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 بپاکت  ((1فرم ))  

 

 

 

 مناقصهشرکت در عمومی  برگه شرایط

 ) لیتری کربن استیل 20000مخزن 

( 

دريافتي را به صورت دست نويس و خوانا تكميل و سپس  مناقصهپيشنهاددهندگان مكلفند فرم پيشنهاد قيمت و اسناد 

ضمن  .گزار امتناع نمايندزايده م مجموعهها بر روي سربرگ غير از تنظيم و تايپ مجدد آن مهر و امضاء نموده و از عينا  

همه صفحات اين "ضمنا)ل داده نخواهد شد.يتحو مناقصهاوراق  انياز متقاض کيچيمهلت، به ه نيا انيپس از پا نكهيا

 .(فرم بايستي امضاء شود

 .يا از سايت هاي معرفي شده دريافت نمايندرا از شرکت  مناقصهمدارک و اسناد ي بايست پيشنهاد دهندگان م -1

جنس  ، 2مشخصات مخزن  ، 1مشخصات مخزن  ، مناقصهفرم شرايط  ،شامل جدول پيشنهاد قيمت  مناقصهاسناد  -2

 مي باشد. حقوقي پيشنهاد دهنده /تصويري از مشخصات حقيقي مخازن و 

بايد در استعالم تغيير يافته که  A283به  A560دهندگان مستحضر باشند جنس مخازن در نقشه ها از پيشنهاد  -3

 مد نظر قرار گرفته شود . A283اعالمي جنس 

بانک صادرات  0101275074007بعنوان سپرده به شماره حساب  ريال 500.000.000 پيشنهاد دهنده بايد مبلغ  -4

بسته ارائه نمايد سر پاکت سهشعبه طالقاني بنام شرکت خميرمايه رضوي واريز نمايد در اينصورت هر متقاضي بايد 

مربوط به پيشنهاد قيمت  پاکت جاسناد و مدارک درخواستي و  مربوط به بپاکت و  تضامينمربوط به  لفپاکت اکه 

 پاکت باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. کمتر از سهکه بديهي است به پيشنهادهايي  مي باشد.

  

 (مناقصهسپرده شرکت در  - در روي پاکت درج شود: پاکت الف.)مناقصهسپرده شرکت در  اکت الف(:پ

 (مناقصهبرگ شرايط شرکت در  - در روي پاکت درج شود: پاکت ب.)مناقصهبرگه شرايط شرکت در  پاکت ب(:

 برگه پيشنهاد قيمت( - در روي پاکت درج شود: پاکت جبرگه پيشنهاد قيمت.) پاکت ج(:
 

 .باشدستان قدس رضوي آپيشنهاد دهندگان بايد داراي حسن شهرت و نداشتن پرونده حراستي در مجموعه هاي  -5

کارت و با ارائه رسيد زايده نگهداري و ساير افراد مي توانند پس از سه روز از اعالم نتيجه م و دومسپرده نفرات اول  -6

 شناسايي معتبر جهت دريافت سپرده به امور مالي شرکت مراجعه نمايند.

است و به پيشنهادهايي که بعد از تاريخ شرکت خميرمايه رضوي در رد يا قبول هر يک يا کليه پيشنهادها مختار  -7

 پاکت باشد ترتيب اثر نخواهد داد. کمتر از سهصرفا  برسد و يا ه مناقص

 .قيمت هاي پيشنهادي بصورت خالص و بدون احتساب هرگونه ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد -8

بدون قلم خوردگي  روشن و واضح و جمع پيشنهاد قيمت بايستي در محل تعيين شده در فرم پيشنهاد قيمت، بصورت -9

 غير مشروط تنظيم و با مهر و امضاء مجاز الزامي مي باشد و پيشنهاد قيمت بايستي در پاکت جداگانه ارائه گردد. و
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 بپاکت  ((1فرم ))  

 

 

