
 تجهیزات تولید مصالح شکسته  مناقصه شرایط 
 

 مشخصات فنی دستگاه ::-1

 کوبیت دوطرفه: مشخصات-

میلیمتر ، جک دار ، بغل بندها از جنس منگنز ، چکش نای هاارد و دو ششاابه ، شاسای  60میل ، ورق پره روتور  20ورق بدنه

 کیلو وات( 90اسب ) 125، الکترو موتور   H20تیرآهن

 : HS10کوبیتمشخصات -

میلیمتر ، چکش از جنس نایهارد ، بالونی منگنز مولیباد  دار ، طار   80میلیمتر ، روتور پنج پره به ضخامت ورق  15ورق بدنه 

 کیلو وات  90، الکترو موتور  22میل ، شاسی  8جکی ، بغل بند از جنس سرامیکی نای هارد ، شوت باال و پایین با ورق 

 سه طبقه 2*6مشخصات فنی سرند -

میل ،  6و  5، ورق های زیر  10و  8میلیمتر ، شبکه لوله مانیسما  ، طر  واسگازینی ، طر  طبقه دوم و سوم نبشی  10ورق بدنه 

 کیلو وات ، طر  گاردانی ، تمام متعلقات و قطعات پیچ و مهره 5/18دینام 

 

  

 : ارسال اسناد مناقصه نحوه  -2

جاده 3به آدرس  يزد كیلومتر  02/10/1400پیشنهاد خود را حد اكثر تا تاريخ  ندداوطلبان شركت در مزايده مي توان

 ارسال نمايند . 89175 -565و صندوق پستي   8917113113خضرآباد كد پستي 

  

 

 : روش تعیین برنده مزایده و تاریخ و نحوه برگزاری -3

توسط كمیسیون معاامت  باگششاايي و برناده   04/10/1400در تاريخ پیشنهاد قیمت و مدارک ارائه شده  پاكتهای

مبلغ پیشنهادی انتخاب و معرفي مي شود و هیا  مديره شركت بنیااد باتن  پايین ترين مزايده با توجه به شرايط و 

 جنوب شرق در رد كلیه پیشنهادها و يا قبول هركدام اگ پیشنهادها مختار خواهد بود.

 تعهدات برندگا  مزایده : -4

 .نسبت به تحويل موضوع مناقصه اقدام نمايد مي بايست روگ  15 مزايده حداكثر ظرف مد  هبرند

. 

 سایر موارد : -5



و پیشنهادهای كه بعد اگ انقضای ماد  مقارر در  به پیشنهاد قیمت هايي كه بصور  مشروط، مبهم و بدون سپرده-

 ترتیب اثر داده نمي شودآشهي و اصل شود 

 را شخصاً مهر و امضاء نمايند  مناقصه داده خواهد شد كه شرايط  مناقصه تنها به اشخاصي اجاگه شركت در  -

درج  مشخصا  كامل فروشنده شامل كد ملي يا شناسه ملي / كد اقتصادی / آدرس / تلفن / در فرم پیشنهاد قیمت -

شنده در نظام مالیا  بر ارگش افزوده  فاكتور رسمي  اگ در صور  ثبت نام فرو الگم به ذكراست بعد اگ انجام معامله .)

 . طرف فروشنده میبايست ارسال شردد(

 

 ... تااريخ....................................ا كد ملي به شماره/ با كداقتصادی به شماره : .................. ب..................... شركت : /اينجانب

 ........................................................................................................................................................ ................  به آدرس :...........تولد .

را با امضااء و مهار كلیاه صافحا  آن درخصاو   و شماره تلفن .................................. كلیه شرايط مندرج در اين فرم

 ول مي نمايم.قب مورخ ............. مناقصه 

 

 
  

 امضاء و مهر        

 


