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 )آلماني 376آنتي فوم داخلي و خارجي )استروكتل  :

پيشنهاددهندگان مكلفند فرم پيشنهاد قيمت و جداول مربوطه و اسناد مناقصه دريافتي را به صورت دست نويس و خوانا تكميل و 

ضمن  .گزار امتناع نمايندمناقصه مجموعهها بر روي سربرگ غير از مهر و امضاء نموده و ازتنظيم و تايپ مجدد آن سپس عينا  

 همه صفحات")ضمنال داده نخواهد شد.ي)مناقصه گران( اوراق مناقصه تحو انياز متقاض کيچيمهلت، به ه نيا انيپس از پا نكهيا

 .(اين فرم بايستي امضاء شود

 يا از سايت هاي معرفي شده دريافت نمايند .مدارک و اسناد مناقصه را از شركت ي بايست پيشنهاد دهندگان م -1

 مي باشد.رم شرايط مناقصه فاسناد مناقصه شامل جدول پيشنهاد قيمت و  -2

بانک صادرات شعبه طالقاني  3434775371337بعنوان سپرده به شماره حساب  ،ميليون ريال  653 پيشنهاد دهنده بايد مبلغ  -3

مربوط به  لفپاكت ابسته ارائه نمايد كه پاكت سر سهبنام شركت خميرمايه رضوي واريز نمايد در اينصورت هر متقاضي بايد 

بديهي است به  مربوط به پيشنهاد قيمت مي باشد. پاكت جاسناد و مدارک درخواستي و  مربوط به بپاكت و  تضامين

پاكت باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. در صورتيكه پيشنهاد دهنده برنده مناقصه گردد ولي از  كمتر از سهپيشنهادهايي كه 

چنانچه پيشنهاد دهنده در ، ام خود ضبط نمايد در غير اينصورتنتواند اين واريزي را بانجام كار انصراف نمايد شركت مي

 مناقصه برنده نشود مبلغ عينا  عودت داده مي شود.

ستان قدس رضوي و در صورت تقاضاي آپيشنهاد دهندگان بايد داراي حسن شهرت و نداشتن پرونده حراستي در مجموعه هاي  -4

 شركت گواهي عدم سوء پيشينه ارائه نمايد.

نگهداري و ساير افراد مي توانند پس از سه روز از اعالم نتيجه مناقصه با ارائه رسيد پيشنهاد كارت  و دومسپرده نفرات اول  -5

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

ادهايي كه بعد از تاريخ مناقصه برسد و شركت خميرمايه رضوي در رد يا قبول هر يک يا كليه پيشنهادها مختار است و به پيشنه -6

 پاكت باشد ترتيب اثر نخواهد داد. متر از سهكيا صرفا  

 مي باشد. ارزش افزودهقيمت هاي پيشنهادي بصورت خالص و بدون احتساب هرگونه ماليات و عوارض  -7

وغير بصورت واضح وروشن وبدون قلم خوردگي ، پيشنهاد قيمت فرم درجمع پيشنهاد قيمت بايستي در محل تعيين شده  -8

 .باشد و پيشنهاد قيمت بايستي در پاكت جداگانه ارائه گردد مهروامضاءمجاز الزامي ميبا مشروط تنظيم و

موبايل وفاكس(خودراجهت ارتباط تلفن ضروري )دفتر،  شماره پيشنهاد دهندگان بايستي آدرس دقيق وكامل و همچنين -9

 ن شده در فرم درج نمايند.درزمان نيازدرمحل تعيي

هاي سربسته ومهروموم شده،تا پايان وقت پيشنهادبايستي طبق شرايط مقررشده در اين فرم ،تكميل و به تفكيک زير در پاكت -11

 شود. شركت ارسال نمايندبه  77/31/4133اداري مورخ 

 .سپرده شركت در مناقصه -سپرده شركت در مناقصه. ) در روي پاكت درج شود: پاكت الف پاکت الف(:

 .برگ شرايط شركت درمناقصه  -برگه شرايط شركت در مناقصه. ) در روي پاكت درج شود: پاكت ب پاکت ب(:

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

 بازگشايي وقرائت و نتيجه اعالم خواهد گرديددر كميسيون معامالت شركت  4133 /71/31در تاريخ سيده رپاكات  -11
يا با تلفن ركت وش بازرگانياجعه به واحدرهماهنگي بازديدبا م يا و جهت كسب هر گونه اطالعات بيشترمتقاضيان مي توانند -12

 تماس حاصل نمايند.411و  417داخلي 13473377-354

وم دنفربا معامله  دسپرده وي به نفع شركت خميرمايه رضوي ضبط ومناقصه از شركت در مناقصه منصرف شبرنده چنانچه  -13

 ادامه خواهد يافت.

 .مي باشد مناقصهبعهده برنده هزينه آگهي  -14
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ماليات و  ،در نظام ماليات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشد، در قبال ارائه صورتحساب رسميمتقاضيان در صورتيكه  -15

 عوارض ارزش افزوده نيز قابل پرداخت مي باشد.

درصد توسط شركت كسر و به عنوان سپرده حسن انجام تعهدات ذخيره  43 پرداختي عالوه بر موارد فوق الذكر از مبلغ هر  -16

اي شركت ايجاد گردد مي گردد تا در صورتي كه به هر جهتي بدهي ناشي از اين قرارداد يا به صورت غير مستقيم مربوط به آن، بر

يا سبب آن فراهم شود شركت مطالبات خود را از محل آن وصول و برداشت نمايد. اين مبلغ سپرده در پايان قرارداد و پس از احراز 

 تصفيه حساب كامل و ارايه مفاصا حسابهاي مربوطه و احراز عدم بدهي به شركت، پرداخت خواهد شد.

 مستندات مربوط به شركت ميباشد . حفظ اسرار و و هاي جاري آستان قدس رضوي  موظف به رعايت نظام برنده مناقصه  -17

،خسارت شركت از محل تضامين بر اساس تشخيص شركت برداشت هر گونه تخلف و زيان وارده به شركت در صورت مشاهده  -18

  خواهد شد.
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