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٣ ماه پس از آخرين روز مهلت ارائه پيشنهاد قيمت

فرم استعالم بهاء كتبي 

1401/2471401/04/07شماره و تاريخ استعالم :تاريخ درخواست :نام شركت/فروشگاه/شخص:

مدت اعتبار قيمت :شماره درخواست :آدرس :

- زمان تحويل كاال/خدمات:

جمع كل قيمت پيشنهادي (ريال)شرح كامل كاال/خدماترديف
حروفعدد

تاريخ تكميل :كد رهگيري سايت:تلفن/فاكس :

دستمزد تعمير انواع كولر به شرح ريز قيمت پيوست1

توضيحات
به مؤسسه تحويل نماييد.1401/04/13كليه مدارك استعالم قيمت را در پاكت سربسته و ممهور با توجه به نكات ذيل تا تاريخ

مهر و امضاء شركت/فروشگاه/شخصمسئول دفتر فني و تعميرات
سام گلدار

مالك اصلي انتخاب برنده، به غير از بررسي توانايي فني، بيشترين تعداد آيتم هايي است 
كه در مقايسه كلي شامل كمترين قيمت ارائه شده باشد.

فرم استعالم به صورت خوانا و بدون خط خوردگي و بر اساس مقدار واحد تعيين شده در فرم، تكميل و جمع كل هر صفحه درج و مشخص گردد.

محل انجام كار ماهشهر يا شهرك بعثت مي باشد.

خوزستان - بندر ماهشهر - شهرك بعثت - مجموعه ٨٢ واحدي بهار - منازل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي - كد پستي : ٦3٥41٦٨٩٥٥آدرس مؤسسه :

تلفن : ٥٢4٢4٦1٥-0٦1  /   فاكس : ٥٢4٢٦3٢٨-0٦1

مؤسسه در رد يا قبول و يا تفكيك استعالم مختار خواهد بود.

فروشنده/مجري با توجه به شناخت كامل از كاال/خدمات مورد نظر، قيمت پيشنهادي خود را ارائه مي دهد. لذا پس از برنده شدن هيچگونه عذري موجه نمي باشد.

در صورتيكه كاال/خدمات فوق مشمول كسورات قانوني، بيمه، ماليات و هزينه انبارداري گردد به عهده فروشنده/مجري خواهد بود. (پرداخت ماليات ارزش افزوده در صورت درخواست مجري به عهده كارفرما مي باشد)



1401تأسیسات   شرایط عمومی  مؤسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر  
 

 دستمزد تعمیر دستگاه های خنک کننده در مدارس و دفاتر مؤسسه تعالم ـوضوع اسـم

 ناحیه صنعتی و شهرک بعثت محل اجرای پروژه 

  شماره و تاریخ استعالم 
 

 

 تهیه کننده 

 سام گلدار 

 مسئول دفتر فنی و تعمیرات

 مورد تائید است( پیشنهاد دهنده قیمت )خوانده شد و  

 نام و نام خانوادگی : 

 مهر و امضاء 

 شرایط عمومی 
کنه ق نه   نمقنیو یقوقک ینهق  ننهقنهرق و ق  ق     ققوقنوعق  ققحن قققق،پیشننننننهننه ق مهنمیقبیینتققبق نه دننننننتقب ن ق  ق   قبیینت .1

 .مهگهمق ج  یقکه قوق  قپه هنقآنقمیچق نهنهق یقپذ  فتهقنیبقشو ق.نیه م
 تهققح ق نجهمقآنققبق هشم.بییتقپیشهنه یقفقطق   یق ستیز ق نجهمقکه قوق  هبقوقذمهبق .2
 قمرق عت ه قبییتقپیشهنه قشمیق  ق ه یقذک قشمیقف مق ص ب،ققالکقعی ق و یقوقغی به  قتغیی ققبق هشم. .ق3
 قمرققذکو ق  قصو رقتو فقق ینق وق   ق   یق کق و یققشه هق  گ قبه  قتیم مققبق هشم. .4
 .شمیقپسق  قپه هنقکه ققبق هشمقکه ق نجهم و یقوققالکققحهس هقحجمققو حم   قشمیققکه حجمق .5
 ه  ق  قسنننیدنننتمق  جهعقنم   قوق ه تقکه ق نجهمقشنننمیقق مونققجو ق سنننتگهیقنته رقق هقمیچقوجهقحقق نجهمقکه قققج یقکه  .6

