
 "بسمه تعالی"

 

 ه برآورد و طراحی فضاهای مورد نظر جهت احداث کابینت ساختمان آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی ب

 می باشدشرح ذیل 
 

 متر 135                             (                                                         31cmکابینت دیواری)عرض -1

 متر 145                       (                                                                         45cmزمینی )عرض -2

 متر 105                  تبدیل شده(  45cmبوده و جهت محاسبه طول به cm 300 میز وسط )عرض میز ها -3

 عدد 45cm  *45cm                                                                   21 سرامیکی اسیدسینک ضد  -4

 عدد 21شیرآالت ضد اسید                                                                                                    -5

                                                                            میلیمتر(  30گرانیت مشکی )ضخامت  -6

 تمامی اتصاالت و مصالح مورد نیاز به همراه نصب تا تایید نهایی کارفرما بعهده پیمانکار می باشد.

 

 

 مشخصات فنی کابینت آزمایشگاه دانشکده کشاورزی

 توضیحات کابینت دیواری عنوان ردیف

 میلیمتری کاشان0.6ورق گالوانیزه  فلز بدنهجنس  1

 - زر جوش نوع جوش 2

 طرح قدیم میخی  لوال 3

 1استاتیک کوره ای درجه سفید رنگ 4

 - استیل دستگیره 5

 طرح ام دی اف کمدی نوع قفل 6

 سانتیمتر 31 عمق 7

 سانتیمتر 61 ارتفاع 8

 

 



 

 

 

 

 کشاورزیمشخصات فنی کابینت آزمایشگاه دانشکده 

 توضیحات سکوهای وسط عنوان ردیف

 میلیمتری کاشان0.6ورق گالوانیزه  فلز جنس بدنه 1

 - زر جوش  نوع جوش 2

 3جوش با الکترود نمره  سنگین 3*3قوطی نوع شاسی 3

 طرح قدیم میخی  لوال 4

 1استاتیک کوره ای درجه سفید رنگ 5

 - استیل دستگیره 6

 دی افطرح ام  کمدی نوع قفل 7

 ضد اسید پالستیکی پایه ها 8

 سانتیمتر   70میلیمترعرض30ضخامت   مشکی گرانیت سنگ رویه 9

 3*3 پالستیکی  رویه سنگ قرنیز 10

 سانتیمتر 31 عمق 11

 سانتیمتر 61 ارتفاع 12

 بعالوه اتصاالت و لوله کشیسرامیکی  45*45ضد اسید  سینک 13

 اتصاالت و لوله کشیبعالوه  ضد اسید شیر مخلوط 14

 ضد آب بعالوه اتصاالت و نصب   پریز و سیم سیستم برقی 15

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مشخصات فنی کابینت آزمایشگاه دانشکده کشاورزی

 توضیحات کابینت زمینی عنوان ردیف

 میلیمتری کاشان0.6ورق گالوانیزه  فلز جنس بدنه 1

 - زر جوش  نوع جوش 2

 طرح قدیم میخی  لوال 3

 1استاتیک کوره ای درجه سفید رنگ 4

 - استیل دستگیره 5

 طرح ام دی اف کمدی نوع قفل 6

 ضد اسید پالستیکی پایه ها 7

 سانتیمتر 70میلیمتر عرض30ضخامت  مشکی گرانیت سنگ رویه 8

 3*3 پالستیکی قرنیز  9

 سانتیمتر 45 عمق 10

 سانتیمتر 60 ارتفاع 11

 بعالوه اتصاالت و لوله کشیسرامیکی  45*45ضد اسید  سینک 12

 بعالوه اتصاالت و لوله کشی ضد اسید شیر مخلوط 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدارک مورد نیاز:

 پاکت الف :

 تصویر مجوز فعالیت -

 تصویر کارت ملی -

 تصویر صفحه اول شناسنامه -

به نام دانشگاه لرستان نزد بانک  2709049405ضمانت نامه ) ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب شماره  -

 لیون تومان ریال معادل سی می 000,000,300تجارت ( به مبلغ 

 پاکت ب:

 فرم تکمیل شده قیمت پیشنهادی

-------------------------------------------------------- 

 زمانبندی مراحل برگزاری مناقصه :

 .باشد می 01/10/97 مورخ شنبه روز تا ،26/9/97  مورخ دوشنبه روز از : گران مناقصه به مناقصه اسناد ارائه مهلت

 دریافت می باشند . قابلwww.lu.ac.irاسناد صرفاً از طریق سایت اینترنتی دانشگاه لرستان به آدرس 

دباش می 10/10/97 مورخ دوشنبه روز 14 ساعت تا:  گران مناقصه از مناقصه اسناد دریافت مهلت   

 11/10/97 مورخ شنبه سه روز صبح 10  ساعت : مناقصه کمیسیون جلسه برگزاری زمان

 انیجاده خرم آباد تهران دانشگاه لرستان ساختمان مرکزی دفتر معاونت پشتیب 5کیلومتر  مکان برگزاری مناقصه :

 حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع می باشد .

 هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lu.ac.irقابل


   دانشکده کشاورزیآزمایشگاه های پیشنهاد قیمت ساخت و نصب کابینت های فرم 

 دانشگاه لرستان

 

  (بمربوط به پاكت )

          ماره  اينجانب ...............................مدير عامل ..................................تعهد مي نمايم ؛ با توجه به آگهِيِ مناقصه ش

د،  اين موضوع ................................................كه از طريق روزنامه............... در تاريخ ................. منتشر گردي

ضمن داشتن شرايط ومجوزهايِ قانوني، و با آگاهي كامل و مطـالعـه دقيق  مندرجات آگـهـي ،اسـناد و  شركت

 مضاء ذيل فرم اعالم مي نمايم.  مهر و ا ت پيشـنهـــــــادي خود را باآخرين قيم شـرايط مناقـصه

 معتبر مي باشد.             مورخ         ضمنا قيمت پيشنهادي اين شركت تا آخر ساعت اداري روز 

 

 

  قیمت پیشنهادی 

 به عدد:............................................................. 

 به حروف:......................................................... 

  

   

 نام و نام خانوادگي مدير عامل شركت  :  

  امضاء مديرعامل شركت :

 مهر شركت :                                                                                  

 

 

 


