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 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت کشور
 استانداری یزد              

 

 ....................خ :ـتاری

 ....................شماره :

 ...................پیوست :

 

 «)نوبت اول (  استعالم بهاء»
                                                 به :

   سالم عليكم
 

با طرح و  فرهنگنسبت به اجراي المان میدان دانش و میدان  نظر داردشهرداري شاهدیه در عنایت به اینکه با احتراماً     

با درنظر گرفتن شرایط ذیل بدون خط خود را مشخصات پیوست اقدام نماید.لذا شایسته است مناسب ترین قیمت پیشنهادي 

 خوردگی وممهور به مهر به این شهرداري اعالم نمائید.

 باشد.می 2/7/99تا پایان وقت اداري مهلت تحویل پاكت استعالم -1

 بایست در پاكت در بسته تسلیم دبیرخانه شهرداري گردد.استعالم بهاء می-2

 می بایست مورد تایید شهرداري باشد. ساخت و نصب المانهاكیفیت -3

ثبت نام در نظام  یدرصورت ارائه گواهكه گرفتن ارزش افزوده ارائه گردد  بدون در نظر ستیبا یم يشنهادیمبلغ پ -4

 برارزش افزوده جداگانه پرداخت خواهد شد. اتیمال،  یاتیمال

 رعایت نکات ایمنی بعهده پیمانکار میباشد.-5

 .باشد یناظر م دییپرداخت منوط به تا هرگونه -6

 است . یاسناد استعالم الزام هیو امضاء كل مهر-7

 حداكثر دو ماه میباشد. ساخت و نصب المانهامدت زمان -8

 به عهده پیمانکار میباشد .كلیه كسورات قانونی -9

 درج وبه امضاء ومهر پیشنهاد دهنده ممهورگردد. در جدول پیوستمبلغ پیشنهادي -11

 شهرداري دررد یاقبول پیشنهادات واصله مختار میباشد. -11

 به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثري داده نخواهد شد. -12

مبلغ پیشنهادي و ویا واریز آن مبلغ به حساب %11عهدات به میزان در هنگام عقد قرارداد ارائه ضمانتنامه حسن انجام ت-13

 بانک مهر ایران بلوار جمهوري بنام شهرداري شاهدیه الزامی است . 3826161

 مهر و امضاء كلیه اسناد استعالم الزامی میباشد.-14

 
 

 سيد علي ميرنژاد                                                                                                                   
 دیهشاهشهردار                                                                                                                    
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 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت کشور
 استانداری یزد              

 

 ....................خ :ـتاری

 ....................شماره :

 ...................پیوست :

 

 
 

 مشخصات المان ميدان فرهنگ 
 
 

 سانتيمتر 223عرض : و  سانتيمتر 083ارتفاع :  ابعاد  المان شامل :

 فلز+ فایبر گالس : المان جنس 

 )ميليمتر( 23×23×  83×83و  03×03با پروفيل   :شاسي کشي 

  pvcرنگ : نوع 

 

 پيشنهاد قيمت 
     

 شهرداری محترم شاهدیه 

 سالم عليكم 

 اجراء ،ساخت واحتراماً اینجانب                                  امضاء کننده ذیل پس از آگاهی کامل وپذیرش تعهد       

عوامل موجود از لحاظ کارهای شرایط و پس از بازدید کامل از محل و با اطالع کامل از جمیع قشه های اجرایین براساس

 ا به شرح ذیل اعالم میدارم %مورد استعالم ،  مبلغ پیشنهادی خود ر

 

 (.                                                       ریال به حروف )                  مبلغ پيشنهادی کل :                             

 

 

 : تعهد آور امضاء و نام و نام خانوادگی                                 

 و مهر پيشنهاد دهنده :                            
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 جمهوری اسالمی اریان

 وزارت کشور
 استانداری یزد              

 

 ....................خ :ـتاری

 ....................شماره :

 ...................پیوست :

 

 
 مشخصات المان ميدان دانش

  
 

 سانتيمتر 203عرض : و  سانتيمتر 053ارتفاع :   ابعاد  المان شامل :

  ( دورگير -رویه  –به ترتيب برای ستون وسط  ميليمتر 2و  0و  8 به ضخامتهای صفحهبا فلز )  جنس المان : 

سانتی متر با صفحه  053اختصاص ستون ميانی با ارتفاع  ( ميليمتر، 83× 83 ( و) 03×03 )با پروفيل:  شاسي کشي

 ميلی متر ( 8

 و رنگ روغنی . زیرسازی با آستر و بتونه  آميزی :رنگ 

 
 برگ پيشنهاد قيمت 

     
 شهرداری محترم شاهدیه 

 سالم عليكم 

 اجراء ،ساخت واحتراماً اینجانب                                  امضاء کننده ذیل پس از آگاهی کامل وپذیرش تعهد       

عوامل موجود از لحاظ کارهای شرایط و پس از بازدید کامل از محل و با اطالع کامل از جمیع قشه های اجرایین براساس

 رح ذیل اعالم میدارم %مورد استعالم ،  مبلغ پیشنهادی خود را به ش

 

 (.                                                       ریال به حروف )                  مبلغ پيشنهادی کل :                             

 

 

 : تعهد آور امضاء و نام و نام خانوادگی                                 

 و مهر پيشنهاد دهنده :                            

 

 


