
 A  فرم  

 « 31/05/1400تربت حیدریه در مورَخ  فرم شرایط شرکت درمناقصه خرید کیسه شکری شرکت قند  »

رایط با امضاء  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

ورقه آن را بهمراه فرم های مربوطه به دبیر خانه شرررکت دودن نمایندا امضرراء این برس توسررط نماینده یا نمایندگان متقاضرری یا پیشررنهاد خود در ذیل این  

ضری یا سروی متقا  دهندگان باطل اسرت و در ورورن میایرن امضراها از ان ام ملامله با متقاضری ملاور اسرتا منر ایناه نماینده وررفای دارای وکا تنامۀ رسرمی از

 پیشنهاد کنندگان باشدا

نزد بانک ملی بنام شررکت قند تربت ایدریه    0209182357007( ریال را بلنوان سرررده بشرماره اسرا   600,000,000متقاضری میبایسرت مبل)    -2

 واریز تحویل نمایندا

ت نسربت به کسرب اطادان مزم و کامل از مورد مناقصره  متقاضری موف  اسرت قبل از امضراء و ارافه فرمهای مربوطه به شررکت در مناقصره و پیشرنهاد قیم  -3

 اقدام نماید چون بلد از جلسه مناقصه و در وورن برنده شدن هیچنونه داری پایرفته نخواهد شدا

، سرواب  کاری و مدار    A  ،Bتصرویر آگهی آخرین تیییران مندر  در روزنامه رسرمی به همراه فیو واریزی سرررده و فرم های    حقوقیمتقاضریان   -4

( تسرلی  نمایندا تمامی اسرناد و ورتحان  2( را در پاکت جداگانه ای  شرماره  C( و فرم های پیشرنهاد قیمت  1مندر  در فرم های ماکور را طی پاکت شرماره  

 .مناقصه باید ممهور به مهر و امضای م از باشد

ن ملامان شرکت بامانع است ا پیشنهادان مبه  ، ناقص بدون فیو سررده ، در وورن اضرور متقاضریان در جلسه مناقصه در وورن واادید کمیسیو  -5

 ددم ارافه مدار  ردی  چهارم و نیز پیشنهاداتی که بلد از اتمام مهلت مقرر واول شود ترتیب اثر داده نخواهد شدا

 .ضاء و تایید می نمایدشرکت منتخب ملزم به ان ام تمامی تلهداتی است که این ارافه پیشنهاد مهر و ام -6

 .شرکت قند تربت ایدریه اختیار دارد شرح خدمان مندر  در موارد مناقصه را افزایو یا کاهو دهد-7

 شرکت قند تربت ایدریه در رد یا قبول یک یا کلیۀ پیشنهادان مختار استا  -8

 ایدریه واقع در شهرستان تربت ایدریه برگزار خواهد شدادر محل شرکت قند تربت  31/05/1400شنبه  یکوبح روز 10جلسه مناقصه در سادت  -9

 هزینه مربوط به آگهی روزنامه،که به این مناقصه تلل  مینیرد بر دهدۀ برندۀ مناقصه خواهد بودا -10

د کمیسریون ملامان با روز ااضرر به انلقاد قرارداد نشرود سررردۀ وی به نتع شررکت ضربط و در ورورن وراادی 3در ورورتیاه برندۀ مناقصره فرم مدن    -11

 نتران دوم و سوم قررارداد ان ام میشود و سررده برنده دوم و سوم مناقصه نیز در وورتی که از ملامله امتناع ورزند ضبط خواهد شدا

پایان مدن ادتبار   قاد قرارداد،ا  : موارد ت دید این مناقصرره دبارتند از: امتناع برندگان اول ،دوم و سرروم مناقصرره از انل : مراال ت دید و  یو مناقصرره  -12

  .پیشنهادها ، بام بودن قیمت به ها نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتتی گردد

وجب تیییر در ماهیت   ( موارد  یو این مناقصره دبارتند از: نیاز به خدمان موضروع این مناقصره مرتتع شرده باشرد،تیییران زیادی از اسرناد مناقصره مزم باشرد و م

