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 هاي	و ساختمان ينديفرا يپروژه احداث واحدها ميلگرد مناقصه شرايط
  )EPCC1گچساران ( نيسنگ لنيات يپل يصنعت

 
  مطابق درخواست پيوست مي باشد  A3  ميلگرد تن هزاربراي  مناقصه احجام 01
 گردد.ارائه  به شرح ذيل ميلگرد كارخانجات قيمت و برمبناي درصديپيشنهاد مالي بصورت  02

 مجتمع فولاد روهينا جنوب -

 گروه ملي صنعتي فولاد ايران -

 فولاد كاوه اروند -

 فولاد بافق يزد -

 ذوب آهن اصفهان -

  فولاد كوير كاشان -
 .شود قيمت اعلام يك درجه و نو كالاي 03

 دخواه الذكر فوق كارخانجات قيمت به نسبت كالا ارسال روز قيمت براساس اعتباري بصورت تسويه حساب 04
كالا از سايت انجام  رسيداز ارسال كالا به سايت و دريافت پس  روز 30 حداكثرحساب  تسويه همچنينو بود 

 . خواهد گرفت

 به مدت يك ماه مي باشد. هاتمدت زمان بررسي پيشنهادات از زمان دريافت پاك 05

 .باشدمي ثابت كالا تمامي ارسال تاپايان قرارداد و پيشنهاد مالي قيمت واحد اقلام ارائه شده در  06

 .باشدميدرب كارخانه  كالا تحويل حلم 07

 .باشدمياز زمان نامه ابلاغ كار  مرحله به مرحلهزمان تحويل بصورت  08

   .گردد ارسال بايستمي شده اعلام اولويت و درخواست مطابق كالا 09

گواهي  ارائه شرط با و رسمي فاكتور در بعدا كه افزوده برارزش ماليات جز به برنده به پرداختي مبلغ در 10
  .شد نخواهد پرداخت ديگري هزينه گونه هيچ ميگردد اضافه افزوده ارزش سامانه در نام ثبت معتبر

 ارسال گردد. 11/10/00 مورخ تا ذيل آدرس به شده موم و مهر و بسته در پاكت در مالي پيشنهادات 11

 .باشد مي كارگاه رسيد و باسكول محاسبه مبناي 12

 .است آزاد پيشنهادات كليه قبولي يا رد در نفت ساختمان و طراحي شركت 13

  درصد كسر يا اضافه نمايد. 25احجام را تا  باشدميمجاز  نفت ساختمان و طراحي شركت 14
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 :مهم توضيح

 تنها مالي پيشنهاد دريافت درخواستي، ميلگرد ارسال زماني دوره در قيمت ثبات امكان عدم به توجه با - الف
 است خواهشمند لذا باشد مي قبول قابل اعلامي كارخانجات ارسال روز قيمت به نسبت درصدي اختصاص بصورت

ها به غير از شرايط  پيشنهاد به است بديهي .نماييد خوداري استعلام اين جهت ثابت بصورت واحد قيمت ارسال از
 .شد نخواهد داده اثر ترتيب فوق الذكر

  
 :پيشنهادات ارسال محل

 1513646411: كدپستي بازرگاني، واحد دوم، طبقه ، 13 پلاك ،) پژوهشگاه( دوم كوچه بخارست، خيابان تهران،

  88556875فكس:  88731856 و 88732166 و 88732141:تلفن

 228داخلي برزو و آقاي  221داخلي تصدي آقاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 


