجزای سقف اینتل دکموضوع : 

 هن اصفهانذوب آکارکنان   تعاونی مسکننام شرکت مناقصه گزار : شرکت 

 نام شرکت پيشنهاددهنده :

 آدرس : 

 تلفن : 

 فاکس : 

شرکت  صه عمومی ..............................................اینجانب ................ به نمایندگی از  سناد مناق شماره تک.... که ا ضوع  99005مرحله ای عمومی  را دریافت   سيمانخرید مو

 مرحله ای فوق اعالم می نمایم.  تکنموده ام ، با امضاء و تکميل این ورقه بدینوسيله آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه عمومی 

ست تا تاریخ الزم به ست این فرم می بای شماره  08/08/99 ذکر ا س وليتی  201داخلی   03137772538تکميل و به  شرکت هيچگونه م صورت این  دورنگار گردد. در غير این 

 مرحله ای را برای آن شرکت نخواهد داشت .  تکجهت ارسال تغييرات احتمالی در اسناد مناقصه عمومی 

 تاریخ :

 خانوادگی :نام و نام 

 امضاء مجاز : 

 مهر شرکت : 

 تلفن و دورنگار :

 پست الکترونيکی : 
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 خرید اجزای سقف اینتل دکموضوع  99009مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ضمانتنامه شرکت در 

 )نمونه یک(

 به نشانی :     نظر باینکه ) *( 

از*  .....             شرکت نماید این **        مایل است در مناقصه **** 

 ، در مقابل***     ، برای  

 ریال تضمين و تعهد می نماید ، چنانچه***                                                            مبلغ 

که پيشنهاد شرکت کننده نامبرده به این **                                                                                اطالع دهد    .

مورد قبول واقع شده و مشاراليه از امضای قرارداد مربوط یا تسليم ضمانت انجام تعهدات قرارداد در مدت مقرر استنکاف نموده 

                                   است ، تا ميزان                                                 ریال هر مبلغی را که ***                         

مطالبه نماید ،  به محض دریافت اولين تقاضای کتبی واصله از سوی ***                              بدون اینکه احتياجی به 

 ا حواله کرداثبات یا اقامه دليل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه ی

معتبر    ***           بپردازد . مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است وتا آخر ساعت اداری روز

ميباشد. این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                    برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در 

موجب این                               اهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * صورتی که**           نتواند یا نخو

تمدید را فراهم نسازد و **           را موافق با تمدید ننماید، **                         متعهد است بدون اینکه احتياج به 

 پرداخت کند .    *** جه یا حواله کرد مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در و

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی ***                       مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسيد، خود به خود 

 باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
 بانک :

 تاریخ :

 

 * عنوان پيمانکار 

 ** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غير بانکی دارای مجوز 

 *** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما 

 **** موضوع قرارداد مورد نظر                  
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 خرید اجزای سقف اینتل دکموضوع  99009قرارداد  ضمانتنامه انجام تعهدات

 (دو)نمونه 

 

 به نشانی :    نظر به اینکه * 

 اطالع داده است قصد انعقاد قرارداد ****    به این ** 

 از *    دارد این **     را با *** 

ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد     برای مبلغ        در مقابل *** 

اطالع     و قبل از انقضای سر رسيد این ضمانتنامه به این ** "کتبا  ***  شده به عهده می گيرد تضمين و تعهد می نماید در صورتی که

   دهد که *

مطالبه کند، به محض دریافت   ریال ، هر مبلغی را که ***         از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا ميزان  

بدون آنکه احتياجی به صوودور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضووایی داشووته باشوود ، بی                        اولين تقاضای کتبی واصله از سوی ***

 بپردازد .      درنگ در وجه یا                    حواله کرد ***  

  درخواست کتبی ***  مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز                          است و بنا به

هد     واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعيين شده ، برای مدت که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی  که ** یا نخوا ند  نتوا

  مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا *  

 را حاضر به تمدید نماید **     موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** 

 متعهد است بدون آنکه احتياجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد ***

 پرداخت کند .  

