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 مناقصه محدود 

 مغزه گیری حفاری اکتشافی

در  خودمحدوده اکتشافی   (گیری)مغزهمتر حفاری اکتشافی  1000 در نظر داردشرکت صنایع معدنی شهاب سنگ 

 ار نماید.ذرا از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگ ننائیمنطقه 

ی پیشنهادی خود را تا تاریخ قیمت ها بایدبازدید محل اجرای پروژه وکسب اطالعات مورد نیاز  ضمنمتقاضیان 

 .بر اساس شرایط اعالم شده اعالم نمایند  10/06/1400

 محل اجرای پروژه: 

  کیلومتری شمال شهرستان نائین 40 - اصفهان 

 : مناقصه  طیشرا

به عهده در حد امکانات موجود، الت در داخل پروژه آآب حفاری و جابجایی ماشین و تامین محل اسکان ، غذا  .1

 .باشدمی کارفرما

 به عهده برنده مناقصه خواهد بود. که منعقد خواهد شدمتعلق به مناقصه حاضر و قراردادی کلیه کسورات قانونی  .2

گر مالک صالحیت فنی مناقصه کنندگان مساوی باشدکه قیمت پیشنهادی دو یا چند نفر از شرکتدرصورتی .3

 باشد.مقایسه خواهد بود. تشخیص صالحیت فنی برنده بر عهده کارفرما می

 قبول یا رد کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیلی باشد مختار است. گذار درمناقصه .4

ملحقات و دستگاه ها باید مناسب تگاه های وایرالین استفاده نماید و کلیه پیمانکار بایستی جهت انجام حفاری از دس .5

 اجرای پروژه باشد.

  به عهده پیمانکار می باشد.از جمله سیمان حفاری تامین جعبه و سایر تجهیزات الزم  .6

 باشد.تامین سوخت برعهده پیمانکار می .7
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 برگه پیشنهاد قیمت

 به شده ثبت ..................................................................شرکت  آور تعهد و مجاز امضاءکنندگان )شخص حقوقی( حتراماً،ا

 صنعتی مالکیت و شرکتها ثبت اداره در...................................................به تاریخ  ...........................................  شماره

  ....................................................کد  و .............................. ملی شناسه به و ................................

....................... به آدرس: ....................... آقا/خانم ............................................. به شماره ملی ............... )شخص حقیقی(

 مناقصه اسناد کنترل و بررسی مطالعه، از ..........................................................شماره تماس ....................................... پس

 پیمان و و مناقصه اسناد مفاد و شرایط کلیه پذیرش و مناقصه موضوع از کامل و آگاهی کار انجام  محل از و بازدید

 حصول و پیمان و مناقصه شرایط در شده پیش بینی  تعهدات کلیه و کشور مقررات عمومی و آن از ناشی مسئولیتهای

 از موجود عوامل و شرایط جمیع از کامل اطالع با ونیست  مناقصه اسناد اشکالی در و اشتباه هیچگونه اینکه از اطمینان

 :که  می دارم اعالم مناقصه کارهای مورد به موقع و درست و صحیح انجام لحاظ

 مبلغ بارا  پیمان و مناقصه مدارک و اسناد در مندرج مشخصات و شرایط اساس بر را فوق مناقصه موضوع عملیاتکلیه 

 .دهم انجام به ازای هر متر طول  ذیل مندرج در جدول 

 ردیف شرح عملیات واحد ) ریال ( قیمت 

 مترطول 
گیر دوجداره با گیری به طور قائم با مغزهحفاری اکتشافی مغزه

 متر 100هر قطر تا عمق 
1 

 مترطول 
گیر دوجداره با گیری به طور قائم با مغزهحفاری اکتشافی مغزه

 متر  200تا  100هر قطر از عمق 
2 

 مترطول 
گیر دوجداره با مغزهگیری به طور قائم با حفاری اکتشافی مغزه

 متر 300تا  200هر قطر از عمق 
3 

 گردد.کمترین میزان قیمت به عنوان  مبنای برنده شدن در مناقصه لحاظ می 

 .اطالع کامل دارد که دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است 

  دارم.از نحوه و چگونگی عقد قرارداد توسط کارفرما اطالع کامل 

توضیح اینکه متقاضی بعد از پیشنهاد خود فرم مربوط را در پاکت دربسته تحویل مسئولین ذیربط داده و رسید دریافت 

 نماید.
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