
   نوار نقالهشرایط مناقصه  تجهیزات تولید 

 

 مشخصات فنی دستگاه : -1

 مترسانتی 100و  80نوار عرض مشخصات 

 40*40با ضربدری  80*40میل و یا قوطی  2.5با ضخامت  6شاسی با لوله قطر -

 میلیمتر خارجی 10چهار الیه نخ به ضخامت  Ep500تسمه نوار نقاله الستیکی ساده -

 رو تراشی شده با شفت جوشی 320قطر  غلطک-

ساانتی   80میلیمتر و برای نوارنقاله های عرض    89ساانتیمتر   رولیک ررسای قطر  100برای نوارنقاله عرض  -

 میلیمتر)فاصله رولیکها هر یک متر یک ردیف و برگشت دو متر یک عدد( 70متر رولیک ررسی قطر 

 50*5رایه رولیک جوشی با تسمه -

 SN3 , SN4 گیربکس-

 با ضمانت نامه شرکت سازنده 1کیلو وات از برند چینی درجه  11و  7.5الکتروموتورهای مورد نیاز  -

  

 : نحوه ارسال اسناد مناقصه  -2

به آدرس  یزد کیلومتر    28/01/1401داوطلبان شرکت در مزایده می توانند ریشنهاد خود را حد اکثر تا تاریخ  

 ارسال نمایند . 89175 -565و صندوق رستی   8917113113جاده خضرآباد کد رستی 3

  

 

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

روز بعد از برگزاری مناقصااه توساای کمیساایون  5راکتهای ریشاانهاد قیمت و مدارا ارا ه شااده حد اکثر تا  

و برنده مزایده با توجه به شرایی و رایین ترین  مبلغ ریشنهادی انتخاب و معرفی می شود   معامالت بازگشایی

و هیات مدیره شارکت بنیاد بتن جنوب شارق در رد کلیه ریشانهادها و یا قبول هرکداز از ریشانهادها مختار 

 خواهد بود.

 تعهدات برندگان مزایده : -4

 بایست نسبت به تحویل موضوع مناقصه اقداز نماید .می روز  20 برنده مزایده حداکثر ظرف مدت

 

 



 سایر موارد : -5

مشارو،  مبه  و بدون سادرده و ریشانهادهای که بعد از انقضاای مدت   به ریشانهاد قیمت هایی که بصاورت-

 مقرر در آگهی و اصل شود ترتیب اثر داده نمی شود

تنها به اشاخاصای اجازه شارکت در مناقصاه  داده خواهد شاد که شارایی مناقصاه  را شاخصاام مهر و امضاا    -

 نمایند 

کد اقتصااادی / آدرس / تلفن / در فرز    /درج  مشااخصااات کامل فروشاانده شااامل کد ملی یا شااناسااه ملی  -

ریشانهاد قیمت .) الزز به ککراسات بعد از انماز معامله در صاورت ثبت ناز فروشانده در نماز مالیات بر ارز  

 افزوده  فاکتور رسمی  از طرف فروشنده میبایست ارسال گردد(. 

 

لی به شماره/ با کداقتصادی به شماره : ....................................... اینمانب/ شرکت : ....................................... با کد م

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

و شاااماره تلفن .................................. کلیه شااارایی مندرج در این فرز را با امضاااا  و مهر کلیه صااافحات آن 

 درخصوص مناقصه  مورخ ............. قبول می نمای .

 

 
  

 امضاء و مهر         

 

 