 پ    تبقصو رقنیبقگی  .   و ستقتع  فقشمی،ق
هلیهر،قعو  ض،قوسنه  ق ه ق ونمی،ق سنتیز قکه گ ق   یق ه قوقپه ینق) ییه،قققبییتق   ئهقشنمیقشنهق قک قعی یهرق نجهمقکه  .7

 قبق هشم.آو  نقکول ق هقم قنوعق ستگهیق هکقکههمیق  گ (ق
  ییهقتأقینق جتیهعب،ق  قصو تیکهق نجهمقکه قتوسطق و قپیشهنه ق مهمیقبییتق هشم،قشهق ققوضوعقنیبقگ   . .8
 .صو رقنیبقگی  ق،،ق هقغی ق  قبییتقتهئیمقشمیعههو نق ه میچگونهقپ    تقجم گهنهقتحتق .ق9
آ تمق  هبقوقذمهبقپسق  قته یمق سننننتگهیقنته ر،ق  ققبییتق   قشننننمیق  قآنهلیزقبییت،قعالویق  قبییتق نجهمقکه قتهئیمق .10

 شمی،قپ    تققبقگ   .ق)قش وطق هق نجهمقکه ق  ققح (
  قسننهقهنهققعهقالرقفینن بق    یق قو ق بتیننه یقوق     بق  تققبق ه دننتق هقصننو رق سننیبقصننه  قشننمیقوقک یهقفهکتو مهقق .ق11

 قبقگ   .
 قج یقکه ق هقمیجقوجه،ق مونقمیهمهگبق هقکه ف قه،ق جه یق ج  یقکه ق یشق  ققت  ژق   قشمیق  ق سهه ق ستعالمق  قنم   . .12
 هقصو رقوضعیتقوقتهئیمقآنقصو رق و ممقگ فت.پ    تقمز هه،قپسق  ق نجهمقکه ،ق   ئ .ق13
   سنننبق ولیهقفهکتو ق هق)قق. هشنننمقبققب لز ققققج یقکه آقو شنننگهیقتوسنننطقققق    ققم  ق ویقفهکتو قق نجهمقکه ققمیتهئقتأئیم  ذق .14

 . ستق   قکهنقپذقته م هقن  
 قبق هشم.پ    تق هقصو رقو   زق هقحدهبقحقیقبق هقنهمقشخصقوقحقوببق هقنهمقش کتققج یقکه ق .15
 .حققو گذ  یقکه ق هقغی ق  قنم   ققج یقکه  .16
سنننهعتقپسقققق48سنننهعتقپسق  قتأقینقب عهقوق   یقتعیی  رقغی قجزئبقق24حم کث ق قهنققو  قب ولق   یقتعیی  رقجزئبقق .17

   قتأقینقب عهققبق هشم.
   غبقب عهرقتعو ضقشمیققبق ه دتق هققتقهضبق   و ستقتحو  ق   یقشو . .18
 .   قکه کههنقآقو شگهیق هشمقبک  هقحضو ققدت  هقب بم قهرققحتیهقوقب عهًقققهیک  .ق19
ق سنتاه یققبه  آو  قوققیکنق سنتقفقطقجنتق   قققبکه ق هقوجو قنیقیقؤسندنهق  ق ج  قی   ققیتعنمققچگونهی سنتعالمقمققن   .ق20

 ش کتقکههمگهنقوجو قنم   .قی   قب عت  ضقچگونهیگ   .لذ قحققم
ققمی صو تج دهقگ  ققب هشمق،ق هقصو رقتو فققه ی نجهمقکه ق هقآننهقنقی   قنشمیقوق   ققیتیبققشهنه یکهق  قجمولقپققیقو    .21

 وققالکقعی قب   ق و ممقگ فت.
قنیحققشنهن  قیحو  ثق وجو قآقمیق   قژی  هقوقققج یقکه ،ق  قم قلحهظ،ق  قب هلقپ سنه ققبتیقدنوولققچگونهیقؤسندنهقمققن   .22

  نجهمقکه ،قنم   .
ق
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قیمت واحد پیشنهادی

ناحیه صنعتی و شهرک بعثتمحل اجرای پروژه
شماره و تاریخ استعالم

نوع

-1دستگاه2

(ریال  )جمع کل 
مقدارتعداد

-1دستگاه1

-1دستگاه9

-1دستگاه7

1401تأسیسات موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهرفرم پیشنهاد قیمت

