نیروگاه گازی خلیج فارس
فـرم اسـتعالم بهـاء
شرح كاال  /خدمات

رديف

تعداد

قيمت پيشنهادی

قيمت كل پيشنهادی

(عدد)

واحد(ريال)

(ريال)

الکتروموتور سه فاز
1

TYPE: 4F 38/200.521 IP:55
TB:12.8NM CL,F 40C CTP :160 UB180V
MANUFACTURER: STAHL

1

-1محل تحویل کاال درب انبار نیروگاه گازی خلیج فارس واقع در بندرعباس – کیلومتر 40جاده میناب جنب شهر قلعه قاضی می باشد .
-2پیش پرداخت معادل  25درصد مبلغ پیشنهادی و در قبال ارائه تضمین پیشنهادی که مورد تایید کارفرما قرار گیرد ،صورت می پذیرد .
 -3ارائه فاکتور فروش رسمی و معتبر در زمان تحویل کاال قبل از تسویه حساب الزامی می باشد.
-4گارانتی قطعه /خدمات مزبور به مدت  .............می باشد ( .مدت زمان گارانتی مربوطه می بایست در فاکتور فروش معتبر درج و مهر گردد)
-5مدت زمان تحویل قطعه/ارائه خدمات  .....................می باشد .
 -6اعتبار پیشنهاد قیمت از آخرین مهلت ارسال استعالم حداقل یکماه و تا تاریخ  0000/00/00میباشد  ،در صورت درج تاریخ کمتر از یکماه از آخرین مهلت ارسال
استعالم  ،مالک همان یکماه پس از آخرین مهلت استعالم میباشد.
 -7پیشنهاد دهندگان موظفند فرم استعالم بها را بصورت دست نویس تکمیل و بهمراه اسناد فنی تکمیلی پیوست شده مهر و امضا نموده و از تایپ مجدد بر روی
سربرگ شرکت خود امتناع نمایند.
 -8کلیه هزینه های مربوط به حمل و ارسال قطعه/ایاب و ذهاب/بسته بندی/ترخیص احتمالی/سود بازرگانی/کلیه عوارض قانونی و ( ...به جز مالیات بر ارزش
افزوده ) بعهده آن شرکت می باشد و در قیمت پیشنهادی لحاظ شده است و خارج از آن مبلغی به فروشنده پرداخت نمی گردد .
-9قیمت پیشنهادی شامل هیچ گونه تعدیلی نخواهد شد .
-10قیمت پیشنهادی الزاماً به صورت ریالی در جدول فوق درج گردد.
-11کاال  /خدمات پیشنهادی مطابق با شرح جدول فوق میباشد.
 -12مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی ثبت نام مودیان بصورت جدا از مبلغ فوق به فروشنده پرداخت می شود .

بدینوسیله بندهای مندرج  1الی  12در این فرم استعالم بهاء طبق قیمتهای پیشنهادی فوق مورد تایید این شرکت می باشد.
شرکت یا موسسه .................................................................................................................................
کداقتصادی/کدملی...............................................................................................................................
آدرس و تلفن ...................................................................................................................................... :
مهر و امضاء مدير شركت يا موسسه

در اجرای درخواست خرید شماره  .....................که در تاریخ  .....................به اینجانب ارجاع گردید .این استعالم در کمال دقت تنظیم و اخذ گردید و صحت مندرجات

آن را گواهی مینمایم.
تاریخ:

مأمور خريد

صحت مراتب فوق در مورد اخذ استعالم از شرکت  /موسسه مذکور مورد تایید میباشد.
تداركات

توضيحات :

