
  آگهی استعالم

طریق استعالم  آهن آالت ذیل را از ،ل عملیات اجرایی راه پله فرار جهت تکمیشرقی در نظر دارد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان

در پاکت سربسته به دبیرخانه  30/06/98ا پایان وقت اداري روزشنبه مورختوانند قیمت پیشنهادي خود را حداکثر تعالقمندان می. خریداري نماید

  از بنیاد شهید و امور ایثارگران تحویل نمایند.پائین تر –بعد از پل گلکار  –سازمان واقع در بلوار استادشهریار 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

  جمع  بهاء  )kgواحد(  تعداد  مشخصات  نوع آهن  تعداد

     1670  متري) 6(شاخه 139  متر طول)2m 2*4 )833قوطی  1

      1100  متري)6(شاخه 136  )متر طول 2m  2*2 )812قوطی  2

      2200  متري) 6(شاخه 82  متر طول)2.5m  4*8)491قوطی  3

      503/2  عدد 7  سانتیمتر 140*130 آجدار 5mmورق  4

      643/97  عدد 7  137*170 آجدار 5mmورق  5

      576/80  عدد 7  140*149 آجدار 5mmورق  6

      561/29  عدد 7  140*145 آجدار 5mmورق  7

      263/24  عدد56  34*140 آجدار 5mmورق  8

      1015/31  عدد56  34*135 آجدار 5mmورق  9

      112/81  عدد7  34*120 آجدار 5mmورق  10

      136/31  عدد7  34*145 آجدار 5mmورق  11

      61/62  عدد1  120*130 آجدار 5mmورق  12

      68/79  عدد1  135*129 آجدار 5mmورق  13

      68/73  عدد1  120*145 آجدار 5mmورق  14

      57/27  عدد1  100*145 آجدار  5mmورق  15

      146/94  عدد10  31*120 آجدار 5mmورق  16

      165/31  عدد10  31*135 آجدار 5mmورق  17

      48/19  عدد1  100*122 آجدار 5mmورق  18

    جمع مبالغ  

    هزینه برش

    )دواهد بوخثبت نام پیشنهاد دهنده در سامانه ارزش افزوده به عهده کارفرما پرداخت ارزش افزوده در صورت (ارزش افزوده  

    کل مبلغ  

  ساعت غیر قابل  تغییر می باشد. 72حداقل تا پس از اعالم توسط پیشنهاد دهنده ضمنا قیمت ها 

  آهن آالت و اعمال بهاي واحد قیمت نهایی قابل پرداخت خواهد بود. توزینبا در نظر گرفتن  از برنده مناقصه اقالم مذکور پس از خرید

  با توجه به ابعاد ورق هاي اجدار برش ها می بایست با حداقل پرت برش داده شوند.

  هزینه برشکاري ورق هاي آجدار در بهاء پیشنهادي منظور گردد.

  نام شخص یا شرکت پیشنهاد دهنده                                                                                                                                                                               

  مهر و امضاء


