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  فرم اعالم قيمت
 بـــــه :  شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر

تامين متريال و ساخت پنج ست تيوب باندل هاي واحد احيا كوثر شركت توسعه آهن و موضوع مناقصه: 
 فوالد گل گهر

ما امضا كنندگان ذيل پس از بررسي و آگاهي كامل از اجراي موضوع مناقصه و بررسي تمام اسناد و مدارك و با توجه به 
داريم كه عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرايط و اطالعاتي كه از محل كار و شرايط محل اجرا داريم، اعالم مي

  مبلغ كل مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه، به 
  ..... ريال..................................................................به عدد ......................................................................................................................

  ...............................................................ريال.............................................................................................................................به حروف   
  

  كنيم:ييد ميو موارد زير را تا دهيمبا جزئيات قيمت به شرح جدول زير انجام مي -1
 بيني اطالعات كامل و كافي در مورد شرايط سايت، روشهاي دستيابي به الزامات منطقي و قابل پيش

عملياتي مورد نظر كارفرما، تسهيالت محلي، شرايط آب و هوايي، مصالح و تمام موضوعاتي كه به نحوي 
ها و مقررات امنيتي، ايمني و رويه بر انجام موضوع اين مناقصه تأثيرگذار است، از جمله شرايط نيروي كار

 سوزي مورد نظر كارفرما را حاصل نموده ايم.و آتش

  به چگونگي، خواص، مشخصات، شرايط و الزامات كاري كه بايد طبق قرارداد براي انجام اين پروژه مدنظر
 گيرد آگاهي كامل داشته و تخصص كافي و الزم در اين خصوص داريم.

 هاي مربوط به اجراي موضوع اين نامهبات، فرامين، قوانين، مقررات و آئينآگاهي كامل نسبت به مصو
دانيم مناقصه و كارهاي مرتبط به آن را داريم و خود را نسبت به رعايت تمامي آنها بطور كامل متعهد مي

 نماييم:و امكان هر نوع ادعاي احتمالي نسبت به موارد ذيل را از خود سلب مي

 ليه كارفرما به علت رد پيشنهاد اقامه هر نوع دعوي ع 

  هر نوع ادعا درباره شرايط و مشكالت اجراي كار موضوع اين مناقصه كه ناشي از فقدان آگاهي كافي يا
مبتني بر موارد عدم قطعيت باشد. پذيرفتيم كه از هيچ كدام از تعهدات مربوط به قرارداد موضوع اين 
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شد و نيز هيچ حقي براي درخواست اضافه پرداخت خارج  مناقصه و كارهاي مربوطه بري و معاف نخواهيم
 شرايط عمومي پيمان نخواهيم داشت. 29از چارچوب ماده 

 باشد و موظف به اعالم علت رد هر يك كنيم كه كارفرما مقيد به پذيرش پايين ترين قيمت نميتاييد مي
 از پيشنهادات نيست.

 هزينه هاي ناشي از اجراي قرارداد را در نظر گرفته و  در تهيه پيشنهاد قيمت، سود مورد نظر خود و تمام
كنيم كه هنگام تسليم اين پيشنهاد، مطالعات كافي را انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است تاييد مي

 كه بعداً استناد به ناآگاهي نماييم.

  اعالم شده كارفرما اقدام به در صورتي كه شركت ما بعنوان برنده مناقصه اعالم گردد، متعهديم در تاريخ
(پنج درصد)  %5نامه بانكى مورد تأييد كارفرما جهت انجام تعهدات، معادل امضاي قرارداد كنيم و ضمانت

 نماييم.كل مبلغ قرارداد را ارائه 

 باشيم و به االختيار و مجاز شركت هستيم و داراي حق امضا از طرف و براي شركت ميما نمايندگان تام
 ار تام داده شده كه به نام و از طرف شركت اين اسناد را امضا كنيم.ما اختي

 در خصوص ارائه پيشنهادات مالي مورد ذيل را مدنظر قرار دهيد:  -2

  مبلغ تامين متريال بايستي به صورت ارزي و مبلغ مربوط به بخش ساخت بايستي به صورت ريالي اعالم
 گردد.

  انبار خريدار به عهده فروشنده مي باشد و فروشنده مي بايست مسئوليت تحويل سالم كليه اقالم درب
كليه هزينه هاي مربوط به ساخت اسكافلدهاي الزم جهت حمل كاالها را در پيشنهاد مالي خود در نظر 

  بگيرد. نقشه هاي ساخت اين تجهيزات بايستي پيش از ساخت به تاييد خريدار رسانده شود.
 ارائه گردد و مبناي همسنگ سازي پيشنهادات مالي  يوروبناي ارز هزينه هاي بخش ارزي بايستي بر م

فروش سامانه سنا (نرخ نيما) در تاريخ بازگشايي پاكات  حوالهنرخ شركت هاي حاضر در مناقصه 
  خواهد بود. مالي
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  فروش  حوالهنرخ كليه پرداخت هاي اين قرارداد به صورت ريالي مي باشد و مبناي نرخ تسعير ارز نيز
خواهد بود كه در پيش نويس قرارداد به تفصيل  ) در تاريخ انجام خدماتsanarate.irه سنا (سامان

  تشريح گرديده است.
  ر مناقصه دبه كليه پيشنهادات مالي خارج از رويه فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد و از ليست حاضران

 سكناس يورو)اا اعالم نرخ براساس (به طور مثال پيشنهادات مالي خارج از ارز يورو و ي حذف خواهند شد.

  ،مبالغ پيشنهادي بايستي بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد كه در صورت مشمول شدن قرارداد
 بر ارزش افزوده اتيمال يگواهو  ي)اتيطبق نمونه سازمان امور مال(فاكتور بصورت مجزا و در ازاي ارائه 

 خواهد شد.پرداخت توسط فروشنده به خريدار  ،معتبر

 نسخه ازبيلت (نسخه  احجام كل كار در نقشه هاي فنيZ(  با شماره هايKGMMMH48T6132  براي
 Hotتيوب باندل  Air ،KGMMMH48T6137  براي تيوب باندلHot  Feed، 

KGMMMH48T6142  براي تيوب باندلCold Feed  كه با خطوط قرمز رنگ مشخص شده است
در جدول بايستي توسط هر يك از شركت هاي حاضر در مناقصه تناژ استخراج شده از نقشه ها حتما 

 پيشنهاد مالي ذيل درج گردد.
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 آيتم
 

 تعداد  شرح تجهيز
تناژ 

  )يورو( لكقيمت   )ريال( لكقيمت  )يوروقيمت واحد ( )ريالقيمت واحد ( مراحل فعاليت  (كيلوگرم)

تيوب باندل  1
hot air 

2  
      تامين متريال  

     ساخت

تيوب باندل  2
cold feed  

1  
          تامين متريال  

          ساخت

تيوب باندل   3
hot feed  

2  
          تامين متريال  

          ساخت
   كليه تيوب باندل ها هزينه اسكافلد 6
    كليه تيوب باندل ها  هزينه نسوزكاري  7

   (به عدد بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده)جمع كل 
حروف (بخش جمع كل به 

  ريالي پيشنهاد مالي)
  

جمع كل به حروف (بخش 
  يورويي پيشنهاد مالي)

  

  تاريخ :  /   /          :شركتنام 
  نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پيشنهاد دهنده :


