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 پیشنهادقیمتبرگ 

 97-ك/م-12شماره مناقصه  
    :ذیل جدول به شرح شرکت مورد نیاز  يکامپیوتر قطعات خرید: مناقصهموضوع  

                                  

 

 

 

 

ف
 ردی

 قیمت کل قیمت واحد تعداد شرح کاال

1 ASUS H110-PLUS LGA 1151 Motherboard 50   

2 intel core i5 - 7400 6MKaby Lake Quad-Core 3.0 
GHz 

50   

3 ASUS GT730 - 2GD5 - BRK Graphics Card 55   

4 RAM Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 2400MHz 
Single 

60   

5 Western Digital WD 10EZEX Blue  1 TB 64 Mb 
Cache Internal Hard Drive 

55   

6 ASUS DRW-24D5MT Bulk Internal DVD - RW Writer 55   

7 Green GP580A-ES 80 Plus Bronze Computer Power 
Supply 

55   

8 Green Pars Plus Computer Case 55   

9 LG 22MP58VQ-P Wide IPS LED Monitor 55   

10 Keyboard A4tech KL-7MUU 40   

11 A 4Tech n-70FX Mouse 40   

12 A 4 tech9300F Wireless Keyboard And Mouse 15   

13 Assemble          

گارانتی   14     

 مبلغ کل به ریال
.................................................................. 

 مبلغ کل به حروف
......................................................... 

                                             

 �����ون �عامالت
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 با توجه به امکان افزایش یا کاهش تعداد هر آیتم الزم است قیمت هر آیتم به تفکیک قید گردد. -
 فروشنده می بایست نوع گارانتی را مشسخص نماید..با گارانتی معتبر ارائه شوند  اورجینال کلیه قطعات -

  ارائه نموده است. از جمله بیمه و ...  قیمتهاي خود را با در نظر گرفتن کلیه هزینه ها و تغیرات احتمالی -
ــه           - ــاي ارائ ــت ه ــود و قیم ــد ب ــت خواه ــل پرداخ ــام قاب ــت ن ــواهی ثب ــه گ ــا ارائ ــه ب ــزوده جداگان ــات    ارزش اف ــدون مالی ــده ب ش

 بر ارزش افزوده می باشد.
 فروشنده می بایست یک نسخه پیش فاکتور ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت نماید. -
قیمــت یکســان نباشــد مــالك عمــل قیمــت هــاي بــرگ         در صــورتی کــه قیمــت هــاي پــیش فــاکتور و بــرگ پیشــنهاد        -

 پیشنهاد می باشد.
 ثبت و سفارش توسط خریدار می باشد.پس از  روز کاري 7زمان تحویل کاال هاي فوق حداکثر  -
 تسویه حساب با فروشنده در زمان تحویل کامل کاال انجام می گیرد. -
 بل کردن قطعات بعهده فروشنده می باشد و هزینه آن میبایست در جدول درج گردد.ماس -
 د.پرداخت می گرد ،نت نامه بانک بعنوان پیش پرداخت%مبلغ پیشنهادي در قبال ارائه ضما20 -
ــات یــا مشــروط               - ــر در مــدل قطع ــردد.در صــورت تغیی ــد و شــرط ارائــه گ ــت بــدون قی ــنهادي مــی بایس ــت هــاي پیش قیم

 بودن قیمت ها پیشنهاد باطل تلقی می گردد.
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 معتبر می باشد. روز 4مذکور که براي مدت  قطوع پیشنهادي براي انجام موضوع استعالمقیمت/ جمع مبالغ م*

 

 احتساب ارزش افزوده * بدون*مبلغ  .../....................../...................../............. به عدد  (ریال) :

 ........................................................................................................................ به حروف (ریال):

 تاریخ :                                            نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:

           آدرس و شماره تلفن (الزامی) :

                                             

 �����ون �عامالت
 


