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 رشکت تعاوین تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان 

 

 

و اجرای لوهل کشی گاز    منی مرتایل أ  ت مناقصه   

 
3  ارغوانیهمسکوین    یواحد   32پروژه    
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:دعوتنامه شرکت در مناقصه  1  

مناقصه تأمین متریال و اجرای لوله کشی گاز  دعوتنامه شرکت در مناقصه   

 

3ارغوانیه واحدی  32پروژه   

شرکت / شخص حقیقی: نام   

 نشانی: 

 تلفن :

گردد در مناقصه ای با مشخصات زیر شرکت فرمایند : / حقوقی دعوت می یبدینوسیله از آن شخصیت حقیق   

 دستگاه مناقصه گزار : 

 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان  

، ساختمان   16کوچه نشانی شرکت : اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ، حد فاصل ملک و گلزار ، نبش 

32688770 - 3تلفن :     1الماس طبقه    

موضوع مناقصه :     

3ارغوانیه مین متریال و اجرای لوله کشی گاز پروژه  أت  

بلوار ارغوانیه کوچه تاالر الماس شرق  محل انجام کار : اصفهان ،   

 

 

 

 پیشنهاد دهنده امضا و مهر                                       امضا و مهر کارفرما
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  .توضیحات  : تمام موارد مذکور در ذیل بعهده پیمانکار است

 . یید نقشه به عهده پیمانکار خواهد بود أکلیه موارد و هزینه های تهیه و ت*

 .باشد ر بر اساس کار انجام شده میمتراژ کا*

رما استعالم از کارف  و هرگونه ابهام را کتباً  بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از پروژه بازدید نماید*پیمانکار می 

 .نماید

 . باشد کلیه هزینه های مربوط به عملیات تست و تحویل مطابق استانداردهای مربوطه به عهده پیمانکار می*

مطابق    بایست باشد و پیمانکار میبه عنوان پیش نقشه می   نقشه لوله کشی گاز  ارائه شده در این استعالم  صرفاً*

   .                               های مربوطه اقدام نماید یید ارگانأضوابط  نسبت به تهیه نقشه مورد ت

 باشد . *هزینه های مربوط به نوار پیچی لوله ها به عهده پیمانکار می

 باشد .کلیه هزینه های مربوط به نصب کنتور اصلی به عهده پیمانکار می*

 باشد .به عهده پیمانکار می و همچنین اجرای رایزر ها  نصب رابط *هزینه های مربوط به ساخت و

* در صورتی که نوارپیچی لوله ها قبل از جوشکاری انجام شده باشد , در این صورت باید نوار پیچی سرجوش  

 ها و اتصاالت بوسیله نوار نرم مخصوص سرجوش ها و اتصاالت انجام شود .  

باید نوارپیچی با   گیردیب و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار مدر صورت عبور لوله از نقاط مرطو *

 درصد صورت گیرد .    50انجام شده و جمعاً دو الیه نوارپیچی با روی هم پیچی   یک الیه اضافه

 باشد.*هزینه های مربوط به تهیه فیش و بازرسی بعهده کارفرما می

 عهده پیمانکار خواهد بود .*کلیه امور مربوط به تایید نقشه به 

 

 

 

 ه امضا و مهر پیشنهاد دهند                          امضا و مهر کارفرما            
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 اجناس مصرفی: 

 باشند .مورد تأیید اداره گاز   * ، سپاهان API،  لوله ها میبایست  از نوع بی درز  مانیسمان  اهواز 

 یید دستگاه نظارت استفاده نماید  أیا موارد مشابه مورد ت "آذر  "بایست از شیرهای*پیمانکار می

   مورد تأیید اداره گاز.*کلیه اتصاالت از نوع بی درز استاندارد 

 کلیه نوارها از نوع آلتن یا مشابه خارجی با پرایمر همسو .  *

بای مناقصه را معادل*پیشنهاد دهندگان  به صورت     200.000.000د تضمین شرکت در  بانکی   ریال    ضمانتنامه 

به دستور مناقصه گزار      مورد قبول کارفرما که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و قابل تمدید

 باشد و یا ضمانت نامه معتبر دیگر ، ضمیمه پیشنهاد تحویل نماید . 

 * پیشنهاد ها باید کامل و بدون قید و شرط باشد. 

سایر    رنده مناقصه بر مبنای قیمت پیشنهادی که با عدد و حروف در روی برگ پیشنهاد ذکر نموده اند و* تعیین ب

 شرایط و توانایی های فنی پیشنهاد دهنده خواهد بود .

 *شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول کلیه اختیارات دستگاه مناقصه گزار خواهد بود . 

 رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است. *دستگاه مناقصه گزار در  

 *به قیمتهای پیشنهادی هیچگونه تعدیل یا اضافه بها تعلق نخواهد گرفت.

 کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار خواهد بود .*

 پیشنهاد قیمتبایست به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده  برسد و همواره با  ناد مناقصه میس  امامی  *ت

 تسلیم گردد. 

* پیشنهاد دهنده باید نام ، آدرس ، شماره تلفن و مشخصات  دو مورد از آخرین پروژه های انجام شده را در  

 پاکت ،ب، اسناد مناقصه قرار دهد .

تاریخ تا  نهایتاً  را  استعالم خود  فرم  بایست  می  پیشنهاد دهندگان  دبیرخانه شرکت    08/04/1401*کلیه  تحویل 

 د. دهن

 

 

 

 امضا و مهر پیشنهاد دهنده                           امضا و مهر کارفرما            
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قیمتهای پیشنهادی  جدول          

 

 امضا و مهر پیشنهاد دهنده                           امضا و مهر کارفرما            

 

  

 واحد مبلغ پیشنهادی     جمع کل 
متراژ  

تعداد /   
 عنوان  

2"الی  2/1نصب شیرهای گازی  تهیه و ه  132 عدد     

 هزینه مربوط به نصب کنتور  33 عدد   

 130 متر   

و اجرای لوله کشی گاز توکار  با                تأمین متریال

جزئیات کامل و مورد تأیید شرکت ملی گاز شامل لوله 

کشی و ساخت ونصب اتصاالت و ساپورت ،اجرای 

پرایمرو  نوار التن و ضد زنگ ،رنگ آمیزی و اجرای 

1کامل سایز    
2

 

 

 190 متر   

ت تأمین متریال و اجرای لوله کشی گاز توکار با جزئیا

کامل و مورد تأیید شرکت ملی گاز شامل لوله کشی و  

ساخت ونصب اتصاالت و ساپورت ،اجرای پرایمرو نوار  

1῎و ضد زنگ ،رنگ آمیزی و اجرای کامل  سایز التن  

 1300 متر  

با جزئیات  تأمین متریال و اجرای لوله کشی گاز توکار

کامل و مورد تأیید شرکت ملی گاز شامل لوله کشی و  

ساخت ونصب اتصاالت و ساپورت ،اجرای پرایمرو نوار  

و ضد زنگ ،رنگ آمیزی و اجرای کامل    التن  

 1 . 1

4
 سایز

جمع کل :     


