
 A  فرم  

 «  27/09/1400خ مورَدر  شرکت قند تربت حیدریه  بسته بندی شکر قصهمنافرم شرایط شرکت در »

رایط با امضاء خود در ذیل این ورقه متقاضی یا پیشنهاد دهندگان شرکت در مناقصه میبایستی کلیۀ مراتب این برگه را مورد بررسی کامل و جامع قرار داده و پس از قبول کلیۀ ش  -1

ان باطددل اسددت و در  ددورت م ددایرت ن را بهمراه فرم های مربوطه به واحد بازرگانی شرکت عودت نمایند. امضاء این برگ توسط نماینده یا نمایندگان متقاضی یا پیشنهاد دهندددگآ

 یا پیشنهاد کنندگان باشد. امضاها از انجام معامله با متقاضی معذور است. مگر اینکه نماینده  رفاً دارای وکالتنامۀ رسمی از سوی متقاضی

 .نمایندتحویل  واریز تربت حیدریهشرکت قند بنام  یملبانک  نزد 0209182357007را بعنوان سپرده بشماره حساب  در د قیمت پیشنهادی خود 5متقاضی میبایست  -2

کامل از مورد مناقصه اقدام نماید چون بعددد از  کسب اطالعات الزم و نسبت به  متقاضی موظف است قبل از امضاء و ارائه فرمهای مربوطه به شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت  -3

 جلسه مناقصه و در  ورت برنده شدن هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد.

 ، A  ،B های فرم و  واریزی سپردهفیش تصویر شناسنامه و کارت ملی به همراه    حقیقیمندرج در روزنامه رسمی ومتقاضیان    تصویر آگهی آخرین ت ییرات    حقوقی  متقاضیان  -4

تمددامی اسددناد و  دد حات  تسلیم نمایند. (2)شماره   را در پاکت جداگانه ای  (C)  و فرم های پیشنهاد قیمت  (1شماره  )طی پاکت  را  فرم های مذکورو مدارک مندرج در    سوابق کاری

 .مناقصه باید ممهور به مهر و امضای مجاز باشد

پیشنهادات مبهم ، ناقص بدون فیش سپرده ، در  ددورت عدددم ارائدده مدددارک   .  ناقصه در  ورت  الحدید کمیسیون معامالت شرکت بالمانع استحضور متقاضیان در جلسه م  -5

 و نیز پیشنهاداتی که بعد از اتمام مهلت مقرر وا ل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. چهارم ردیف

 .ست که حین ارائه پیشنهاد مهر و امضاء و تایید می نمایدمنتخب ملزم به انجام تمامی تعهداتی ا شخص/شرکت -6

 .را افزایش یا کاهش دهد موارد مناقصهاختیار دارد شرح خدمات مندرج در  تربت حیدریهشرکت قند -7

 در رد یا قبول یک یا کلیۀ پیشنهادات مختار است. قند تربت حیدریه شرکت  -8

 برگزار خواهد شد. تربت حیدریهشهرستان واقع در تربت حیدریه قند  شرکتدر محل  72/09/1400 شنبه  بح روز  10جلسه مناقصه در ساعت  -9

 تعلق میگیرد بر عهدۀ برندۀ مناقصه خواهد بود. مناقصهکه به این آگهی روزنامه،مربوط به  هزینه -10

بددا ن ددرات دوم و سددوم در  ورت  ددالحدید کمیسددیون معددامالت ه ن ع شرکت ضبط و روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپردۀ وی ب  5در  ورتیکه برندۀ مناقصه ظرف مدت    -11

 انجام میشود و سپرده برنده دوم و سوم مناقصه نیز در  ورتی که از معامله امتناع ورزند ضبط خواهد شد. قررارداد

باال بودن قیمددت ، پایان مدت اعتبار پیشنهادها  ،مناقصه از انعقاد قرارداد و سوم دوم،ان اول امتناع برندگز: ا الف: موارد تجدید این مناقصه عبارتند : مراحل تجدید و ل و مناقصه -12

  .به ها نحوی که توجیه اقتصادی طرح منت ی گردد

 ،موجددب ت ییددر در ماهیددت مناقصدده گددردد ت ییرات زیادی از اسددناد مناقصدده الزم باشددد و ،نیاز به خدمات موضوع این مناقصه مرت ع شده باشد: ب( موارد ل و این مناقصه عبارتند از

