
  آگهی استعالم                    

  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجانشرقي در نظر دارد نسبت به پارتيشن بندي طبقه اول 

 نمايندگي ملكان از طريق استعالم قيمت اقدام نمايد.عالقمندان مي توانند قيمت پيشنهادي ساختمان دفتر

در پاكت سربسته به دبيرخانه سازمان واقع  ٣٠/٠٢/١٤٠٠ شنبهپنج روز  خود را حداكثرتا پايان وقت اداري

بلوار - پائين تر ازبنياد شهيدوامورايثارگران يا به نشاني ملكان - بعد از پل گلكار- بلواراستاد شهريار - تبريزدر

نمايند.ضمنا متقاضيان مي توانند  دفتر نمايندگي نظام مهندسي ملكان تحويل- خيابان امام حسين- شمالي

           سازمان هماهنگي) جهت ٣٧٨٤٣٦٩٠ازيد به دفتر نمايندگي نظام مهندسي ملكان مراجعه نمايند.(جهت ب

         نظام مهندسي ساختمان استان

   

  نام شخص يا شرکت پيشنهاد دهنده                                                                        

 مهر و امضاء                                                                                  

 رديف مشخصات مقدار واحد في(ريال) قيمت كل

 ١  توپر بامغزخارجيmdfبا پيشخوان همراه با ميز ٥٠/٤ مترطول  

 ٢ كمد بايگاني ٦ مترطول  

 ٣ پارتيشن ٨ مترطول  

 ٤ ميلي متر با روكش مات كننده   ٦شيشه ساده فلوت ٧ مترمربع  

 ٥ ميلي متر روي پيشخوان وكمد  ٦شيشه ساده فلوت  ٣ مترمربع  

 ٦ سانتي متر ٨٠*٨٠درب  ٨٠/٢ مترمربع  

 ٧ عدد ٤ آرم نظام مهندسي برجسته ٧٠/٠ مترمربع  

 ٨  هزينه نصب ورگالژ -  -   

 ٩ هزينه حمل ونقل -  -   

 ١٠ هزينه اتصاالت ويراق آالت -  -   

    جمع      

    ارزش افزوده      

  جمع كل با احتساب ارزش افزوده     



 کسورات قانونی به غير از ارزش افزوده بعهده پيشنهاد دهنده می باشد.        

 .ارزش افزوده در صورت ثبت نام پيشنهاد دهنده در سامانه ارزش افزوده به عهده کارفرما می باشد  
    
  نقشه وتصاوير به پيوست می باشند. 

  ١٠تا ١توضيحات بند هاي  

 ٦٥سانتي متر،عرض صفحه پايين  ٤٠سانتي متر،عرض صفحه باال ٥٥سانتي متروعرض ان  ١٢٥ارتفاع پيشخوان  -١

 ميليمترخارجي با مغز توپر١٦ سانتيمتر مي باشد وپيشخوان با رنگ نيمه براق ليون تيره همراه با سفيد متاليك

سانتي متر باال خواهد بود دوعدد پيشخوان كه همراه با ميزكامپيوتر داراي  ٦خواهد بود وارتفاع پيشخوان از زمين 

  كشو،محل كيس وكمد خواهد بود.

درب ٥همراه با ميلي متر ١٦وضخامت سانتي متر٤٠متر وعرض٣عدد هركدام به طول  ٢كمد بايگاني ما بين دو فضا  -٢

سانتي مترخواهد بود صفه روي كمد بايگاني به رنگ سفيد متاليك وخود كمد  ٧٥ارتفاع با دستگيره استاندارد وبه 

  سانتي متر فاصله خواهند داشت.٦كمدها از زمين  خواهد بود ميلي بامغزتوپرخارجي١٦ به رنگ ليون تيره نيمه براق

نتي مترخواهد بود كه سا٢٢٠سانتي متر وارتفاع ١٠سانتي متر وضخامت ٧٥پارتيشن به صورت تكه تكه وبا عرض  -٣

سانتي متر پايين بصورت تمام ام دي اف وبصورت قاب خواهد بود وقسمت باال بصورت شيشه قاب شده داخل  ١٢٥

  خواهد شد.سانتي مترفاصله داشته ودر سه محل به سقف متصل ٦ام دي اف خواهد بود پارتيشن اززمين 

  چسبي مات كننده خواهد بود.وبا روكش  رميلي مت٦شيشه داخل پارتيشن ها بصورت ساده  -٤

  ميلي متر خواهد بود كه در يك محل بصورت نيم دايره برش داده خواهد شد.٦شيشه روي پيشخوان وروي كمد  -٥

  به رنگ ليون تيره وبصورت تك لنگه خواهند بود.ميلي متر  ١٦با ام دي اف  ٨٠*٨٠درب ها بصورت -٦

روي ٤٠*٤٠شده ،بصورت برجسته به ابعادي ايجاد سي ان سعدد آرم نظام مهندسي روي ام دي اف كه با رچها -٧

  درب وپيشخوان نصب خواهد شد

  و... خواهد بود. هاي مونتاژدر كارگاه ،محل كاروبرش كاري ههزينه نصب شامل كليه هزين -٨

  ... بر عهده پيمانكار مي باشد.وحمل به طبقه وبارگيري  هزينه حمل ونقل شامل كرايه ماشين -٩

  ه ها وپين ها وپايه ها خواهد بودها،پيچ ها وپرچها ودستگيرت،لوال تمامي اتصاال  -١٠