 مناقصهشرکت در عمومی  برگه شرایط 

 ) لیتری کربن استیل 20000مخزن 
 را خود فاکس( )دفتر، موبايل وکامل و همچنين شماره تلفن ضروري آدرس دقيق وپيشنهاد دهندگان بايستي  -10

 محل تعيين شده در فرم درج نمايند. در زمان نياز جهت ارتباط در

 .قرائت و نتيجه اعالم خواهد گرديد در کميسيون معامالت شرکت بازگشايي و 1140 /19/06پاکات رسيده در تاريخ  -11

تماس حاصل  150داخلي 051-46126622کسب هر گونه اطالعات بيشتر با تلفن متقاضيان مي توانند جهت  -12

 نمايند.

و معامله سپرده وي به نفع شرکت خميرمايه رضوي ضبط  شودمنصرف  مناقصهاز شرکت در  مناقصهچنانچه برنده  -13

 دوم ادامه خواهد يافت. نفربا 

 مي باشد. مناقصهبرنده هزينه آگهي بعهده  -14

در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشد، در قبال ارائه صورتحساب رسمي،  مناقصهبرنده در صورتيكه  -15

  ماليات و عوارض ارزش افزوده نيز قابل پرداخت مي باشد

اسرار و مستندات مربوط به شرکت موظف به رعايت نظام هاي جاري آستان قدس رضوي و حفظ  مناقصهبرنده  -16

 باشد.  مي

درصد توسط شرکت کسر و به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات  10پرداختي مبلغ هر وه بر موارد فوق الذکر از عال -17

ذخيره مي گردد تا در صورتي که به هر جهتي بدهي ناشي از اين قرارداد يا به صورت غير مستقيم مربوط به آن، براي 

اد گردد يا سبب آن فراهم شود شرکت مطالبات خود را از محل آن وصول و برداشت نمايد. اين مبلغ سپرده شرکت ايج

 مناقصه ه برنددر پايان قرارداد و پس از احراز تصفيه حساب کامل و ارايه مفاصا حسابهاي مربوطه و احراز عدم بدهي به 

 .پرداخت خواهد شد

خسارت شرکت از محل تضامين بر اساس تشخيص  ، وارده به شرکتگونه تخلف و زيان  در صورت مشاهده هر -18

  شرکت برداشت خواهد شد.

 

  : ه گرناقصمام و نام خانوادگی ن                                                                                                           

 امضـاء  و  تاریخ :                                                                                                        

  مهر/اثر انگشت
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 جپاکت  ((2فرم ))   

 

 

 مناقصهشرکت در متقاضی  قیمت پیشنهادیبرگه 

 لیتری کربن استیل 20000مخزن 

که در فوق  مناقصهمفاد شرايط شرکت در  ضمن اطالع کامل از --------------------اينجانب  - احتراما 

مخزن کربن استيل مطابق نقشه  عدد 2مناقصه ساخت قيد شده و قبول تمامي اين شرايط جهت   بند 81

 مي نمايم.  ريال شرکت----------------------به مبلغ   )به عدد(   هايارائه شده

 

را به شماره  مناقصهريال سپرده شرکت در   ------------------به مبلغ  -----------ضمنا  فيش شماره 

نموده    خميرمايه رضوي واريز شعبه طالقاني چناران به نام شرکت بانک صادرات  0101275074007حساب 

  تقديم مي دارم . )پاکت الف(به پيوست  همناقصسپرده شرکت در ام بعنوان 

 

مبلغ سپرده:جهت عودت ه گر ناقصمشماره شبا   

        

                                                                                                                                                     

 

 

 

  :  ه گرناقصم نام و نام خانوادگی                                                                                                                

 امضـاء  و  تاریخ :                                                                                                                            

 مهر/اثر انگشت :                                                                                                                          

 

 

 1401...../ ...../ تاريخ  :  

 ..........................شماره : 

 


