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استعالم بهاء

شهرداری نیریز در راستای اجرای بودجه سال ٩٨ به درخواست واحد عمران درنظردارد نسبت به خرید اقالم ذیل، طبق جدول زیر 

جهت پروژه احداث و تکمیل ساختمان مدیریت بحران از طریق استعالم بها اقدام  نماید.لذا از کلیه فروشندگان دعوت بعمل میآید 

تا تاریخ١٣٩٨/٩/٢٣ به واحد امور مالی شهرداری مراجعه وضمن دریافت اسناد و مدارک استعالم بها نسبت به تکمیل وارائه آن در 

مدت زمان تعیین شده در پاکت الک ومهر شده به واحد دبیر خانه شهرداری اقدام نمایید

قیمت کل(ریال) قیمت واحد (ریال) حجم تقریبی کار شرح

٦٠٠٠ کیلو گرم
تهیه و ساخت و نصب کامل درب و 

پنجره فلزی  و قاب درب های چوبی

مجموع مبلغ:

مالیات بر ارزش افزوده: (در صورت مشمول بودن پیمانکار)

جمع کل  با ارزش افزوده:

توضیحات :

١ محل تحویل فرم  استعالم دبیرخانه شهرداری نی ریز

٢-تاریخ تحویل پیشنهادات پایان  وقت اداری روز ١٣٩٨/٩/٢٣

٣-هرگونه خط خوردگی وشرط باعث ابطال استعالم است

٤- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است

٥-کلیه پیشنهادات می بایست در پاکت سر بسته تحویل گردد

٦- در صورت اخذ ارزش افزوده می بایست تصویرگواهینامه ثبت ارزش افزوده هم لحاظ گرددو. 

مالحظات فنی

١-پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازههای وضع موجود را کنترل و هماهنگیهای الزم را با 

دستگاه نظارت به عمل آورد.

٢-کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با مبحث ٥ مقررات ملی ساختمان و نشریه ٥٥ معاونت برنامهریزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهور باشد.

٣-ساختمان مدیریت بحران طبق آئین نامه ٢٨٠٠ جزء ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد میباشد و باید توسط پیمانکار 

محترم تمهیدات الزم در نظر گرفته شود.
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٤- تهیه مصالح و ساخت و نصب کامل درب و پنجره فلزی و قاب درب های چوبی  به عهده پیمانکار است.

٥- نقشه درب و پنجره ها مطابق با نقشه پیوست می باشد 

٦-- احجام عملیات عمرانی صرفا برآورد اولیه می باشد  بدیهی است که صورت وضعیت ارسالی از طرف پیمانکار(براساس 
وزن نهایی) و تایید شده توسط دستگاه نظارت مالک پرداخت خواهد بود.

شهرداری محترم نی ریز

اینجانب /شرکت ......................................................................... فرزند / شماره ثبت ..................... به کد ملی/ شناسه ملی .........................................  

آدرس................................................................................................  تلفن ثابت ..................................................... تلفن همراه ..........................................

کلیه اسناد ومدارک تهیه و ساخت و نصب کامل درب و پنجره فلزی  و قاب درب های چوبی را مطالعه 

نموده وهیچگونه ابهامی در اسناد ومدارک ندارم  وقیمت پیشنهادی خود را جمعا به مبلغ ..........................................................ریال اعالم 
مینمایم.

                                                                                باتشکر

                                                                                                                                     نام ونام خانوادگی                           


