
  
  ) 21119/97-1شماره فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مزایده (

                     )عامسهامی (زنگان رماتور توزیع شرکت ترانسفو
مهر و امضاء نموده و همراه با رسید مالی مت پیشنهادي وي می باشد  تکمیل و شرکت کنندگان باید فرم ضمیمه را که شامل مشخصات داوطلب و قی. 1

در شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگـان  به نام  1135 بانک رفاه کارگران شعبه ایران ترانسفو کد 2573374حساب شماره به ریز وجه سپرده مبنی بر وا
  .به واحد تدارکات تحویل نمایند 09/10/1397 مورخ  14:00تا ساعت حداکثر پاکت در بسته

پس از بازگشایی پاکتها به برندگان اعالم خواهـد شـد وسـپرده     یک هفتهنتایج در عرض  فتوح وم 10/10/1397خ  مور شنبهدو روزپیشنهادات رسیده . 2
  .صورت غیرحضوري می باشد مزایده به "ضمنا، شدآزاد خواهد  06/11/1397نفرات غیر برنده از تاریخ 

  .به پیشنهادات واصله که قیمت پیشنهادي پائین تر از قیمت پایه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.3
  .سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد به پیشنهادات ناقص،مشروط ،مبهم و فاقد. 4
  .هر گونه ابهام و کلی  گوئی باشد بهاي پیشنهادي بر اساس واحد و به صورت مشخص و خوانا و دور از. 5
  .دبه پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد ش.  6
بدیهی  است سپرده برنده تا پایان قراردادوحمل کاالي مورد مزایده نزد شرکت باقی . ت اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده ، آزاد نخواهد شدسپرده نفرا. 7

  .رارداد با نفر اول آزاد خواهد شدو سپرده نفرات دوم و سوم پس از عقد ق
د ، سپرده وي به نفع شرکت ضبط و در صورت  استنکاف نفرات دوم و سوم از انجـام  داري نمایددر صورتیکه برنده اول از انجام معامله خو. 8

  .عامله به همین  نحو عمل خواهد شدم
  .به عهده برنده خواهد بود) غیره  کارگر، باالبر،جرثقیل،کامیون  و: از قبیل (حمل و انتقال به خارج از شرکت  بارگیري،. 9

  .سط برنده به صورت درهم خواهد بودمزایده تونحوه خروج و انتقال اجناس مورد . 10
  .به عهده برنده مزایده خواهد بود مسئولیت عملکرد پرسنل تحت نظر و غیره. 11
  .برنده مزایده حق واگذاري به غیر را ندارد. 12
کل مبلغ کـاالي مـورد   %  50روز مهلت دارند تا  8پس از مشخص شدن نتایج مزایده و عقد قرارداد با برندگان ، برندگان مزایده به مدت . 13

  .واریز نمایندترانسفورماتور توزیع زنگان  حسابمزایده را به 
مدت مقرر جهت خروج جنس مورد مزایده توسط برندگان طی نامه  اعالم خواهد شد که در صورت تاخیر در حمل کلیـه و یـا قسـمتی از    .14 

تور کمیسیون ضایعات اقدام خواهد شد ودرصورت تمدید زمان بارگیري به نسبت آن براي اقالم خریداري شده درخصوص سپرده طبق دس
  .اري محاسبه و دریافت خواهد گردیدایام اضافی حق انبارد

  .خواهد بود 14:00الی  8:30حمل در روزهاي شنبه الی چهارشنبه ساعت . 15 
  .دولتی در شرایط مساوي اولویت خواهد داشت پیشنهادات واصله از طرف نهادهاي انقالبی،ادارات و موسسات. 16

  .هاد دهندگان حقی ایجاد نمی نمایدشرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات  به طور یکجانبه ، اختیار کامل داشته و براي پیشن. 17 
  .داده نخواهد شد به پیشنهاداتی که مشخصات کامل شرکت کننده وامضا در کلیه برگه ها درج نشده باشد ترتیب اثر  -18
  .در هزار ارزش کل معامله به عنوان هزینه کارشناسی  اخذ خواهد شد 2از برندگان مزایده مبلغ  -19
  .اخذ خواهد شد طبق نرخ سال از برندگان مزایده مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون  -20
  .کلیه هزینه هاي آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود -21

  )عامسهامی (زنگان رماتور توزیعشرکت ترانسفو                                                                
  

:                     و موبایل تلفن          :                      سمت/شغل           :          فرزند              :                     اینجانب  
  .............................. ...................................................................................................................................................................:......آدرس

  
  مهر و امضاء شرکت کننده                        . یمایط فوق به پیوست ارسال می نماپیشنهاد خود را با قبول کلیه شر 


