
مقدارواحدردیف
قیمت واحد

(ریال)

قیمت کل 

(ریال)
توضیحات

خالص330مترمربع1

خالصریال2

خالصریال3

10- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

11- اطالعات ثبت نام مجري در نظام مالیات ارزش افزوده قید گردد.

12- تامین برق ، محل اسکان و غذاي پیمانکار در زمان مونتاژ بعهده کارفرما می باشد.

13-نحوه پرداخت: 30درصد هنگام عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ضمانت نامه معتبر مورد تایید شرکت جنرال مکانیک معادل 

مبلغ مذکور

30درصد پس از حمل مصالح و شروع مونتاژ و ارائه صورتمجلس تحویل در کارگاه توسط نماینده پیمانکار - 30درصد پس از مونتاژ و 

صورتجلسه تحویل قطعی - 10 درصد بعنوان حسن انجام و پس از طی شدن دوره تضمین - دوره تضمین 6 ماه می باشد.

مدیر پروژه

امضا

مهر ، امضا و نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:

4-  پنجره و درب ورودي از UPVC  با قفل و دستگیره  مورد نیاز

5- شیشه هاي دو جداره

6- درب هاي داخلی چوبی

7- سیستم برق کشی روکار با روشنایی کامل از نوع درجه یک کلیه اتاقها

8-کابینت آبدار خانه از نوع MDF درجه یک و شیرآالت از نوع مرغوب و درجه یک و لوله کشی فاضالب

9- حمل کلیه قطعات و مصالح به محل اجراي عملیات بر عهده پیمانکار می باشد.

قیمت واحد بخش اجرا عملیات

مشخصات فنی و شرایط مد نظر پیشنهاد دهنده به شرح:

1- نقشه اولیه پیوست می باشد.

2- ساختمان پیش ساخته با دیوار ها و سقف ساندویچ پنل از نوع پلی اورتان دو طرف گالوانیزه به ضخامت 4 سانتی متر

3- پروفیلهاي اسکلت از نوع 80*80 و 70*70 و 40*80 با اتصاالت پیچ مهره و رنگ آمیزي شده

استعالم قیمت

شرکت جنرال مکانیک در نظر دارد یک دستگاه ساختمان پیش ساخته مطابق مشخصات فنی ذیل براساس پالن منضم به این استعالم قیمت در 

محدوده ایستگاه راه آهن میبد استان یزد جهت تجهیز کارگاه خود احداث نماید لذا خواهشمند است پس از درج قیمت خود نسبت به ارسال آن 

در پاکت در بسته به نشانی : تهران - شهرك غرب - خیابان ایران زمین - خیابان گلستان - پالك 19 - طبقه اول - واحد روسازي راه آهن تا 

تاریخ 93/10/18 اقدام نمایید.

شرح عملیات

تهیه ، نصب و اجراي ساختمان پیش ساخته

قیمت واحد عملیات به تفکیک:

قیمت واحد بخش خرید عملیات


