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تظَرت تمريثي هي تاشذ ٍ پس ازهشخض شذى ترًذُ هسايذُ  پيَست در جذٍلضايعاتي هَرد هسايذُ همذار الالم   -1

 شوارش ٍ تَزيي اًجام شذُ ٍ تر اساس همذار دليك ليوت هحاسثِ هي گردد .

آالت هرتَطاِ شااهل تيال هكااًيكي ، جرقميال ،      جذاسازي ، تفكيك ،تااهيي جرقميال ، تجْياسات ، اتسارٍهاشايي      -2

 هي تاشذ. هسايذُكاهيَى،تريلي كفي ،كارگر ٍّرگًَِ تجْيسات ٍاهكاًات هَردًياز تعْذُ ٍّسيٌِ ترًذُ 

ٍ هماذار شاوارش شاذُ    تاساكَل   تار   طثاك الاالم هاَرد هساياذُ هراتاة     پس از جذاسازي ،تفكياك ٍتاارگيري    -3

 طَرتجلسِ هي گردد .

تاِ هحال ًيرٍگااُ سايكل تركيثاي       م ضايعاتي هَرد هسايذُ در ايام ؼير تعييل ٍ سااتات اداري جْت تازديذ از الال -4

 گرهسار هراجعِ ًواييذ .–جادُ تْراى  35ٍالع در كيلَهتر  )دهاًٍذ(شْذاي پاكذشت

ٍ ّوچٌيي شركت كٌٌذگاى هي تَاًٌذ ّريك  ّا تظَرت جذاگاًِ ارائِ گردد پيشٌْادات تايذ تراي ّريك از آيتن -5

 پيشٌْاد دٌّذ. ز الالهي را كِ خريذار آى هي تاشٌذا

 ريال هي تاشذ .  50،000،000تضويي شركت در هسايذُ يك فمرُ چك يا سفتِ تِ هثلػ  -6

ِ       ، ترًذُ هسايذُ هي تايستي پس از دريافت اتالغ كتثي ترًذُ -7  ظرف هذت حاذاكرر ياك ّفتاِ ًساثت تاِ ٍارياس ٍجا

ًسد تاًك هلت شعثِ شاري  آتااد ٍراهايي الاذام ٍ رسايذ آًارا تاِ شاركت          1900555573تِ حساب شوارُ  هسايذُ

دساتَرالعول  الاالم ضاايعاتي طثاك     ٍ حوال  هذيريت تَلياذترق دهاًٍاذ ارائاِ ًواَدُ ٍ سابس ًساثت تاِ تاارگيري        

 .الذام ًوايذ تا ّواٌّگي هذت حذاكرر يك ّفتِ ظرف  تٌظيوي طَرتجلسٍِ

 

 

 

 ء هجاز پيشٌْاد دٌّذُ هسايذُهْرٍ اهضا

 1396/  تاريخ :       /    
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 ليست اقالم مورد مسايده

 )ريال(قيمت كل )ريال(احدوقيمت  مقدار شرح كاال رديف

   تي 40 آّي آالت،هيلگرد ٍ لَلِ 1

   تذد 500 تشكِ ضايعاتي 2

   تشكِ 100 رٍؼي ضايعاتي 3

   تي 10 چَب،الَار،پالت ٍ جعثِ شكستِ 4

   تذد 8000 فيلترَّاي ضايعاتي 5

   دستگاُ 4 يخچال ضايعاتي 6

   تذد 3 لرلرُ فلسي تذٍى كاتل 7

   تذد 7 طٌذلي گرداى ٍقاتت 8

    كوبرسَر،كَلرٍاسبيلت 9

   تذد FILMTEC BW30-400 200هذل  ROهوثراى  10

    )ريال(قيمت كل 

 

 
 

 هْرٍاهضاء پيشٌْاد دٌّذُ :

 1396/    / تاريخ :     

 

 

 