 

 * عنوان پيمانکار 

 ** عنوان بانک یا موسسات اعتباری غير بانکی دارای مجوز 

 *** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما 

 وضوع قرارداد مورد نظر                  **** م
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 ذوب آهن اصفهان تعاونی مسکن کارکنانشرکت 

 تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

 ) اشخاص حقوقی ( 

 نام شرکت/ موسسه : ...............................................................

 ..................................................................موضوع اساسنامه :  

 ...................شماره ثبت : ...................................  محل ثبت :  .................................. تاریخ ثبت :...................

 ... کد اقتصادی :.....................................  شناسه ملی :................................کد پستی : ..................................

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل :.......................................................................

 ...............................................................................................آدرس / محل قانونی شرکت :...............................

 تلفن / فاکس :.....................................................................

مجلس  02/11/1386به قانون مبارزه با پولشویی مصوب  ........با توجهشرکت.........................................................................

شورای اسالمی و آئين نامه و دستورالعمل اجرایی آن، بدینوسيله متعهد و ملتزم می شود ضمن رعایت مواد قانون یاد 

ر در اطالعات فوق شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده وهرگونه تغيي

را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط ) ثبت احوال ، اسناد و امالک وسایر مراجع ذیربط ( اطالع داده و 

 مستندات را به  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ارائه نمایم .
 مهر وامضاء شرکت/موسسه

 

F273138 ( Rev 01) 
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 ذوب آهن اصفهان کارکنانتعاونی مسکن شرکت 

 تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

 ) اشخاص حقيقی ( 

 

 نام و نام خانوادگی : ...............................................................

 :.....................................کد ملی :................................................کد پستی : ..................................... کد اقتصادی 

 ......آدرس:........................................................................................................................

 .......................................................تلفن / فاکس :................

مجلس شورای  02/11/1386به قانون مبارزه با پولشویی مصوب  آقای/خانم ........................................................ با توجه

شوم ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و اسالمی و آئين نامه و دستورالعمل اجرایی آن ، بدینوسيله متعهد و ملتزم می 

مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده وهرگونه تغيير در اطالعات فوق را در 

کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط ) ثبت احوال ، اسناد و امالک وسایر مراجع ذیربط ( اطالع داده و 

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ارائه نمایم .  مستندات را به
 مهر ، امضاء و اثر انگشت

 

F273139 ( Rev 01) 
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 خرید اجزای سقف اینتل دک موضوع خرید 99009فرم پيشنهاد قيمت مناقصه عمومی تک مرحله ای شماره 

 

 

 غيرمشروط )پيشنهاد قيمت فقط، غيرمخدوش، خوانا پيشنهاد قيمت بدون قيد و شرط و مهر و امضاء شده به صورت کامالً-الف

 .مرحله ای درج شود( تکدر فرم پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه عمومی 

شنهاد آلترناتيو مورد تایيد نمی ( ب شنهاد ارائه نمایند و پي ستی پي صات درخوا شخ صه گران می باید دقيقاً مطابق م کليه مناق

 باشد. 

مناقصووه عمومی دو مرحله ای  "الف وب"پاکتهای زمان بازگشووائی  اعتبار پس از روز 10دارای حداقل پيشوونهاد قيمت باید ج( 

 باشد.

شنهاد قيمت مید صورت حروفی و ( پي ستی به دو  صورت اختالف بين مبلغ عددی و حروفی بای غ مبل ،عددی اعالم گردد و در 

 حروفی مالک قرار خواهد گرفت.

 ناقصه باشد.موضوع م الیپيشنهاد قيمت بایستی پس از مطالعه اسناد مناقصه و بابت فروش کا (ه

.گان براساس ریال قابل قبول است( قيمت پيشنهادی تامين کنندو

واحد بهای هر متر مربع متریال 

 ) ریال (

 متراژ ) متر مربع (

 کاالشرح  اجزای سقفی
رد

 1دماوند  2دماوند  یف

 12000 8000 
تاميين اجزای سقف  بلوک تحتانی اسپيسر بلوک فوقانی

 اینتل دک

1 

http://www.tmkz.ir/
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