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 بپاکت  ((1فرم ))  

 

 

 

  مزایدهشرکت در  برگه شرایط

 ) مربوطهبه همراه سیستم بچ برج کندانسور و پمپ های  Continuseدو خط تغلیظ رب 

( 

دریافتي را به صورت دست نویس و خوانا تكميل و سپس مزایده پيشنهاددهندگان مكلفند فرم پيشنهاد قيمت و اسناد 

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

همه صفحات اين "ضمنا)ل داده نخواهد شد.یتحوزایده اوراق م انياز متقاض کيچيمهلت، به ه نیا انیپس از پا نكهیا

 .(فرم بايستي امضاء شود

 .یا از سایت هاي معرفي شده دریافت نمایندرا از شرکت زایده مدارک و اسناد مي بایست پيشنهاد دهندگان م -1

حقوقي پيشنهاد  /و تصویري از مشخصات حقيقي مزایدهفرم شرایط شامل جدول پيشنهاد قيمت و زایده اسناد م -2

 مي باشد. دهنده

بانک صادرات  0101275074007بعنوان سپرده به شماره حساب  ريال 1.000.000.000 پيشنهاد دهنده باید مبلغ  -3

بسته ارائه نماید سر پاکت سهشعبه طالقاني بنام شرکت خميرمایه رضوي واریز نماید در اینصورت هر متقاضي باید 

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 بدیهي است به پيشنهادهایي  مي باشد.

 تواند این واریزي را بنام شرکت ميگردد ولي از انجام کار انصراف نماید زایده در صورتيكه پيشنهاد دهنده برنده م

  برنده نشود مبلغ عينا  عودت داده مي شود.زایده پيشنهاد دهنده در م چنانچه، در غير اینصورتخود ضبط نماید 

  

 (مزایدهسپرده شرکت در  - در روي پاکت درج شود: پاکت الفسپرده شرکت در مزایده.) اکت الف(:پ

 (برگ شرایط شرکت در مزایده - در روي پاکت درج شود: پاکت ببرگه شرایط شرکت در مزایده.) پاکت ب(:

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

اقدام نماید  از شرکت نسبت به خروج دستگاه هااز اعالم برنده شدن  پس از يک هفتهبرنده مزایده موظف است  -4

 خواهد شد. ضبطغير اینصورت سپرده شرکت در مزایده به نفع شرکت در  

 مي باشد. نقدیفروش به صورت  -5

 .باشدستان قدس رضوي آپيشنهاد دهندگان باید داراي حسن شهرت و نداشتن پرونده حراستي در مجموعه هاي  -6

کارت و با ارائه رسيد زایده نگهداري و سایر افراد مي توانند پس از سه روز از اعالم نتيجه م و دومسپرده نفرات اول  -7

 شناسایي معتبر جهت دریافت سپرده به امور مالي شرکت مراجعه نمایند.

شرکت خميرمایه رضوي در رد یا قبول هر یک یا کليه پيشنهادها مختار است و به پيشنهادهایي که بعد از تاریخ  -8

 پاکت باشد ترتيب اثر نخواهد داد. کمتر از سهصرفا  برسد و یا ده زایم

 .قيمت پيشنهادي بصورت خالص مي باشد و ماليات و عوارض ارزش افزوده به آن افزوده مي گردد -9

 
 

 1401...../ ...../ تاريخ  :  

 ..........................شماره : 
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 بپاکت  ((1فرم ))  

 

 

  مزایدهشرکت در عمومی  برگه شرایط 

 ) به همراه سیستم بچ برج کندانسور و پمپ های مربوطه  Continuseدو خط تغلیظ رب 
بدون قلم خوردگي  روشن و جمع پيشنهاد قيمت بایستي در محل تعيين شده در فرم پيشنهاد قيمت، بصورت واضح و -10

 پيشنهاد قيمت بایستي در پاکت جداگانه ارائه گردد.غير مشروط تنظيم و با مهر و امضاء مجاز الزامي مي باشد و  و

جهت بازدید  16صبح لغایت  7همه روزه از ساعت به مدت یک هفته  10/06/1140 تاریخمتقاضيان مي توانند از  -11

 جاده مشهد به قوچان شرکت خمير مایه رضوي مراجعه نمایند. 67دستگاه به محل شرکت واقع در کيلومت 

 را خود فاکس( )دفتر، موبایل وکامل و همچنين شماره تلفن ضروري تي آدرس دقيق وپيشنهاد دهندگان بایس -12

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

 .قرائت و نتيجه اعالم خواهد گردید در کميسيون معامالت شرکت بازگشایي و 1140 /19/06پاکات رسيده در تاریخ  -13

تماس حاصل  146داخلي 051-46126622جهت کسب هر گونه اطالعات بيشتر با تلفن متقاضيان مي توانند  -14

 نمایند.

سپرده و یا پس از برنده شدن تقاضاي خرید غير نقدي نماید چنانچه برنده مزایده از شرکت در مزایده منصرف  -15

 دوم ادامه خواهد یافت. نفرو معامله با وي به نفع شرکت خميرمایه رضوي ضبط 

 مي باشد. مزايدهبرنده هزینه آگهي بعهده  -16

 زینه حمل بعهده خریدار مي باشد(.)هکارخانه فروشنده مي باشددستگاه  تحویل محل -17

 موظف به رعایت نظام هاي جاري آستان قدس رضوي و حفظ اسرار و مستندات مربوط به شرکت مي مزایدهبرنده  -18

 باشد. 

خسارت  ،(ناشي از حمل دستگاه توسط خریدار )خسارتگونه تخلف و زیان وارده به شرکت در صورت مشاهده هر -19

  شرکت از محل تضامين بر اساس تشخيص شرکت برداشت خواهد شد.

 

  : مزایده گرام و نام خانوادگی ن                                                                                                           

 امضـاء  و  تاریخ :                                                                                                        

  مهر/اثر انگشت

 

 

 

 

 

 

 جپاکت  ((2فرم ))   

 1401...../ ...../ تاريخ  :  

 ..........................شماره : 

 

 1401...../ ...../ تاريخ  :  

 ..........................شماره : 
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 مزایدهشرکت در متقاضی  قیمت پیشنهادیبرگه 

  به همراه سیستم بچ برج کندانسور و پمپ های مربوطه Continuseدو خط تغلیظ رب 

 
که در مفاد شرایط شرکت در مزایده فوق  ضمن اطالع کامل از --------------------اینجانب  - احتراما 

دو خط تغلیظ رب به همراه سیستم بچ برج قيد شده و قبول تمامي این شرایط جهت خرید   بند 19

 مي نمایم.  ریال شرکت----------------------به مبلغ   )به عدد(   کندانسور و پمپ های مربوطه

 

شماره  ریال سپرده شرکت در مزایده را به  ------------------به مبلغ  -----------ضمنا  فيش شماره 

نموده    خميرمایه رضوي واریز شعبه طالقاني چناران به نام شرکت بانک صادرات  0101275074007حساب 

  تقدیم مي دارم . )پاکت الف(به پيوست  سپرده شرکت در مزايدهام بعنوان 

 

مبلغ سپرده:جهت عودت مزايده گر شماره شبا   

        

                                                                                                                                                     

 

 

 

  :  مزایده گر نام و نام خانوادگی                                                                                                                

 امضـاء  و  تاریخ :                                                                                                                            

 مهر/اثر انگشت :                                                                                                                          

 

 


