
 
 

  
  

 آگهی استعالم بهاء خرید گلهای فصلی 

 نماید .    اقدام به شرح زیر از طریق استعالم بهاء از تولیدکنندگان صالحیتدار   گلهای فصلی   يدخرشهرداري تنكابن در نظر دارد نسبت  به 

 
 قيمت كل  شرح  رديف  قيمت كل شرح  رديف 

سبد 6000رنگ به تعداد  5در  F2گل بنفشه  1

 سبد (   بوته در 15)حداقل 
بوته در   25سبد )حداقل   500میمون ) پرپر پا کوتاه (  6 

 سبد (  
 

سبد 1000رنگ به تعداد  5در  F1گل بنفشه  2

 بوته در سبد (    12)حداقل 
  بوته در سبد(  25)حداقل سبد  1000گل میخک   7 

   14گلدان    8000نسترن سفید )ریشه پر (    8  گلدان   3000گازانیا به تعداد  3

سبد  3000گل درشت   نشاء گل همیشه بها 4

 بوته در سبد (    40)حداقل 
    10عدد سطل   500نسترن رونده )ریشه پر (   9 

  7عدد سطل    100گل کاغذي )قرمز مصري (    10  بوته در سبد (    50)حداقل سبد   500گل قرنفل   5

 ه مناقصه : سید مجید میرمعصومی  کرمیبرند

 هاء :  اسناد استعالم ب  الف ( نحوه تنظيم

ا   -1 در  کنندگان  ( شرکت  ستاد  سامانه   ( دولت  الكترونیک  تدارکات  سامانه  در  باید  را  خود  پیشنهاد   ، بهاء    قیمت   ستعالم 

 بارگذاري نماید .   پیشنهادي خود را به تفكیک

 ب( محل دريافت استعالم بهاء و تحويل پيشنهادها :  

 محل دریافت استعالم بهاء : سامانه ستاد محل تحویل پیشنهاد ها : سامانه ستاد 

 محل گشايش پيشنهاد ها :  ج(   

 شهرداري تنكابن   –تنكابن    –مازندران  

 شهرداري در رد یا قبول پیشنهادها ي واصله مختار است .    -

 کرایه حمل جهت تحویل در شهر تنكابن بر عهده فروشنده می باشد. -

ردیفهاي    برنده - اجناس  تحویل  به  نسبت  باشد  می  آنی    7تا    1موظف  ربصورت  هاي  و  ابتداي   10-8دیف  در 

 پارک مادر با هماهنگی کارشناسان این شهرداري اقدام نماید . در محل  اردیبهشت ماه  

اسناد - دریافت  پیشنهادها    تاریخ  بارگذاري  روز    و  از  ستاد  سامانه  شنبهدر  روز  12/11/1400  سه    بهدوشنالی 

 می باشد.  19/11/1400ه  مورخ  سه شنبه روز    12زمان بازگشایی ساعت  و  میباشد 1400/ 18/11

کاالي  - تناقض  صورت  در  است  بدیهی   . گرفت  خواهد  قرار  تایید  مورد  شهرداري  کارشناس  توسط  تحویل  زمان  اجناس 

       اع ورزد.تحویلی با شرایط مندرج در استعالم بهاء ، شهرداري می تواند از تحویل کاال امتن


