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تػًرت تمريثي مي تاضذ ي پس ازمطخع ضذن تروذٌ مسايذٌ  پيًست در جذيلضايعاتي مًرد مسايذٌ ممذار الالم   -1

 ضمارش ي تًزيه اوجام ضذٌ ي تر اساس ممذار دليك ليمت محاسثٍ مي گردد .

آالت مرتًطاٍ ضاامل تيال مكااويكي ، جرقميال ،      جذاسازي ، تفكيك ،تااميه جرقميال ، تجُياسات ، اتساريماضايه      -2

 مي تاضذ. مسايذٌكاميًن،تريلي كفي ،كارگر يَرگًوٍ تجُيسات يامكاوات مًردوياز تعُذٌ يَسيىٍ تروذٌ 

ي مماذار ضامارش ضاذٌ    تاساكًل   تار   طثاك الاالم ماًرد مساياذٌ مراتاة     پس از جذاسازي ،تفكياك يتاارگيري    -3

 غًرتجلسٍ مي گردد .

تاٍ محال ويريگااٌ سايكل تركيثاي       م ضايعاتي مًرد مسايذٌ در ايام ؼير تعييل ي سااتات اداري جُت تازديذ از الال -4

 گرمسار مراجعٍ وماييذ .–جادٌ تُران  35يالع در كيلًمتر  )دمايوذ(ضُذاي پاكذضت

پيطىُادات تايذ تراي َريك از آيتمُا تػًرت جذاگاوٍ ارائٍ گرددي َمچىيه ضركت كىىذگان مي تًاوىاذ َرياك    -5

 الالمي را كٍ خريذار آن مي تاضىذپيطىُاد دَىذ.از 

 ريال مي تاضذ .  50،000،000تضميه ضركت در مسايذٌ يك فمرٌ چك يا سفتٍ تٍ مثلػ  -6

ٍ       ، تروذٌ مسايذٌ مي تايستي پس از دريافت اتالغ كتثي تروذٌ -7  ظرف مذت حاذاكرر ياك َفتاٍ وساثت تاٍ يارياس يجا

ملت ضعثٍ ضاري  آتااد يرامايه الاذام ي رسايذ آوارا تاٍ ضاركت         وسد تاوك  1900555573تٍ حساب ضمارٌ  مسايذٌ

دساتًرالعمل  الاالم ضاايعاتي طثاك     ي حمال  مذيريت تًلياذترق دمايواذ ارائاٍ وماًدٌ ي سابس وساثت تاٍ تاارگيري        

 .الذام ومايذ تا َماَىگي مذت حذاكرر يك َفتٍ ظرف  تىظيمي غًرتجلسٍي

 

 

 

 

 مُري امضاء مجاز پيطىُاد دَىذٌ مسايذٌ

 1396/  تاريخ :       /    
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 فرم پيشنهادقيمت اقالم مسايداتي

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

 ،الستيك خًدري ويسان  ،الستيك خًدري مسدا 1

 الستيك كاميًوُاي آتص وطاوي 

   حلمٍ 21

   تذد CO2  31كيلًگرمي 6خامًش كىىذٌ دستي  2

   تذد CO2  7كيلًگرمي 9 خامًش كىىذٌ دستي 3

   تذد 3 كيلًگرمي پًدريگاز6خامًش كىىذٌ دستي  4

   تذد 50   اتػاالت كبسًلُاي دستي، اَرم  5

   تذد 100 پًدريگاز يCO2 ضيلىگ  6

   تذد 1 غىذلي خًدريي مسدا 7

   تذد 20  سروازل ضيلىگُاي آتص وطاوي  8

   تذد 2 آمبري كاميًوُاي آتص وطاوي 200طريتا 9

   تذد 1 آمبري خًدري سًاري 64تاطري  10

   1500AH 108تاطري  11

   2000AH 12تاطري  12

 LEWATIT MONO PLUS M600رزيه 13

&M500 

   ته 60

    )ريال(قيمت كل 

 

 
 

 مُريامضاء پيطىُاد دَىذٌ :          

 1396تاريخ :     /    /            

 

 


