
  باسمه تعالي                                                          -

 تن 000/50خريد سنگ گچ به میزان  صهمناقدر  شركتشرايط    
   

؛ شررای  شرر د در     تن 000/50به میزان  سنگ گچ در خصوص خرید جنوبباتوجه به آگهي منتشره در روزنامه خبر    
  مناقصه بشرح زیر میباشد .

 : ارک مورد نیاز مناقصهداسناد و م -1

 الف( اسناد مناقصه  ه  لیه صفحات آن توس  صاحبان امضای مجاز ، مهر و امضاء شده باشد.

 ب( پیش نویس قرارداد  ه  لیه صفحات آن توس  صاحبان امضای مجاز ، مهر و امضاء شده باشد.

 پ( فرم پیشنهاد قیمد.

 هت( رزومه و سوابق  اری پیشنهاد دهند

ریرال(   میلیون دویسد و پنجاهریال ) 000/000/250پیشنهاد دهندگان بایستي جهد تضمین شر د در مناقصه مبلغث (

وجه نقد یا چك بین بانكي و یا ضمانتنامه بانكي و بدون هیچگونه شرط ؛ در وجه شر د گچ ماشریني فرارب بره حسراب     

  ( الف) پاكت شماره   ( نمایند. واریز فرهنگ شهرشعبه  رفاهبانك  این شر د نزد 189136765جاری 

 ضمانتنامه بانكي ؛ مدت اعتبار آن حداقل  متر از سه ماه نباشد .  ئهدر صورت ارا    (1-1

از قراردادن وجه نقد یا چك پول بعنوان تضمین درپا د های اسناد خودداری فرمایید درغیر اینصورت برگزار    (2-1

   ننده مناقصه ؛ مسئولیتي ندارد .

نام شر د  ننده در مناقصه با نام پرداخد  ننده چك بین بانكي یا درخواسد  ننده ضمانتنامه مغایرت نداشته    (3-1

 باشد . 

شر د ؛ سپرده شر د  ننده در مناقصه را در صورتیكه برنده حاضر به انجام معامله نشود وهمچنین سپرده نفر دوم را -2

 شود و از انجام معامله امتناع نماید به نفع خود ضب  خواهد نمود . درصورتیكه برای معامله به او رجوع 

سپرده ؛ خدشه ؛ عیب و یا نقص در اسناد و مدارك مناقصه یا ارائه  نشر د به پیشنهادات مبهم ؛ مشروط بود-3

 ده مسترد میشود . به پیشنهاد دهن "پیشنهاداتي  ه بعد از انقضأ مهلد مقرر در آگهي برسد ترتیب اثر نخواهد داد و عینا

 قرار گیرد .  ( ب) پاكت شماره میبایسد برگ پیشنهاد قیمد در -4

(قرار  پاكت شماره جدر)   ه به مهر و امضای مجاز ممهور شدهو پیش نویس قرارداد  دارك مناقصهماسناد و -5

 گیرد.

 خواهد بود .  27/10/1400مهلد قبول پیشنهادات تا تاریخ   آخرین-6

 هزینه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .   -7

 پیشنهادات واصله در محل شر د باز و ظرف مدت سه روز نتیجه به برنده مناقصه اعالم خواهد شد .   -8

 شر د در رّد  یا قبول یك و یا  ل پیشنهادات ارائه شده مخیر میباشد .   -9

 

 

 



 
 

     مین برگ قید و پس از مهر و امضأ و ذ ر آدرب و تلفن پیشنهاد دهنده ؛ به آدرب پیشنهادات میبایسد در ذیل ه   -10      

 گردد .  حراسد مدیرو تحویل  ، شر د گچ ماشیني فارب سیمان فارب شر د جنب بلوار امیر بیر، خیابان فاخته ، –شیراز 

 

                                                                                   

 واحد بازرگاني شر د گچ ماشیني فارب                                                                                       

   

 

 

 

 

ضمن قبول       ناسنامه            صادره از        شاینجانب                              فرزند                             بشماره 

 ه پیشنهادات خود را بشرح زیر اعالم میدارم . گان 10شرای  

.................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................   

 .............نشاني : .......................................................................................................

  

 

 

                                                               تلفن تماب : ..........................................                                                                          

 

 

 مهر و امضاء :


