
 

 

 

 

 

 

 قيمت كل )ريال( قيمت واحد )ريال(  تعداد شرح  رديف 

1 
-0 توپکااز نوع  گرم آسفالتتهيه، پخت و پخش 

   لکه گیری معابر جهت   پاشیقير  باهمراه  19
 تن  45

      

آبرو وسط همراه با كاتر  پی كنی، تهيه و اجرای   2

  زنی
 متر 30
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 آدرس شرکت : 
 

 

 شرکت :شماره تلفن 

 شماره همراه مدیر عامل:         
 

 مهر و امضاء                                  
 لطفاً مشخصات خواسته شده بطور كامل و دقيق قيد شود. 

  جمع كل  

 جمع كل به حروف :

 .باشد                      اعتبار استعالم تا تاريخ  

 

    شماره :

 30/06/99 تاريخ : 

 وزارت كشور 

 شهرستان تبريز فرمانداري

 تبريز مركزي بخشداري 

     انرجان:  دهیاری

 استعالم بهاء

لکه    و  ريزي  سفالت آ  و اجرای  خرید   ،شوراهای اسالمی  30/05/99  مورخه  26شماره    مصوبه   برابر  دارد   ظر ن  در     انرجان   دهیاری 

  06/07/99    را تا تاریخ   پیشنهادی خواهشمند است مبلغ    .نماید اجرا    استعالم طریق    از را به شرح ذیل    و جدول گذاريگیري  

 نمائید. به این دهیاری تحویل و رسید دریافت   شركتاعالم و درپاكت در بسته و ممهور به مهر 

 بعمل آمده است.  99/ 06/ 30در تاريخ  حيم دربان ر استعالم بها توسط اينجانب

 

 كارفرما امضاء مهر و 

 : نام و نام خانوادگي    

 حیم دربان ر

09149175661 

واقع    ،شوراها  درمحل امور  99/ 07/ 08  مورخ   شنبهسه    روز   صبح  11  درساعت  استعالمگشايش پاكت های  

 . خواهد بود تبريزهمکف فرمانداری  درس ميدان دانشسرا ،طبقهآتبريز به  مركزی بخشداری در

 

 توضيحات:
 قيمت پيشنهادی بدون قلم خوردگی و بصورت خوانا قيد شود.  ✓

 پرداخت مبلغ قرارداد پس از تائيد ناظر فنی دهياری خواهد بود.  ✓

و  به هيچ عنوان نداشته نوع جنس و مارک قيد شده در برگ استعالم مورد نظر اين دهياری بوده و در زمان برنده شدن در استعالم خريد , فروشگاه حق تغيير جنس را  ✓
 ر عهده فروشگاه خواهد بود و معامله به صورت يکطرفه فسخ خواهد شد.در صورت مشاهده تمامی عواقب قانونی بـ

 . كسورات قانونی بر عهده فروشنده/ پيمانکار خواهد بود ✓

 محل اجرا و تحويل در دهستان سرد صحرا روستای ورنق از توابع بخش مركزی تبريز خواهد بود.  ✓

 


