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دستگاه25

فرم استعالم به صورت خوانا و بدون خط خوردگي و بر اساس مقدار واحد تعيين شده در فرم، تكميل و جمع كل هر صفحه درج و مشخص گردد. هرگونه خط خوردگي و يا الك گرفتگي باعث ابطال استعالم مي گردد.

محل انجام كار ماهشهر و شهرك بعثت مي باشد.
خوزستان - بندر ماهشهر - شهرك بعثت - مجموعه ٨٢ واحدي بهار - منازل سازمان منطقه ويزه اقتصادي پتروشيمي - كد پستي : ٦٣٥٤١٦٨٩٥٥آدرس مؤسسه :

تلفن : ٥٢٤٢٤٦١٥-٠٦١  /   فاكس : ٥٢٤٢٦٣٢٨-٠٦١

مهر  امضاء فروشنده/شركتمسئول دفتر فني و تعميرات

مؤسسه در رد يا قبول و يا تفكيك استعالم مختار خواهد بود.     ****** در صورت درج مبلغ در رديف دستمزد، مبالغ دستمزد شامل بيمه تامين اجتماعي مي گردد****
فروشنده/مجري با توجه به شناخت كامل از كاال/خدمات مورد نظر، قيمت پيشنهادي خود را ارائه مي دهد. لذا پس از برنده شدن هيچگونه عذري موجه نمي باشد.

در صورتيكه كاال/خدمات فوق مشمول كسورات قانوني، بيمه، ماليات و هزينه انبارداري گردد به عهده فروشنده/مجري خواهد بود. (پرداخت ماليات ارزش افزوده در صورت درخواست مجري به عهده كارفرما مي باشد)

در صورتيكه كاالي پيشنهادي فروشنده از نظر مارك و كشور سازنده مغاير با درخواست مؤسسه باشد، مي بايست مشخصات فني آن به صورت كامل توسط فروشنده اعالم گردد.
اجناسي كه مي بايست وزن گردند، فقط توزين و باسكول مؤسسه مورد قبول مي باشد. همچنين مواردي كه متراژ آنها تقريبي بوده، پس از پايان كار و متراژ كار انجام شده قطعي مي گردد.

مشخص شدن زمان تحويل كاال و تكميل برگ استعالم توسط فروشنده الزامي است.   ***** استعالم بدون درج كد رهگيري ثبت نام در سايت اعتبار ندارد *****

جمع كل (ريال)

توضيحات

به مؤسسه تحويل نماييد.١٤٠١/٠٥/٢٢كليه مدارك استعالم قيمت را در پاكت سربسته و ممهور با توجه به نكات ذيل تا تاريخ

-تعمير و سرويس دستگاه هاي تصفيه آب نيمه صنعتي طبق توضيحات پيوست2

دستگاه21-تعمير و سرويس دستگاه هاي تصفيه آب خانگي طبق توضيحات پيوست1

1٠ روززمان تحويل كاال

واحدتعدادكشور سازندهشرح كامل كاال/خدماترديف
قيمت واحد 

ريال

قيمت كل

ريال

تاريخ تكميلكد رهگيري سايت:تلفن/فاكس

٦ ماهمدت اعتبار قيمت14٠1/22135شماره درخواستآدرس

فرم استعالم بهاء كتبي

١٤٠١/٣٥٦١٤٠١/٠٥/١٥شماره و تاريخ استعالم14٠1/٠5/1٠تاريخ درخواستنام شركت/فروشگاه



 
  
 
 
 
 

  
  

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت:

 مهر و امضاء 

 تهیه کننده: سام گلدار 

 مسئول دفتر فنی و تعمیرات 

 

01 /03/1396 

96-04-010 

 دارد 

 * شرایط و توضیحات مهم * 

 
 مربوط به سازمان امورمالیاتی کشور، بر اساس کد ملی و یا کد اقتصادی مجری کار، ثبت می گردد. کلیه فاکتورهای خرید در سامانه مرتبط، .1

 دستمزد، این موضوع شامل نمی گردد.دستمزد این استعالم شامل بیمه تآمین اجتماعی می گردد. در صورت درج قیمت صفر در ردیف  .2

. همچنین دارای مجوز رسمی برنده استعالم می بایست قادر به تامین قطعات و لوازم دستگاه ها در زمان مورد نظر باشد  .3
 مرتبط با موضوع استعالم باشد.

