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  تعداد صفحات:      تاریخ استعالم :         موضوع استعالم :   (فروشنده):به

  شماره تلفن:     :مهلت ارسال جوابیه  شماره درخواست (هاي) خرید : شماره استعالم:

 

 پیشنهاد قیمت کاالي مورد نیاز

 واحد مقدار/تعداد مشخصات فنی شرح کاال ردیف
تحویل و نحوه  مدت زمان 

 کاال
 قیمت کل(ریال) قیمت واحد(ریال)

       میلیمتر 600قیمت الکترود  1

       میلیمتر 700قیمت الکترود  2

  مع کل (ریال)ج پرداخت.بعنوان ضمانت پیش نامه بانکیضمانتدرصد کل مبلغ قابل پرداخت در قبال ارائه  20: میزان پیش پرداخت

   هزینه هاشرح سایر  درصد کل مبلغ قابل پرداخت. 10به میزان : حسن انجام تعهدات ضمانت

 می باشد.آیتم به آیتماعالم برنده بصورت 
   مالیات بر ارزش افزوده

  (ریال)کل مبلغ قابل پرداخت

 توضیحات:

 
 :مدارك موردنیاز اسنادو

 
 گواهی ساخت

 گواهی تست

 

) معتبر بوده و ضمن مهر و امضاي استعالم فوق، کلیه موارد مندرج مورد تایید حداقل یک هفته از زمان پایان مهلت استعالم( 13فوق تا تاریخ     /       /       : پیشنهاد تائیدیه استعالم
 باشد.می

 نام ، آدرس و تلفن فروشنده : 
 :مهر و امضاء                                                      تاریخ :                                                              

 يدارك فنی
 اندازي اندازيالعمل نصب و راه اندازي

ره برداري و نکهداري و تعمیرات  و تعمیرات و تعمیرات 

 

 



  

  

 

 
 

 : ۱ پیوست
 

 د.یارسال نمای ست فرمدر پیوفقط را  . ،مشخصات فنی و ..میلی ،کاتالوگ هرگونه پیشنهاد یا توضیحات تکدر صورت عدم تطابق مشخصات کاالي مورد نیاز با پیشنهاد فروشنده لطفاً در قسمت مربوطه خط تیر کشیده و  -1

 .فرمهاي داراي  الك گرفتگی و یا خط خوردگی قابل بررسی نمی باشند -2

 نمی گردد. ءتعدیل بها در مهلت اعالم شده توسط فروشنده ،مبالغ شامل هیچگونه خرید در صورت ابالغ سفارش -3

تعیین (موثر در اعمال می گردد . مجتمع جهان فوالد سیرجان شرایط شرکت  ت.  را اعالم نماید. در غیر اینصورو..ضمانت و گارانتی ، بسته بندي ، حمل و ارسال ، مدت زمان و مکان تحویل  ،ه ي پرداخت فروشنده موظف است ،موارد پیشنهادي از قبیل نحو -4

 رنده استعالم )ب

 تغییر شرایط اعالمی بوده و یا اعالم انصراف نماید. در لیست سیاه خرید قرار خواهد گرفت.چنانچه فروشنده پس از شرکت در استعالم و برنده شدن خواستار  -5

( روي پاکت شماره و موضوع استعالم  فکس نماید.و رسید پستی مربوطه را ذکر شده ارسال با پست پیشتاز به آدرس و قرار داده فروشنده ملزم می باشد ضمن مهر و امضاي کلیه صفحات ، فرم استعالم بها را جهت بررسی در پاکت دربسته و ممهور  -6

 ذکر گردد)

 ائید.(جهت ادامه همکاري در استعالم هاي بعدي) در صورت عدم تمایل به شرکت در این استعالم ، مراتب انصراف خود را در قسمت توضیحات اعالم نموده و فرم را پس از امضاء و مهر عودت نم -7

 ضمنا در صورت ثبت نام در سیستم ارزش افزوده گواهی آن به پیوست ارائه گردد.مالیات و ... بعهده فروشنده می باشد.کلیه کسورات قانونی شامل بیمه ،  -8
 

 تاریخ:                                                                    باشد:                                                                                                                  کلیه موارد فوق مورد تایید می
 مهر و امضاء:

 

 


