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دعوتنامه شرکت در مناقصه :1  

سرامیک  دعوتنامه شرکت در مناقصه اجرای  

میرزاهر واحدی52پروژه   

:شخص حقیقی/ نام شرکت   

:نشانی  

:تلفن   

:حقوقی دعوت میگردد در مناقصه ای با مشخصات زیر شرکت فرمایند /  یشخصیت حقیق بدینوسیله از آن  

:دستگاه مناقصه گزار   

 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان 

، سهاختمان المها     61اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ، حد فاصل ملک و گلزار ، نبش کوچهه  : نشانی شرکت 

 35133778 -3: تلفن    6طبقه  

:موضوع مناقصه     

سرامیک کف و بدنه اجرای   

(نور) 6خیابان میرزاطاهر غربی نبش کوچه  :محل انجام کار   

  . خواهد بودروز اجرای عملیات  و پنج ماه و بیست و سه تجهیز کارگاه ز رو  2 شامل   ماه 4مدت انجام کار 
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و هزینه جداگانه پرداخت نمیگردد تمام موارد مذکور در ذیل بعهده پیمانکار است: توضیحات    

.کلیه سطوح بدنه میبایست بصورت شاقولی اجرا کردد *  

.متراژ کار بر اسا  کار انجام شده میباشد ، بازشوها مانند درب و پنجره از متراژ کل کسر میگردد *  

.ده پیمانکار میباشد هحمل کلیه مصالح و لوازم کار به طبقات از محل دپوی پروژه بع*  

 .پرداخت نمیگردد  بند کشی بابت اجرای  مبلغ جداگانه  *

           و هرگونهه ابههام را کتبها    بازدیهد نمایهد  های مربوطهه   و نقشهپیمانکار میبایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از پروژه *

پاکههت  الههف وب و                   : و اسههناد شههرکت در مناقصههه را در پاکتهههای جداگانههه بصههورت   رمهها اسههتعمم نمایههداز کارف

 .به کارفرما ارائه نماید  

 .بعهده پیمانکار میباشد ... شامل تخته زیرپایی و بشکه و  تامین کلیه ابزار و لوازم*

.زایش یا کاهش را دارد میزان مقادیر مربوط به آیتم ها بصورت تقریبی میباشد که احتمال اف*  

بهه صهورت    (  بیست میلیون تومهان  )ریال 588.888.888د تضمین شرکت در مناقصه را معادلپیشنهاد دهندگان بای*

ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و قابل تمدید به دسهتور  

یا حقوقی شرکت کننده در مناقصه  در وجهه شهرکت   معتبر به نام شخص حقیقی  بانکی چکمناقصه گزار باشد و یا 

 .ضمیمه پیشنهاد تحویل نماید   تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان،

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

ف در روی برگ پیشهنهاد ذکهر نمهوده    قیمت پیشنهادی که با عدد و حرو پایین ترین تعیین برنده مناقصه بر مبنای* 

 .سایر شرایط و توانایی های فنی پیشنهاد دهنده خواهد بود  اند و
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.شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول کلیه اختیارات دستگاه مناقصه گزار خواهد بود *  

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

.ی پیشنهادی هیچگونه تعدیل یا اضافه بها تعلق نخواهد گرفتبه قیمتها*  

.بعده پیمانکار میباشد از قبیل بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض متعلقه  کلیه کسورات قانونی*  

                                                   ناد مناقصهههه میبایسههههت بهههه مهههههر و امضههههای مجهههاز تعهههههد آور پیشهههنهاد دهنههههده  برسههههد و     اسههههتمهههام  *

 .قیمت تسلیم گردد  با پیشنهاد راههم

تحویهل دبیرخانهه شهرکت     6311.65.81و نهایتها تها تهاریخ    ماه اعتبار داشته باشهد   6کلیه پیشنهاد ها باید حد اقل * 

 .گردد

                        مهورد از آخهرین پهروژه ههای انجهام شههده را       سهه مشخصههات  بایهد نهام ، آدر  ، شهماره تلفهن و      پیشهنهاد دهنهده  * 

 .اسناد مناقصه قرار دهد در 

 جدول مربوط به استعمم قیمتها

:کل جمع   
 

ریال.....................  

قیمت پیشنهادی به ازای هر 

: ..............متر مربع   

اجرای سرامیک کف و بدنه واحدها و 

متراژ  مشاعات قسمت های باقیمانده

  متر مربع  4888تقریبی 

 


