
 باسمھ تعالي                                                           -
 

کار تولید دیوارگچ اقصهمندر  شرکتشرایط     عمومی انتخاب پیمان
شره در روزنامه خبر در خصوص      آگهی منت ـارس ؛   تولید دیوارگچ ؛  مناقصهباتوجه به  ـینی ف ـچ ماش  به شرکت گ

کار ؛ شرایجهت انتخاب  شرح زیر میباشد .پیمان   ط شرکت در مناقصه ب
وجه نقد یـا   میلیون ریال) صدریال ( 000/000/100-پیشنهاد دهندگان بایستی جهت تضمین شرکت در مناقصه مبلغ .1

و یا ضمانتنامه بانکی و بدون هیچگونه شرط ؛ در وجه شـرکت گـچ ماشـینی فـارس بـه حسـاب جـاري        چک بین بانکی 
واریز همراه بـا اسـناد مناقصـه (مهـر و امضـأ تمـامی        فرهنگ شهر شعبه  رفاه ک بان این شرکت نزد  189136765

صفحات پیش نویس قرارداد) و هر نوع ضمائم (اعم ازاساسنامه ؛ آخرین آگهی روزنامه رسمی ؛ ارائـه لیسـت سـوابق کـار     

  ) ج( پاکت   و ..... )  کارهاي مشابه انجام شده
 .  کی ؛ مدت اعتبار آن حداقل کمتر از سه ماه نباشدضمانتنامه بان ئهدر صورت ارا    )1-1

از قراردادن وجه نقد یا چک پول بعنوان تضمین درپاکت هاي اسناد خودداري فرمایید درغیر اینصورت برگزار    )2-1
 کننده مناقصه ؛ مسئولیتی ندارد . 

خواست کننده ضمانتنامه مغایرت نداشته نام شرکت کننده در مناقصه با نام پرداخت کننده چک بین بانکی یا در   )3-1

 ( پاکت ب )باشد . 
شرکت ؛ سپرده شرکت کننده در مناقصه را در صورتیکه برنده حاضر به انجام معامله نشود وهمچنین سپرده نفر دوم را  .2

 درصورتیکه براي معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید به نفع خود ضبط خواهد نمود . 
سپرده ؛ عیب و یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا ارائه پیشنهاداتی که بعد  نشرکت به پیشنهادات مبهم ؛ مشروط بود .3

 به پیشنهاد دهنده مسترد میشود .  "از انقضأ مهلت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر نخواهد داد و عینا

فبا امضاي مجاز و ممهور به مهر شرکت در و کلیه صفحات قرارداد میبایست برگ پیشنهاد قیمت  .4 قرار )  ( پاکت ال
 گیرد . 

 
  .بود  خواهد  20/07/1401آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا تاریخ     .5
 هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .  .6
 شد.  پیشنهادات واصله در محل شرکت باز و ظرف مدت سه روز نتیجه به برنده مناقصه اعالم خواهد .7
 شرکت در رد یا قبول یک و یا کل پیشنهادات ارائه شده مخیر میباشد .   .8

 
 
 
 
 
 



 
 پیشنهادات میبایست در ذیل همین برگ قید و پس از مهر و امضأ و ذکر آدرس و تلفن پیشنهاد دهنده ؛ به آدرس    .9

بخش مدیریت  –ینی فارس شرکت گچ ماش –جنب کارخانه سیمان فارس  – خیابان فاخته،بلوار امیرکبیر  ،شیراز
 .حراست 

 
 

 واحد بازرگانی شرکت گچ ماشینی فارس                                                                                       
 

ه از              ضمن قبول ناسنامه            صادرشاینجانب                              فرزند                             بشماره 
 ه پیشنهادات خود را بشرح زیر اعالم میدارم . گان 12شرایط 

 
  

 نشانی : ......................................................
                                                                                تلفن تماس : ..........................................                                                     

 :مهر و امضأ 


