
 * شرکت کشت و صنعت و دامپروری ارس دام آرشام * 

 

 ...........................تاریخ : 

 « فرم استعالم قیمت »

 : ......................................................................... / پیمانکارشرکت 

 .......................................................................................................................................: ........./ تلفن آدرس 

 می باشد. (DWGارسالی )فایل سوله مطابق نقشهو نصب حمل پیچ و مهره ،  ، رنگ آمیزی ، ساختخرید ،  موضوع:

 گاو شیریسالن  : کاربری

 بالکنمتر  1به عالوه هر طرف  متر 32 : عرض میکرون رنگ آبی می باشد.) با سند بالست اولیه(  80آلکیدی حداقل  پوشش رنگ :

 متر  388 : طول کل سوله گالوانیزه پیچ و مهره :

 درصد 30 : شیب خرید پیچ و مهره و رنگ به عهده پیمانکار می باشد.

 ورقتیر  سازه : مترمربع 13.300کیلوگرم بر متر مربع سایه انداز متراژ سایه انداز  29 وزن تقریبی :

 کلیه آهن آالت بایستی از کارخانه فوالد مبارکه )با ارائه مدرک معتبر( باشد .

 اضافی پرداخت نمی گردد.بر اساس وزن کلیه آهن  آالت و اتصاالت و پیچ و مهره و بولت می باشد و هیچ گونه هزینه : وزن  معیار

جاده  18 لومتریک -شهرستان پل دشت -منطقه آزاد ماکو -آذربایجان غربی : (ت و صنعت دامپروری ارس دام آرشامشرکت کشمحل پروژه )آدرس 

  قاجیسد ق یجاده اختصاص -شهرک ارس

شرکت  یجاده اختصاص -31فارس  جیخل ابانیخ -بعد از مسجدالکعبه رازیجاده اصفهان ش 16 لومتریک : (شرکت کشت و دامداری فکادفتر اصفهان )آدرس 

 امداری دوم )واحد یک(د -فکا

                                                                                                                   09141655439 :)آذربایجان غربی( ارس دام آرشام کشت و صنعت و دامپروری شرکت شماره تماس 

 09134366824 - 03136548051-3 : )اصفهان( شماره تماس شرکت کشت و دامداری فکا 

                                                                                                                                                                                                                       

 در نظر گرفتن کلیه کسورات شامل بیمه و مالیات باشد . یستی باقیمت ها با 

  . پیمانکار می بایست قبل از ساخت ، از محل فنداسیون اجرا شده نقشه ازبیلت آماده نموده و از روی نقشه ازبیلت شروع به ساخت نماید      

  هرستان و شمنطقه آزاد ماکشرکت ارس دام آرشام واقع در پروژه وزن باسکول کارفرما در محل مالک محاسبه کلیه سازه های ارسالی

                     می باشد.  قاجیسد ق یجاده اختصاص -جاده شهرک ارس 18 لومتریک -پل دشت

 .کلیه هزینه های اسکان، اقامت و نهار در زمان نصب بر عهده پیمانکار می باشد 

 مورد نیاز نصب بر عهده پیمانکار می باشد.ماشین آالت  کلیه ابزارآالت و 

 .بیمه مسئولیت مدنی در زمان نصب بر عهده پیمانکار می باشد 

 ا پیمانکار :و امض مهر                                                                                                                                                     

 کار با مشخصات فوقشرح  واحد  مقدار )ریال( واحدقیمت  )ریال( کلقیمت 

 خرید ، ساخت ، رنگ آمیزی ، پیچ و مهره ، حمل و نصب سوله کیلوگرم   

 جمع کل ناخالص )ریال( 