 معامالت مبنی بر تبانی بین مناقصه گران کمیسیونتشخیص ، اسیل و مانند آنه –زلزله  –ر جنگ پیشامدهای غیر متعارف نظی

  . مناقصه گران ذیربط اعاده می شوند هوبتوسط کمیسیون معامالت مورد قبول قرار نگرفته  : پیشنهادهایی که یکی از حاالت زیر وا ل گردندشرایط رد پیشنهادات -13

 .پیشنهادهایی که مخدوش، مبهم یا مشروط ارائه شده باشد1-13

 پیشنهادهایی که فاقد مدارک الزم خصو اً فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند. 2-13

 ( ورت ناقص ارائه شده باشند . ) به تشخیص کمیسیون معامالت به پیشنهادهایی که3-13

نرخ    اعالممورد نیاز خود جهت    تاطالعنسبت به بازدید محل و درخواست هر گونه ابرای تحویل مدارک مناقصه    در  ورت تمایل بایستی در مدت زمان تعیین شدهمتقاضیان  -14

 تا شروع بکار نماید.فر ت دارد  پنج روز اقدام نماید و پس از برنده شدن ، 

 . ت خود را  رفاً در برگ پیشنهاد قیمت این اسناد ارائه نمایند و در نهایت حق هیچگونه اعتراضی ندارندپیشنهاد دهندگان موظ ند پیشنهاد قیم-15

 . پیشنهادات ارسالی بایستی فاقد هرگونه ابهام بوده وغیر مشروط باشد به نحوی که بعد از بررسی هیچ گونه ت ییری قابل قبول نخواهد بود-16

 .دگان در برگزاری مناقصه متحمل میشوند بر عهده خودشان استکلیه هزینه هایی که شرکت کنن-17

کددد اقتصددادی  ددادره از /شناسدده ملددی ...............................  ......................... بدده شددماره شناسددنامه/ ثبددت شددده بشددمارۀفرزنددد / شددرکت ................................... اینجانددب/  -18

از   مددلکسددب اطالعددات کا................................................................................. ضددمن  ............................. بشماره تل ن ................................................ و آدرس ..........................................

 به شرایط مناقصه عمل نمایم.     اعالم و متعهد میشوم   شرکت قند تربت حیدریهبسته بندی شکر موارد فوق الذکر آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه مناقصه و با مطالعه  موارد

      ام و نام خانوادگی :  ن                                                                                                  

 امضـاء  و  تاریخ :                        

 :  مهر                                                                                                                



 

 

 Bفرم 

 

 مشخصات اصلی و عمومی شرکت 
 

 نام شرکت :  -1

 سایر   ت محدود مسئولی  سهامی خاص    نوع شرکت : سهامی عام  -2

 شماره ثبت شرکت :  -4تاریخ ثبت شرکت :                                       -3

 شناسه شرکت :  -6محل ثبت شرکت :                                         -5

 شماره آگهی آخرین ت ییرات :  -7

 شناسه ملی: -8

 کد اقتصادی:  -9

 سایر   تعاونی   ی خصو    نوع مالکیت شرکت : دولتی   -8

 آدرس دفتر مرکزی شرکت :   -9

 تل ن :                                          دورنگار : 

 ترکیب و مشخصات صاحبان امضاء مجاز شرکت بر اساس آگهی آخرین تغییرات 

 

 شماره ملّی  تاریخ تولد  محل صدور  نام پدر  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

1       

2       

3       

4       

5       

 
 

                                                                                                                 



 

 Cفرم 

 
 د به شرح ذیل میباش  بندی شکر  مناقصه بسته ................................................ برای  شرکت /بدینوسیله پیشنهاد قیمت اینجانب

 

 ریال  -قیمت  نوع بسته بندی  ردیف 

  گرمی  900بسته شکر  1

  بسته شکر یک کیلوگرمی  2

  بسته شکر دو و نیم کیلو گرمی  3

  شکر قهوه ای یک کیلوگرمی  4

  گرمی  900شکر قهوه ای  5

  

 

 

 
 

 

 

      ام و نام خانوادگی :  ن                                                                                                         

 امضـاء  و  تاریخ :                        

 مهر :                                                                                                                    

 


