
 شرایط استعالم خرید یک دستگاه ماسه ساز مدل خرگوشی

، نسبت به خرید یک دستگاه ماسه ساز  98شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به ،آئین نامه مالی شهرداریها و بودجه مصوب سال 

شرایط ذیل اقدام نماید. از عالقه مندان دعوت بعمل می آید جهت دریافت شرایط استعالم به صورت حضوری به امور مدل خرگوشی با 

شنهادی تا پایان وقت اداری مورخ  سبت به ارائه قیمت پی شهرداری مراجعه و ن سامانه  22/5/98قراردادهای  اقدام نمایند و یا از طریق 

 کاال ( اقدام نمایند.   تدارکات الکترونیکی دولت) بخش خرید

 مشخصات فنی دستگاه ماسه ساز مدل خرگوشی :

 میلیمتر 20و  10بدنه از ورق  -

 80و سایز   Mo40شافت از جنس  -

 چکش از جنس منگنزی -

  H16شاسی با تیراهن  -

 بلبرینگ از نوع رومانی -

 کیلو وات موتوژن 100دینام  -

 میلیمتر  30الی   0میلیمتر و خروجی  30سایز ورودی  تا  -

 میلیمتر  8الی    0تن ماسه   25تن در ساعت خروجی    40تناژ ورودی  -

 در محل  دفتر جلسات شهردار انجام خواهد گرفت . 23/5/98مورخ  9قرائت پیشنهادات واصله ساعت  -1

 شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .  -2

 وط ومبهم ومخدوش ویا به پیشنهاداتیکه بعدازموعد مقررواصل گردد ترتیب اثری داده نخواهد شد.به پیشنهادات مشر  -3

 کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکارمی باشد . -4

 متقاضی موظف است برگ ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده شرکت را به شهرداری ارائه نماید.  -5

ضی تعهد می نماید که قانون منع مداخله  -6 شهرداریها در معامالت دولتی را متقا وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و 

 رعایت نماید.

پیشنهاد دهندگان می بایست مشخصات نام شرکت، تاریخ تاسیس، شماره ثبت و مدارک مربوطه شامل سابقه و آدرس را به  -7

 طور کامل ارائه نمایند. 

 داشته باشد. دستگاه باید گارانتی معتبر قطعات به مدت یک سال -8

 هزینه ایاب و ذهاب به عهده فروشنده می باشد. -9

 کلیه کرایه از مبدا  به عهده فروشنده می باشد. -10

 بهای دستگاه پس از تحویل و تایید واحد نظارت شهرداری به صورت نقدی پرداخت می شود.  -11

 شهردار کازرون -علی باقری   

                                                                                

 

 



 پیشنهاد قیمت خرید یک دستگاه ماسه ساز خرگوشی: 

 

 .......................... ریال مبلغ کل پیشنهادی) به عدد (...................................................................................................   

      .......................................... ریال به حروف .....................................................................................................................   

 قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود.  -

 زوده در صورت ارائه برگ ثبت نام به روز و مدت دار به برنده استعالم تعلق می گیرد.       مالیات بر ارزش اف -

   07142229683و  07142229681شماره تماس :  –شهرداری کازرون -کازرون  -آدرس : فارس

                                                                                                                                      07142223040نمابر :  -

      استعالم شونده :

 تاریخ    –امضاء  -مهر –آدرس وتلفن :                                                           اسم 

        

 

 

 
 

 