موضوع استعالم
دستمزد تعمیر انواع کولر در مدارس و دفاتر مؤسسه

شخص پیشنهاد دهنده/نام شرکت

واحدردیف
حجم نهائی

6

نشت یابی،رفع نشت و گازگیری کامل کولر ایستاده در 
بیش از یک نشتی یا سختی پیدا کردن )شرایط سخت 

 متر لوله کشی5تا -(آن

3 6000
تا

48000
-1دستگاه

شرح آیتم

نشت یابی،رفع نشت و گازگیری کامل کولر پنجره ای 
در شرایط آسان

(یک نشتی یا سهولت پیدا کردن آن)

18000
و

24000
نشت یابی،رفع نشت و گازگیری کامل کولر پنجره ای 

در شرایط سخت
(بیش از یک نشتی یا سختی پیدا کردن آن)

18000
و

24000

-شارژ گاز انواع کولر دیواری

-شارژ گاز انواع کولر ایستاده

-شارژ گاز انواع کولر پنجره ای

-1دستگاه8

3

نشت یابی،رفع نشت و گازگیری کامل کولر دیواری در 
شرایط آسان

متر لوله کشی5تا-(یک نشتی یا سهولت پیدا کردن آن)

18000
تا

3 6000
-1دستگاه

4

نشت یابی،رفع نشت و گازگیری کامل کولر دیواری در 
بیش از یک نشتی یا سختی پیدا کردن )شرایط سخت 

 متر لوله کشی5تا -(آن

18000
تا

3 6000
-1دستگاه

5

نشت یابی،رفع نشت و گازگیری کامل کولر ایستاده در 
 5تا -(یک نشتی یا سهولت پیدا کردن آن)شرایط آسان 

متر لوله کشی

3 6000
تا

48000
-1دستگاه

-1دستگاه-سرویس دوره ای انواع کولر پنجره ای10

-1دستگاه-سرویس دوره ای پانل داخلی انواع کولر دیواری11

-1دستگاه-سرویس دوره ای یونیت خارجی انواع کولر دیواری12

-1دستگاه-سرویس دوره ای پانل داخلی انواع کولر ایستاده13

شناسه ملی  شرکت یا شماره ملی شخص حقیقی

(خوانده شد و مورد تائید است)پیشنهاد دهنده قیمت 

:نام و نام خانوادگی 

مهر و امضاء

تهیه کننده

سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات
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قیمت واحد پیشنهادی

ناحیه صنعتی و شهرک بعثتمحل اجرای پروژه
شماره و تاریخ استعالم

(ریال  )جمع کل نوع
مقدارتعداد

1401تأسیسات موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهرفرم پیشنهاد قیمت

موضوع استعالم
دستمزد تعمیر انواع کولر در مدارس و دفاتر مؤسسه

شخص پیشنهاد دهنده/نام شرکت

واحدردیف
حجم نهائی

شرح آیتم

شناسه ملی  شرکت یا شماره ملی شخص حقیقی

-1دستگاه-سرویس دوره ای یونیت خارجی انواع کولر ایستاده14

15
نصب کولر دیواری به همراه لوله کشی و عبور لوله از 

داخل دیوار
-1دستگاه12000

16
نصب کولر دیواری به همراه لوله کشی و عبور لوله از 

داخل دیوار

18000
تا 

3 6000
-1دستگاه

17
نصب کولر ایستاده به همراه لوله کشی و عبور لوله از 

تک فاز-داخل دیوار

24000
تا

3 6000
-1دستگاه

-1دستگاه-نصب پایه زمینی رگالژی18

-1دستگاه-نصب پایه دیواری استاندارد با رولبولت، پیچ و مهره19

20
3جوشکاری هر سر لوله تا سایز   اگر طول لوله 4.

