
 

  OTCC بو کمپرسور نفتشرکت سا ختمانی و نصب تور

 

 A333برگه پیشنهاد نرخ مزایده اقالم لوله 

 

 size ردیف
SCH/TH

K 
MATERIAL NACE TYPE BRAND 

QUANTITY 
(Meter) 

TOTAL/KG 
 قیمت هر کیلوگرم

 )ریال(
 قیمت کل )ریال(

1 14 40 
API5L PSL2 

GR.X65/A333 GR.6 
- SMLS TENARIS 10.68 1009.79   

2 24 XS A333 GR.6 NACE SMLS 
TECTUBI 

(ITALY) 
107.58 20123.91   

3 24 28.8 
API5L PSL2 

GR.X65/A333 GR.6 
- SAW 

TECTUBI 

(ITALY) 
24.06 9925.95   

4 18 XS A333 GR.6 NACE SMLS 
TECTUBI 

(ITALY) 
126.27 17570.47   

5 20 30 A333 GR.6 NACE SMLS 
ARCELOR 
MITTAL 

1285.12 199347.81   

6 14 40 A333 GR.6 NACE SMLS TENARIS 57.59 5445.13   

7 12 40 A333 GR.6 NACE SMLS TENARIS 276.18 22019.83   

  قیمت کل به عدد:

 قیمت کل به حروف:

 

 

 

 



 A333های شرایط و نحوه شرکت در مزایده فروش اقالم لوله

بابت غ پیشنهادی خود را )پنج( درصد مبل 5بایستی به همراه پاکت پیشنهاد قیمت خود، ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معادل میکلیه شرکت کنندگان در مزایده  -

 پاکت قیمتمراه به ه 10102989942در وجه شرکت ساختمانی و نصب توربو کمپرسور نفت به شناسه ملی  و با اعتبار سه ماههتضمین عدم انصراف از شرکت در مزایده 

 د. به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مزایده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.نتحویل نمای

 رایه خواهد نمود.ارایه نمایند.این شرکت در این صورت فاکتور رسمی اارزش افزوده  بر درصد مالیات 9پیشنهاد قیمت خود را با لحاظ نمودن  موظفندشرکت کنندگان  -

 کنندگان در مزایده باید برای سه ماه شمسی از تاریخ ارائه پیشنهاد، معتبر باشد.قیمت پیشنهادی شرکت -

 باشدپذیر میبازدید از محل اقالم موضوع مزایده با هماهنگی قبلی امکان باشد.اقالم موضوع مزایده شهر یزد می انبار محل -

 یده بوده و بایستی در قیمت پیشنهادی خود کلیه موارد را لحاظ نماید.برنده مزا های بارگیری، حمل و باراندازی اقالم موضوع مزایده در تعهدکلیه هزینه -

 گردد.ر واگذار میخریدابرنده مزایده موظف به خرید کلیه اقالم موضوع مزایده بوده و امکان تفکیک اقالم وجود نداشته و اقالم موضوع مزایده به صورت یک جا به  -

ما اقدام و مستندات کارفراز طرف به حساب معرفی شده  یروز کاری پس از ابالغ کارفرما، نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهاد 10 مدت برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف -

 مربوطه را ارائه نماید. 

زایده با هماهنگی نماینده مکارفرما، نسبت به بارگیری و حمل اقالم موضوع  یهروز کاری پس از واریز مبلغ مزایده و اخذ تأیید 20 مدت برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف -

 کارفرما، اقدام نماید. 

 کنندگان در مزایده ایجاد نخواهد نمود.برای شرکترا کارفرما در رد یا پذیرش پیشنهادات ارسالی مخیر بوده و ارائه پیشنهاد قیمت، هیچگونه حقی  -

 زایده پس از واریز وجه موضوع مزایده توسط برنده مزایده به حساب کارفرما، آزاد خواهد گردید.تضامین سایر شرکت کنندگان در م -

 ، پس از تسویه حساب کامل موضوع مزایده و حمل اقالم، آزاد خواهد گردید. مزایده تضمین برنده  -

 اشت.وصول شده و حق هیچگونه ادعایی در این خصوص نخواهد د موضوع مزایده در مهلت مقرر، تضمین ویواریز وجه یا عدم در صورت انصراف برنده مزایده  -

 می باشد. هدعهده برن برکلیه هزینه های چاپ آگهی این مزایده  -

به همراه تضمین و  نموده و مهر امضا تکمیل ،را بدون ایجاد تغییر آن شرایطو  فرم پیشنهاد قیمت ،شده ذکرپیشنهاد دهندگان موظفند با در نظر گرفتن تمامی شرایط  *

دبیرخانه کمیسیون  طبقه پنجم، 8از توانیر، خیابان شاهین، پالک عصر، باالتر به نشانی تهران، خیابان ولی این شرکتبه دفتر مرکزی در پاکت دربسته شرکت در مزایده 

  531داخلی  88665315-16تلفن تماس  معامالت، جناب آقای مهندس جباری ارسال نمایند.

 