ه تعمیرگاه و برگشت  کلیه درخواست های تعمیر می بایست در محل مدرسه انجام شود. در صورت نیاز به انتقال دستگاه ب .4
 آن به مدرسه، هزینه آن به عهده برنده استعالم می باشد . 

 ساعت از زمان شروع تعمیر می باشد.  24بیشترین زمان تعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه   .5
 گردد.کلیه قطعات تعویض شده می بایست برچسب نام مدرسه خورده و همان روز تحویل امور فنی و تعمیرات مؤسسه  .6

 ذکر شماره سریال پمپ و ترانس تعویضی در فاکتور فروش الزامی می باشد .  .7

 درج وضعیت گارانتی قطعات تعویضی برقی در فاکتور الزامی می باشد .  .8
 تعویض قطعات برقی حتما و قطعاً می بایست با حضور یکی از کارکنان آموزشگاه باشد .  .9

در دستگاه های نیمه صنعتی و مشخص شدن موضوع در سرویس بعدی، خسارت وارده    100به جای    75یا    50در صورت استفاده از ممبران   .10
 از مجری کار کسر خواهد شد .  100معادل هزینه خرید و تعویض ممبران 

 ایاب و ذهاب به محل مدارس و دفتر مرکزی به عهده برنده استعالم بوده و هیچگونه هزینه جداگانه ای بابت آن پرداخت نمی گردد.  .11

  گواهی تائید انجام کار از مدیر آموزشگاه توسط برنده استعالم الزامی می باشد  ) پرداخت حق الزحمه فقط بر اساس این گواهی امکان پذیر  اخذ .12
 است ( )فرمت گواهی توسط مؤسسه تهیه می گردد ( 

 کلیه کسورات قانونی مالیات، در قیمت ارائه شده لحاظ گردد .  .13

 دوره استعالم و تحت هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد. قیمت های اعالم شده تا پایان   .14

این استعالم هیچگونه تعهدی برای مؤسسه در اجرای کار به وجود نمی آورد و ممکن است فقط جهت ارزیابی استفاده گردد.لذا حق هیچگونه   .15
 اعتراضی برای شرکت کنندگان وجود ندارد.

انجام کار به آنها نیاز باشد، به صورت توافقی صورتجلسه گردیده و مالک عمل قرار   مواردی که در جدول پیشنهاد قیمت درج نشده و برای .16
 خواهد گرفت. 

 این مؤسسه هیچگونه مسئولیتی، از هر لحاظ، در قبال پرسنل برنده استعالم به ویژه حوادث بوجود آمده برای ایشان حین انجام کار، ندارد. .17

ائیدیه انجام کار، ارائه فاکتور و طی کردن روال اداری انجام می شود. روال ذکر شده ممکن پرداخت صورت وضعیت، پس از انجام کار، اخذ ت  .18
 است حدود یک ماه زمان ببرد. 

 و شش ماه دوم سال 1401-1402دوره انجام کار: شروع سال تحصیلی  .19

 . باشد یو شهرک بعثت م  یصنعت هیمحل استقرار مدارس مؤسسه در ناح .20
 .باشد یمورد م  25اماکن مورد نظر حدود  تعداد .21
 دارد .  یصنعت مهیدستگاه ن کیو   ی دستگاه خانگ ک یهر آموزشگاه  باًیتقر .22

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 

  
  

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت:

 مهر و امضاء 

 تهیه کننده: سام گلدار 

 مسئول دفتر فنی و تعمیرات 

 

01 /03/1396 

96-04-010 

 دارد 

 

           

