فرم آگهی استعالم قیمت
-1موضوع استعالم قیمت
-2خریدار

FLCCARD(32PORT) 700105 REV 1/07 PC
کارت الین داخلی دستگاه دیجیترون
MANUFACTURER:DIGITRON
شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس

 -3مهلت تحویل پیشنهاد

1400/04/20

قیمت
-4محل تسلیم پیشنهاد قیمت

بندرعباس ،کیلومتر  40جاده میناب ،جنب شهر قلعه قاضی-نیروگاه گازی خلیج فارس
دبیرخانه دفتر حراست و امور محرمانه کدپستی  79441-17581 :تلفن  33554456 :و 33554376

-5شرایط پیشنهاد قیمت

 -1موضوع استعالم قیمت بر روی پاکت ارسالی درج شود.
-2پاکت ارسالی میبایست دربسته باشد و در صورت اعالم نرخ به صورت در باز  ،پاکت بازگشایی
نخواهد شد.
 -3قیمت پیشنهادی الزاما میبایست در فرم استعالم قیمت و به صورت ریالی درج شود.
 -4شرایط تعیین شده در فرم استعالم قیمت  ،مالک عمل میباشد.
-5موضوع و شماره آگهی استعالم قیمت در سایت  ،هم بر روی پاکت ارسالی درج شود.
-6حداقل اعتبار قیمت پیشنهادی یکماه باشد.

-6تلفن تماس رفع ابهامات و
مشخصات فنی پیشنهاد قیمت
توضیحات :

 07633554376و  07633554456داخلی  2321یا 2219

نیروگاه گازی خلیج فارس
فـرم اسـتعالم بهـاء
خواهشمند است آخرين قيمت پيشنهادي خود را حداكثر تا تاريخ  1400/04/20در جدول ذيل تعيين و اعالم فرماييد.

رديف

شرح كاال يا خدمات مورد استعالم

1

)FLCCARD(32PORT
کارت الین داخلی دستگاه دیجیترون
700105 REV 1/07 PC
MANUFACTURER:DIGITRON

تعداد

قيمت پيشنهادی

قيمت كل پيشنهادی

(عدد)

واحد(ريال)

(ريال)

2

-1محل تحويل كاال در سايت نيروگاه خليج فارس واقع در بندرعباس – شهر قلعه قاضی می باشد .
-2پيش پرداخت معادل  25درصد مبلغ پيشنهادي و در قبال ارائه سفته صورت می پذيرد .
-3گارانتی قطعه /خدمات مزبور به مدت  ...............می باشد .
-4مدت زمان تحويل قطعه/ارائه خدمات  .....................می باشد .
 -5اعتبار پيشنهاد قيمت از آخرين مهلت ارسال استعالم حداقل يکماه و تا تاريخ  0000/00/00ميباشد  ،در صورت درج تاريخ كمتر از يکماه از آخرين مهلت ارسال
استعالم  ،مالک همان يکماه پس از آخرين مهلت استعالم ميباشد.
-6قيمت پيشنهادي فقط در فرم استعالم بهاء ارسالی قيد گردد .
 -7كليه هزينه هاي مربوط به حمل و ارسال قطعه/اياب و ذهاب/بسته بندي/ترخيص احتمالی/سود بازرگانی/كليه عوارض قانونی و ( ...به جز ماليات بر ارزش
افزوده ) بعهده آن شركت می باشد و در قيمت پيشنهادي لحاظ شده است و خارج از آن مبلغی به فروشنده پرداخت نمی گردد .
-8قيمت پيشنهادي شامل هيچ گونه تعديلی نخواهد شد .
-9قيمت پيشنهادي الزاماً به صورت ريالی در جدول فوق درج گردد.
-10كاال  /خدمات پيشنهادي مطابق با شرح جدول فوق ميباشد.
-11ماليات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ثبت نام موديان بصورت جدا از مبلغ فوق به فروشنده پرداخت می شود .
بدينوسيله حاضرم جدول فوق و بندهاي مندرج  1الی  11در اين فرم استعالم بهاء را طبق قيمتهاي پيشنهادي فوق تکميل و تحويل  / انجام  نمايم.
شركت يا موسسه .................................................................................................................................
كداقتصادي/كدملی...............................................................................................................................
آدرس و تلفن ...................................................................................................................................... :
مهر و امضاء مدير شركت يا موسسه يا شخص حقيقي

در اجراي درخواست خريد شماره  .....................كه در تاريخ  .....................به اينجانب ارجاع گرديد .اين استعالميه در كمال دقت تنظيم و اخذ گرديد و صحت مندرجات آن را گواهی مینمايم.
تاريخ:

مأمور خريد

صحت مراتب فوق در مورد اخذ استعالم از شركت  /موسسه مذكور مورد تاييد میباشد.
تداركات

توضیحات :

