
  

 

 عمومیو تعهد نامه شرکت در مزایده بها  استعالمفرم 
شماره: ............ ............                                                                    

 تاریخ:......./........./........

 01ویرایش:  RPS-FO-461کد فرم:  ............. از......... صفحه:

 

 کمیسیون محترم معامالت

پیشنهاد به  ..............................................................مورخه...........................................مندرج در روزنامه.................................................احتراما بازگشت به آگهی مزایده شماره 

 .شرح ذیل ایفاد می گردد
 

 پیشنهاد دهندهمشخصات 

ت 
صا

شخ
م

ص 
شخ

ی
یق

حق
 

 ..........................................همراه:................................و شماره شناسنامه..........................................به شماره ملی....................................................نام ونام خانوادگی 

 .................................................................................................تلفن ثابت :.......................................................................................................................................................................آدرس :

ت 
صا

شخ
م

ی
وق

حق
ص 

شخ
 

 ..............................................تلفن همراه ...............................................................................نام مدیر عامل..........................................................................................نام شرکت 

 ...................................................کد اقتصادی ................................................................................................تاریخ ثبت ........................................................................................شماره ثبت 

 ..........................................................تلفن ثابت :............................................................................................................................................................................................................آدرس :

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................صاحبان امضا 
 

 استعالم بها

 شرح  و نوع اقالم ردیف

1 2 3 4 5 

 بهای خالص واحد مقدار

 بهای واحد ناخالص
بر ارزش  با احتساب مالیات

 افزوده )ریال(

(1.09%*3) 

 بهای کل ناخالص
با احتساب مالیات بر 

 ارزش افزوده )ریال(

 (1*4) 

1       

2       

3       

4       

 جمع کل به عدد)ریال(: جمع کل به حروف )ریال( :

شرایط لیه بدینوسیله گواهی می نمایم مورد مزایده به دقت بررسی و رویت گردید و با اطالع کامل از مشخصات ،کمیت،کیفیت،ارزش  و نوع آن با قبول ک  

به انجام کلیه شرایط ردم موظف به عنوان برنده شناخته و اعالم گ نمایم چنانچهشنهاد اقدام نموده ام و اقرارمیاین پی امضامندرج پیوست نسبت به تنظیم و

نسبت به جبران خسارت به نفع خود اقدام نماید و حق هرگونه اعتراضی را از  مزایده می باشم در غیر اینصورت شرکت ریل پرداز سیر مجاز استدر مندرج 

 سوی خود سلب می نمایم.
چک بانکی /  فیش یا حواله واریزی به شماره ................................................................     طی ریال                                       ( )استعالم بها/ زایدهمبلغ ضمانت نامه شرکت در م

 .به تاریخ  .............................................. به پیوست می باشد
 / تاریخ پیشنهاد دهنده نام و نام خانوادگی                                                                                                               

 مهر شرکت / شخصیت حقوقیاء مجاز و امضای صاحبان امض                                                                                                        



شماره: ............ ............                                                                        شرایط شرکت در مزایده فرم 

 تاریخ:......./........./........

 01ویرایش:  RPS-FO-463کد فرم:  ............. از......... صفحه:

 

 نمایندقابل توجه شرکت کنندگان در مزایده خواهشمند است شرایط و تذکرات زیر را به دقت مطالعه و پیشنهادات خود را بر اساس آن تهیه و تنظیم 

واحد انبار شرکت واقع در شرکت کنندگان میتوانند جهت بازدید از ضایعات فوق از تاریخ               لغایت                     بین ساعات       الی      به  .1

 اصفهان                          مراجعه نمایند

 .جمع کل  پیشنهادات باید به حروف و عدد ارائه شود .2

 پیشنهادات باید صریح و بدون ابهام ،با خط خوانا و  بدون قلم خوردگی باشد. .3

 آدرس  شرکت ریل پرداز سیر بهخدمات فنی واحد تامین و فروش پیشنهادات باید در پاکت در بسته و مهر شرکت و امضا شده طی دو پاکت به  .4

 تسلیم گردد. 1513755547کد پستی  22واحد   5طبقه  38برج 38پالک   11خیابان بخارست نبش کوچه  -تهران 

 قید نام و نشانی و تلفن متقاضی بر روی پاکت الزامی است. 

 سپرده شرکت در مزایده و یا ضمانت نامه بانکی باشد.پاکت )الف(می بایستی محتوای فیش یا چک بین بانکی  .5

 ریال می باشد که بایستی طی فیش واریزی به حساب                                      معادل      شرکت در مزایده توضیح :سپرده 

 ائه گردد.به نام شرکت ریل پرداز سیر واریز گردد و یا ضمانت نامه بانکی معتبربرای سه ماه ار       

 پاکت )ب( باید محتوای اوراق ذیل باشد .6

 .امضا شده باشد فرم استعالم بها و تعهد نامه شرکت در مزایده عمومی الف (

 .شرایط شرکت در مزایدهفرم ب(عین برگه امضا شده 

شرکت در مزایده مغایرت داشته باشد به پیشنهاد ناقص و مبهم و مشروط و فاقد سپرده و به پیشنهاداتی که با شرایط مندرج در آگهی و شرایط  .7

 .و همچنین به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر در آگهی واصل شود،ترتیب اثر داده نخواهد شد

شرکت به آدرس  خدمات فنی  متقاضیان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری  روز            مورخ                به واحد تامین و فروش .8

 .فوق الذکر تسلیم و رسید دریافت نمایند

 .پیشنهاد واصله در تاریخ                                  در محل موسسه در جلسه کمیسیون معامالت باز قرائت و نتیجه اعالم خواهد شد .9

 .شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است  .10

برای عقد  شرکتروز پس از اعالم نتایج حاضر به عقد قرارداد نگردد.هزینه ها به حساب ایشان منظور و  3در صورتیکه برنده اول در مدت  .11

 .ی مختار استقرارداد با نفرات بعد

 اضی پذیرفته نخواهد شد.مورد مزایده از جهت کمیت و کیفیت به رویت کامل خریدار رسیده و پس از برگزاری مزایده هیچگونه ادعا و اعتر .12

 .کلیه کسورات قانونی بعهده خریدار می باشد .13

 .شرکت کنندگان در ارائه پیشنهاد جهت یک یا همه اقالم پیوست مختارند .14

 برندگان مزایده کسر خواهد شد. ده گذاریهزینه آگهی و کارشناسی از سپر .15

 عهده خریدار می باشدبوده و هزینه بارگیری و حمل بکارخانه اصفهان تحویل کاال در محل  .16

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده / تاریخ                                                                                                                      

 امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت / شخصیت حقوقی                                                                                                                       

 