 خانگی  پیشنهاد قیمت مربوط به سرویس و تعمیر دستگاه های تصفیه آب 

 قیمت پیشنهادی ) ریال (  واحد مارک نوع کال  ر

  عدد  1ایرانی درجه   میکرون   5- خانگی فیلتر اول   1

  عدد  1ایرانی درجه   فیلتر دوم خانگی  2

  عدد  1ایرانی درجه   فیلتر سوم خانگی  3

  عدد  1ایرانی درجه   فیلتر پنجم خانگی  4

  عدد  1ایرانی درجه   فیلتر ششم خانگی  5

  عدد  1ایرانی درجه   اینچ   10هوزینگ شفاف   6

  عدد  1ایرانی درجه   اینچ   10هوزینگ غیرشفاف   7

  عدد  - براکت دستگاه خانگی  8

  عدد  تایوانی  ولت   24کلگی   9

  عدد  تایوانی  ولت   24پمپ   10

  عدد  تایوانی  ولت   24پمپ کامل   11

  عدد  تایوانی  ولت   24ترانس   12

  عدد  1ایرانی درجه   گالن   50ممبران   13

  عدد  1ایرانی درجه   گالن   75ممبران   14

  عدد  تایوانی  شیر خروجی ) علمک ( خانگی  15

  عدد  تایوانی  مخزن خانگی  16

  عدد  تایوانی  انواع سوئیچ خانگی  17

  عدد  تایوانی  شیر برقی خانگی  18

  متر  - شیلنگ خانگی  19

  عدد  - اتصاالت معمولی خانگی  20

  عدد  - اتصاالت فیتینگی خانگی  21

  عدد  تایوانی  شیر مخزن  22

  دستگاه  - تعمیر و سرویس دستگاه در محل  23

  دستگاه  - تعمیر و سرویس دستگاه در فروشگاه  24

  جمع کل قیمت های واحد پیشنهادی) ریال(  25

                                   

 



 
  
 
 
 
 

  
  

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده قیمت:
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01 /03/1396 

96-04-010 

 دارد 

 نیمه صنعتی  پیشنهاد قیمت مربوط به سرویس و تعمیر دستگاه های تصفیه آب

 قیمت پیشنهادی ) ریال (  واحد مارک نوع کال  ر

  عدد  1ایرانی درجه   میکرون   5- فیلتر اول نیمه صنعتی  1

  عدد  1ایرانی درجه   فیلتر دوم نیمه صنعتی  2

  عدد  1ایرانی درجه   فیلتر سوم نیمه صنعتی  3

  عدد  تایوانی  فیلتر پست کربن نیمه صنعتی  4

  عدد  تایوانی  کربن( -اینچ)الیاف   10فیلتر ترکیبی   5

  عدد  1ایرانی درجه   فیلتر جامبو معمولی  6

  عدد  1ایرانی درجه   اینچ   20هوزینگ شفاف   7

  عدد  1ایرانی درجه   اینچ   20هوزینگ غیرشفاف   8

  عدد  1ایرانی درجه   هوزینگ ممبران  9

  عدد  - براکت دستگاه نیمه صنعتی  10

  عدد  تایوانی  ولت   32کلگی   11

  عدد  تایوانی  ولت   32پمپ   12

  عدد  تایوانی  ولت   32پمپ کامل   13

  عدد  تایوانی  ولت   32ترانس   14

  عدد  تایوانی  گالن   100ممبران   15

  عدد  تایوانی  گالن   400ممبران   16

  عدد  تایوانی  انواع سوئیچ نیمه صنعتی  17

  عدد  تایوانی  شیر برقی نیمه صنعتی  18

  متر  - شیلنگ نیمه صنعتی  19

  عدد  - معمولی نیمه صنعتی اتصاالت   20

  عدد  - اتصاالت فیتینگی نیمه صنعتی  21

  عدد  تایوانی  چهار راهی نیمه صنعتی  22

  عدد  - چک والو زانویی  23

  عدد  - 300کپسول درین   24

  دستگاه  - تعمیر و سرویس دستگاه در محل  25

  دستگاه  - تعمیر و سرویس دستگاه در فروشگاه  26

  قیمت های واحد پیشنهادی) ریال ( جمع کل   27
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