
 پتروشیمی هنگام شرکت                                            -9900100KHDنشانی درخواست خرید البسه و تجهیزات فردی آتش مناقصه خریدفرم پیشنهاد قیمت 

 

 خوانده شد و مورد قبول است              مهر و امضاء

 

 

امضاءکننده زیر پس از مطالعه دقیق اسناد و مدارک مناقصه و آگاهی کامل از مفاد و مندرجات آن پس از بازدید کامل 

عملیات موضوع مناقصه فوق االشاره اعالم از محل اجرای کار و با اطالع از کلیه شرایط و عوامل موجود و موثر در اجرای 

 :می نماید

 کلیه کارهای موضوع مناقصه فوق االشاره را براساس مشخصات فنی و اسناد پیوست و شرایط مناقصه و بملغ کل: -1

 .............................................................................................. ریال و )به حروف(.................................................................................  عدد( )به

 انجام دهد. ریال.............................................................. 

 و کلیه موارد می باشد.، حمل به سایت  بندی، بارگیریبسته هزینه های مرتبط از قبیل:قیمت فوق شامل کلیه  تبصره:
چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم که قرارداد مربوطه را امضاء نموده و تضمین انجام تعهدات را حداکثر  -2

 ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ برنده شدن )به استثناء روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. 

 . و مدارک مناقصه مهر و امضاء گردیده و جزو الینفک این پیشنهاد محسوب می گردد تایید می نمایم که کلیه ضمایم و اسناد -3

 اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هریک یا تمام پیشنهاد دهندگان را ندارد.  -4

بدینوسیییله مواف ت و تایید می کند که هرگاه این پیشیینهاد مورد قبول دسییتگاه مناقصییه گزار قرار گیرد تا موقعی که قرارداد  -5

مربوطه تنظیم و مبادله نگردیده است ابالغ قبولی این پیشنهاد به عنوان یک تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهنده تل ی گردد 

 غ کار خود را شروع نماید. روز از تاریخ ابال 5و ظرف مدت 

ماهه دیگر قابل  3پیشنهاد حاضر از تاریخ اتمام مهلت دریافت پیشنهادات به مدت سه ماه معتبر بوده و حداکثر برای یک دوره  -6

سبت به آن اعالم نماید. برای این  شیمی هنگام قبولی خود را کتباً ن شرکت پترو شد، در عرض این مدت هرلحظه  تمدید میبا

شرایط م رر عدول شرکت ال شود و یا از  ضر به ع د قرارداد و یا انجام کار ن شرکت حا صورتی که این  زام آور خواهد بود و در 

 نماید، شرکت پتروشیمی هنگام حق دارد سپرده شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید. 
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 خوانده شد و مورد قبول است              مهر و امضاء

 مناقصه پیشنهاد قیمت :جدول) فرم (

 -9900100KHDنشانی درخواست خرید آتشالبسه و تجهیزات فردی  خرید

ریال  (............................................................به حروف...............................................................)........................................................  رابر پیشنهاد بمبلغ 

 شرح جدول زیر می باشد:و به 

 

ف
دی

ر
 

 واحد شرح کاال
 یشنهادیواحد پ متیق

 ()لایر هر قلم
 تعداد

هر قلم  یشنهادیپ کل متیق
 ()لایر

1 Firekit (Jacket & Trousers) 10  دست 
 

2 Fire Protective Gloves 20  جفت 
 

3 Firefighter Helmet (White)/MSA model:F1XF 2  عدد 
 

4 Firefighter Helmet (Yellow)/MSA model:F1XF 4  عدد 
 

5 Firefighter Helmet (Red)/MSA model:F1XF 10  عدد 
 

6 Fire Protective Hood 30  عدد 
 

7 Fire Protection Boot 20  جفت 
 

 ()لایر یشنهادیپ کل متیق

 

 .باشد به بعد 2019از سال گواهی اورجینال مبدأ و مدارک حمل به همراه اقالم باشد و تاریخ تولید مهم :نکته 

 

 نشانی و شماره تلفن:  

 کد اقتصادی:  

 نام و نام خانوادگی و سمت پیشنهاد دهنده: 

 امضاء پیشنهاد دهنده همراه با مهر شرکت:

 

 

 

 


