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 مهر / اثر انگشت و امضا

  

 مشخصات پیمانکار

 -------------- -----اقتصادی : کد -----------------------شناسه ملیکدملی /به   ----------------- شرکتآقا/ خانم / 

و شماره  - -- --------------------------------------------------------------------------:دارای اقامتگاه قانونی به نشانی

با علم و اطالع کامل و  ضمن پذیرش کلیه شرایط اسناد مناقصه ------------------کد پستی : ------------------------ تلفن:

 نرخهای پیشنهادی خود را اعالم می نمایم. اعالمیاز کمیت و شرایط 

 

 از تاریخ اتمام مناقصه مي باشد شمسي ماه 3 حداقل شده ارائه پيشنهاد اعتبار *

 خواهد گردید.تناژ / عمليات انجام یافته منعقد  -2اجاره ماهيانه   -1* قرارداد در یکي از حالتهای  

عملیاتشرح تجهیزات/  ردیف  توضیحات مبلغ اجاره ماهیانه 

تن  22ليفتراک  1 ریال     ---------------   اجاره ماهيانه 

تن 15ليفتراک  2 ریال     ---------------   اجاره ماهيانه 

تن 10ليفتراک  3 ریال     ---------------   اجاره ماهيانه 

ریال     --------------- هزینه استریپ 4 عملياتبه ازای هر    

ستاکرتاپ ليفت / ریچ ا 5 ریال     ---------------   اجاره ماهيانه 

 شرح

میانگین 

 تناژ/عملیات ماهیانه

مبلغ انجام 

 توضیحات عملیات )ریال(

A B 

1 

تخليه و بارگيری کاالی فله 

 آهن ورق ) کویل، شيت  -

 تن  -و ... (

43.000  

به ازای ( A ) ستون تناژ ميانگين در صورت افزایش تناژ بيش از 

تا  (و B ) ستون از مبلغ اعالمي  %10تن به ميزان  1000بازه هر 

کسر و مابقي بر تن(  48000ميانگين اعالمي ) تن مازاد  5000

 محاسبه مي شود( B ) ستون مبلغ اعالمي   %50اساس 

2 
تخليه یا بارگيری کانتينر 

 عدد  -فوت  پر  40
60  

   عملياتميانگين تعداد بيش از  تعداد اعالميدر صورت افزایش 

  از مبلغ اعالمي  %10به ميزان  عدد 10به ازای بازه ( A ) ستون 

کسر و مابقي بر ميانگين اعالمي مازاد  عدد 50تا  (B ) ستون 

 محاسبه مي شود( B ) ستون اعالمي   %50اساس قيمت 

3 
تخليه یا بارگيری کانتينر 

 عدد -فوت پر  20
140  

4 
تخليه یا بارگيری کانتينر 

 عدد   -فوت  خالي  40
60  

5 
تخليه یا بارگيری کانتينر 

 عدد -فوت خالي  20
140  

 به ازای هر عمليات انجام یافته هزینه پرداخت خواهد شد.  - استریپ و پاکسازی کانتينر 6

( A ) ستون اعالمي در هر ماه صورت حساب آن ماه بر اساس تناژ / تعداد عمليات اعالمي / عمليات  توضيحات : در صورت عدم انجام ميانگين تناژ 

 محاسبه مي گردد.


