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 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان

 

 

اجرای تاسیسات مکانیکی مناقصه   

 

2ارغوانیه مسکونی  یواحد 33پروژه   
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دعوتنامه شرکت در مناقصه :1  

  اجرای تاسیسات مکانیکی دستمزد دعوتنامه شرکت در مناقصه 

2ارغوانیه واحدی  33پروژه   

:شخص حقیقی/ نام شرکت   

:نشانی  

:تلفن   

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

:دستگاه مناقصه گزار   

 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی فرهنگیان اصفهان 

 6ماس طبقه  ، ساختمان ال 61اصفهان خیابان هشت بهشت غربی ، حد فاصل ملک و گلزار ، نبش کوچه : نشانی شرکت 

32188223 -3: تلفن      

                     رفرما امضا و مهر پیشنهاد دهنده                                                                                        امضا و مهر کا               
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  .استتمام موارد مذکور در ذیل بعهده پیمانکار : توضیحات  

.  و هیلتی  تهیه کلیه ابزار آالت شامل دستگاه جوش و برش و الکترود و صفحه برش*  

.رما استعالم نمایدو هرگونه ابهام را کتبا از کارف پیمانکار میبایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از پروژه بازدید نماید*  

.را دارد  بصورت تقریبی میباشد که احتمال افزایش یا کاهشمیزان مقادیر *  

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

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

 .توانایی های فنی پیشنهاد دهنده خواهد بود 

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

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

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

 . کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار می بایست در قیمتها لحاظ نماید *

                 ناد مناقصه میبایست به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده  برسد و همواره با پیشنهاد قیمت اس مامیت*

 .تسلیم گردد

 .به پیمانکار پرداخت نخواهد شد هیچگونه هزینه ای بابت موارد ذکر شده *

 لوله های پلیکا تست پر آب انجام می شود *

رفرما                     امضا و مهر پیشنهاد دهنده                                                                                        امضا و مهر کا                 
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ت دستی بعهده پیمانکار میباشد و قبل از پوشش لوبه ها بایستی تحویل نظارت گردد تهیه ازبیلت بصور*  

تخلیه آب لوله ها بایستی بوسیله پمپ باد صورت پذیرد *  

ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک معتبر به همراه اسناد  233.333.333پیشنهاد دهنده می بایست تضمین به ارزش 

.مناقصه ارائه نماید   

.ماه اعتبار داشته باشد  6کلیه پیشنهاد ها باید حد اقل  *  

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

 . 61/30/6033نهایتا تا تاریخ  اسناد مناقصه قرار دهد

 

 

 

 

 

 

 

امضا و مهر پیشنهاد دهنده                                      امضا و مهر کارفرما                 

                                           

 