 متر باشد5بیش از 
1مورد-

21
باز و بست کامل انواع کولر دیواری جهت نصب در 

مکان جدید
-1دستگاه-

22
باز و بست کامل انواع کولر ایستاده جهت نصب در 

مکان جدید
-1دستگاه-

23
برچیدن کامل انواع کولر دیواری به همراه جمع آوری 

گاز آن
1دستگاه-

24
برچیدن کامل انواع کولر ایستاده به همراه جمع آوری 

گاز آن
1دستگاه-

1دستگاه-باز و بست پانل به هر علت25

1دستگاه-باز و بست یونیت خارجی به هر علت26

-1دستگاه-باز و بست انواع کولر پنجره ای به هر علت27

(خوانده شد و مورد تائید است)پیشنهاد دهنده قیمت 

:نام و نام خانوادگی 

مهر و امضاء

تهیه کننده

سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات
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قیمت واحد پیشنهادی

ناحیه صنعتی و شهرک بعثتمحل اجرای پروژه
شماره و تاریخ استعالم

(ریال  )جمع کل نوع
مقدارتعداد

1401تأسیسات موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهرفرم پیشنهاد قیمت

موضوع استعالم
دستمزد تعمیر انواع کولر در مدارس و دفاتر مؤسسه

شخص پیشنهاد دهنده/نام شرکت

واحدردیف
حجم نهائی

شرح آیتم

شناسه ملی  شرکت یا شماره ملی شخص حقیقی

-1دستگاه-بازدید فنی انواع کولر پنجره ای28

-1دستگاه-بازدید فنی انواع کولر دیواری و ایستاده29

30
تعویض برد انواع کولر دیواری و ایستاده 

(پانل داخلی)
-1دستگاه-

31
تعویض برد انواع کولر دیواری و ایستاده

(یونیت خارجی)
-1دستگاه-

33
تعویض خازن انواع کولر دیواری و ایستاده 

(پانل داخلی)
-1دستگاه-

34
یونیت )تعویض موتور فن انواع کولر دیواری و ایستاده 

(خارجی
-1دستگاه-

39
تعویض موتور انواع کولر ایستاده

(شامل کل عملیات)
-1دستگاه-

-1دستگاه-تعمیر موتور فن انواع کولر پنجره ای37

-1دستگاه-تعویض بلوور انواع کولر دیواری40

36
یونیت )تعمیر موتور فن انواع کولر دیواری و ایستاده 

(خارجی
-1دستگاه-

-1دستگاه-تعمیر برد انواع کولر دیواری و ایستاده32

-1دستگاه-تعویض پروانه کولر پنجره ای41

-1دستگاه-تعویض موتور فن انواع کولر پنجره ای35

38
تعویض موتور انواع کولر دیواری

(شامل کل عملیات)
-1دستگاه-

(خوانده شد و مورد تائید است)پیشنهاد دهنده قیمت 

:نام و نام خانوادگی 

مهر و امضاء

تهیه کننده

سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات
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قیمت واحد پیشنهادی

ناحیه صنعتی و شهرک بعثتمحل اجرای پروژه
شماره و تاریخ استعالم

(ریال  )جمع کل نوع
مقدارتعداد

1401تأسیسات موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهرفرم پیشنهاد قیمت

موضوع استعالم
دستمزد تعمیر انواع کولر در مدارس و دفاتر مؤسسه

شخص پیشنهاد دهنده/نام شرکت

واحدردیف
حجم نهائی

شرح آیتم

شناسه ملی  شرکت یا شماره ملی شخص حقیقی

-1دستگاه-تعویض پروانه یونیت خارجی42

-1سرویس-ایاب و ذهاب از ناحیه به شهرک بعثت و برعکس48

-1مورد-رفع نشتی آب انواع کولر دیواری و ایستاده44

46
عیب یابی و ترمیم سیم کشی های سوخته، رفع 

اشکاالت برقی انواع کولر دیواری
-1مورد-

47
عیب یابی و ترمیم سیم کشی های سوخته، رفع 

اشکاالت برقی انواع کولر ایستاده
-1مورد-

-1دستگاه-تعویض اواپراتور انواع کولر دیواری43

45
عیب یابی و ترمیم سیم کشی های سوخته، رفع 

اشکاالت برقی انواع کولر پنجره ای
-1مورد-

-1سرویس-جابجایی و حمل دستگاه از ناحیه به ماهشهر و برعکس51

52
جابجایی و حمل دستگاه از شهرک بعثت به جراحی و 

برعکس
-1سرویس-

53
جابجایی و حمل دستگاه از شهرک بعثت به ماهشهر و 

برعکس
-1سرویس-

-1سرویس-ایاب و ذهاب از جراحی به شهرک بعثت و برعکس50

-1سرویس-ایاب و ذهاب از ناحیه به ماهشهر و برعکس49

(خوانده شد و مورد تائید است)پیشنهاد دهنده قیمت 

:نام و نام خانوادگی 

مهر و امضاء

تهیه کننده

سام گلدار

مسئول دفتر فنی و تعمیرات
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