 ،تشخیص کمیسیون ملامان مبنی بر تبانی بین مناقصه گران سیل و مانند آنها –ز ز ه  –پیشامدهای غیر متلارم نظیر جنگ  د،مناقصه گرد

بط اداده  شررایط رد پیشرنهادان: پیشرنهادهایی که یای از اامن زیر واورل گردند توسرط کمیسریون ملامان مورد قبول قرار ننرفته وبه مناقصره گران ذیر -13

  . شوندمی 

 پیشنهادهایی که مخدوش، مبه  یا مشروط ارافه شده باشدا1-13

 پیشنهادهایی که فاقد مدار  مزم خصووای فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشندا 2-13

 پیشنهادهایی که به وورن ناقص ارافه شده باشند ا   به تشخیص کمیسیون ملامان(3-13



مدن زمان تلیین شده برای تحویل مدار  مناقصه و درخواست هر گونه اطادان مورد نیاز خود جهت ادام نرخ  متقاضیان در وورن تمایل بایستی در  -14

 اقدام نماید و پس از برنده شدن ، سه روز فروت دارد تا شروع باار نمایدا

 . ایند و در نهایت ا  هیچنونه ادتراضی ندارندپیشنهاد دهندگان موفتند پیشنهاد قیمت خود را ورفای در برس پیشنهاد قیمت این اسناد ارافه نم-15

 . پیشنهادان ارسا ی بایستی فاقد هرگونه ابهام بوده وغیر مشروط باشد به نحوی که بلد از بررسی هیچ گونه تیییری قابل قبول نخواهد بود-16

 تاکلیه هزینه هایی که شرکت کنندگان در برگزاری مناقصه متحمل میشوند بر دهده خودشان اس-17

اااا کد اقتصرادی اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بشرماره  اینشررکت ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ثبت شرده بشرمارۀ ااااااااااااااااااااااااا به شرناسره ملی ااااااااااااااااااااااااااا   -18

دان کامل از موارد مناقصره آدرس اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ضرمن کسرب اطاتلتن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا و  

ربت ایدریه ادام و متلهد میشوم تخته کیسه شاری شرکت قند ت  300،000و با مطا له موارد فوق ا اکر آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصه خرید مقدار  

 به شرایط مناقصه دمل نمای ا      

 

     نام و نام خانوادگی :                                                                                                    

 امضـاء  و  تاریخ :                         

 مهر :                                                                                                                 

  



 

 Bفرم 

 

 مشخصات اصلی و عمومی شرکت 
 

 نام شرکت :  -1

 سایر   مسئو یت محدود   سهامی خاص    نوع شرکت : سهامی دام  -2

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

 شناسه شرکت :  - 6محل ثبت شرکت :                                         -5

 شماره آگهی آخرین تیییران :  -7

 شناسه ملی: -8

 کد اقتصادی:  -9

 سایر   تلاونی   خصووی   نوع ما ایت شرکت : دو تی   -8

 آدرس دفتر مرکزی شرکت :   -9

 دورننار :                          تلتن :                 

 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 

 
کیلوگرمي    50تخته کیسه شكر  300,000شرکت ................................................ برای مقدار بدینوسیله پیشنهاد قیمت این  

 به شرح ذیل میباشد گرم 110±5از جنس پلي پروپیلن به وزن 

 

 

 ریال  -نرخ پیشنهادی  شرح   ردیف

1 

کیلوگرمي از جنس پلي    50کیسه شكر 

 گرم  110±5پروپیلن به وزن 

 60*90ابعاد

 

 

 توضیح :

کلیه قیمت های پیشنهادی فوق ناخالص بوده و عوارض ومالیات بر ارزش افزوده بر عهده این شرکت )شرکت   -1

 کننده در مناقصه( میباشد. 

 زمان تحویل کیسه در انتخاب برنده مناقصه در نظر گرفته میشود. -2
 

 

 

  زمان تحویل کیسه:

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

 

 

 

 

     نام و نام خانوادگی :                                                                                                          

 امضـاء  و  تاریخ :                         

 مهر :                                                                                                                     

 

 


