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 بسمه تعالی

 ((پردیس مرکزی 1021-105حفر و آزمایش چاه شماره  پروژه بهاء استعالم)

 

را از طریق استعالم بهاء با  پردیس مرکزی 1021-105چاه شماره و آزمایش حفر  پروژهدر نظر دارد ابوریحان پردیس  

 .شرایط ذیل به شرکت یا پیمانکاری ذیصالح واگذار نماید

 دهنده قیمت:مشخصات پیشنهاد 

 ...... شماره ثبت: ....................................................................شناسه ملی:  ............................................................ :شرکت / پیمانکارینام 

 ................................ کدملی: ............................................ :نام و نام خانوادگی صاحب حق امضاء مجاز و تعهد آور شرکت/پیمانکاری

 ..................................................................................................................................................................................................................... :آدرس

 ...................................................... تلفن همراه: ..................تلفن ثابت: .......... 

قیمت  استعالم بهاء،و موضوع  ، مشخصاتعلم و اطالع کامل از شرایط و اسناد و بازدید از محل اجرای پروژه با بررسی

 پیشنهادی خود را به شرح جدول ذیل اعالم می نمایم:

 

ف
دی

ر
 

 مشخصات و شرح عملیات 
 تعداد/

 مقدار
 واحد

بهای 

 واحد)ریال(
 جمع)ریال(

     دستگاه 1 حمل و نقل دستگاه روتاری و تجهیزات کارگاه 1

2 
اینچ از صفر تا 14برقوزدن تا قطر حفاری کمانه و 

 متر220
     مترطول 220

     مترطول 220 اینچ  14نصب لوله جدار به قطر  3

     مترطول 60 اینچ 14مشبک کردن لوله جدار بقطر  4

     مورد 1 مهار چاه با تیر آهن و در پوش 5

     مورد 1 ساعت 12شستشوی چاه با پمپ و آب صاف بمدت  6

7 
و حمل و ریختن شن دانه بندی دور لوله جدار  تهیه

 )گراول ریزی(
     مورد 1

8 
تهیه و حمل و نصب موتور پمپ آزمایشی و نصب تا 

 ساعت اولیه آزمایشی 24متر با 220عمق 
     مورد 1

     ساعت 24 ساعت اضافی پمپاژ هر )آزمایشی( 9
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     مورد 1 متر 40سیمنت جداره تا عمق  10

   عدد)ریال( جمع کل به

   جمع کل به حروف)ریال(

 

 

 : الحظات م

 .باشد یم 07/05/98 شنبهدو روز یادار وقت انیپا تا متیق شنهادیپ پاکت لیتحو و فرم لیتکم هلتم -1

و ... می باشد و وجهی اضافه بر مبلغ  مالیات، عوارضقیمت پیشنهادی با احتساب کلیه هزینه های جانبی، بیمه،  -2

 پیشنهادی پرداخت نخواهد شد.

الزامی است و پیشنهادات شرکتهای فاقد سابقه کار مربوط بررسی  استعالم بهاءارائه سوابق کاری در زمینه موضوع  -3

  نخواهد شد.

 محل و موضوع تیفیک و تیکم از فرم کننده لیتکم و است دهیرس پیشنهاد دهنده تیرؤ به پروژه یاجرا محل  -4

 .دارد کامل اطالع آن یاجرا

 . است استعالم بهاء برنده عهده بر کامل طور به یانداز راه و نصب و ذهاب و ابیا و نقل و حمل یها نهیهز -5

 . است پیمانکار عهده بر اقامت، تغذیه، بیمه و .. پرسنل مجری پروژه یها نهیهز -6

 جریمه خواهد بود. مشمولو در صورت تاخیر غیر مجاز  باشد یم روز 45 قرارداد یاجرا مدت -7

 هرگونه بیمه و مالیات که قانونی به قرارداد تعلق گیرد بر عهده پیمانکار است. -8

گواهی ارزش افزوده با تاریخ معتبر گردد که پیمانکار ارزش افزوده در صورتی پرداخت می مالیات درصد 9مبلغ  -9

 را ارائه نماید.

 درصد کاهش یا افزایش دهد. 25میزان کار را تا کارفرما می تواند  -10

و یا تکلیفی برای پردیس ایجاد نمی نماید و  استعالم بهاءتکمیل و ارائه این فرم هیچ حقی برای شرکت کننده در  -11

 پردیس در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است.

می تواند پیشنهادات  پیشنهاد دهنده قیمتنهاداتی که با فرمت متفاوت تنظیم گردد بررسی نخواهد شد، لیکن پیش -12

پردیس جزء  35تکمیلی خود را در انتهای همین صفحه ارائه نماید. این پیشنهادات بدون تصویب کمیسیون ماده 

 مناصه محسوب نمی گردد.

 .همه صفحات این فرم باید به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده قیمت برسد -13

به  استعالم بهاءبه عنوان وجه تضمین شرکت در  ریال 000/000/20پس از تکمیل برگ پیشنهاد قیمت، مبلغ  -14

به نام سپرده پردیس ابوریحان( یا چک بانکی)صادر شده از یکی از  192211778صورت نقدی)واریز به شماره حساب 

ا پایان وقت امضاء پاکت، ت مهر وقرارداده و پس از داخل پاکت  استعالم بهاءهای معتبر دولتی( را به همراه فرم بانک

 تحویل دبیرخانه داده و رسید دریافت نماید. 07/05/98اداری تاریخ 
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 صرف نظر نماید ودیعه وی به نفع پردیس ابوریحان ضبط خواهد شد. انجام کاراز  م بهاءاستعال چنانچه برنده -15

خودداری کند نفر دوم در اولویت قرار خواهد گرفت و در صورت انصراف  انجام کارعقد قرارداد و چنانچه نفر اول از  -16

پردیس بر اساس قیمت توافقی با هر یک از شرکت کنندگان تصمیم مقتضی اتخاذ دیعه وی نیز ضبط و ونفر دوم 

 خواهد نمود.

 نصورتیا ریغ در د،ینما اقدام قرارداد عقد به نسبت یو به جهینت اعالم از پس ساعت 48 یستیبا استعالم بهاء برنده -17

استعالم  خصوص در یمقتض میتصم گونه هر اتخاذ و کار انجام ریتاخ جهت خسارت اخذ عه،یود ضبط به مجاز سیپرد

 .بود خواهد بهاء

نشانی محل تحویل پاکت پیشنهاد قیمت: استان تهران، شهرستان پاکدشت، بزرگراه امام رضا)ع(، پردیس ابوریحان،  -18

  دبیرخانه مرکزی.

 رشیپذ با پیمانکاری / موسسه................................................................./ شرکت مجاز امضاء یدارا........................... .............. نجانبیا

 به و ریال..................................... ..............این شرکت / پیمانکاری را به مبلغ.................. یشنهادیپ متیق فوق، موارد هیکلو تایید 

               .مینما یم اعالم ریال................... ..........................................................................................: .........حروف

 

 مجاز پیشنهاد دهندهامضاء و مهر                                                                     تاریخ:                      


