
  

 

 

  شركت توليد رينگ سايپا

  

  عموميفرم مناقصه 

 

  ١٠٧ شماره مناقصه:

  ٠٨/١٠/١٣٩٩ تاريخ مناقصه:

  فروشنده : مشخصات

  : كدپستي                                                       كد اقتصادي :           ملي/ كد                                                                                              : نام/ شركت

  : تلفن                                                                                                     : آدرس

  جمع كل(ريال)  )قيمت واحد (ريال  تعداد  واحد  نقشه مشخصات فني/  شرح كاال  رديف

      ٢٠٨٠٠  ليتر  H 68  روغن هيدروليك  ١

      ٣١٢٠  ليتر  220  روغن دنده   ٢

-  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  

    جمع كل(ريال):

    تخفيف(ريال)

    ماليات بر ارزش افزوده(ريال)٪٩

    قابل پرداخت(ريال)

  شرايط پرداخت:                                                                      محل تحويل:                                                                مدت زمان تحويل:            

  : زمان قرائت پيشنهادها                        ٠٨/١٠/٩٩:          مهلت ارائه مدارك تا تاريخ                                           :                  ميزان سپرده شركت در مناقصه

  قراردادي                   فاكتوري           نوع خريد:                                                            شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

۵۸۴۱۰۰۲ 



 
/ شناسنامه ............................. صادره  شركت / آقاي / خانم................................................. سهامي (................)  به شماره ثبت

  .......................................................................................................................................................به آدرس  ............................. از

  فكس :                                تلفن  :                                                                              

  با مطالعه , قبول و امضاء فرمهاي شماره يك ، دو ، سه ، آمادگي خود را جهت شركت در مناقصه اعالم مي نمايد.

  

  شرايط مناقصه : 
در وجه شركت  "چك بانكي / واريز وجه / چك شركتي / سفته"ريال مي باشد كه بصورت  .....................سپرده شركت در مناقصه مبلغ  -١

  ). ١( پاكت شماره  توليد رينگ سايپا به امور مالي تحويل و رسيد دريافت گردد
همراه كپي چك ضمانت بانكي يا ضمانت نامه بانكي / چك شركتي يا  كليه پيشنهادات قيمت مي بايستي در پاكت الك و مهر شده به -٢

  ). ٢( پاكت شماره  گردد "سفته تحويل دبيرخانه شركت 
مشخصات شركت,رونوشت اسناد معتبر شركتي و روزمه كاري مي بايستي در پاكت الك و مهر شده ظرف مدت پنج روزكاري ازتاريخ  -٣

 ٣پاكت شماره يك وپاكت شماره دو به دبير خانه شركت تحويل و رسيد دريافت گردد ( پاكت شماره  دريافت اسناد مناقصه به همراه رسيد
.(  
اسناد مناقصه توسط كميسيون معامالت استعالمات و يا اسامي برندگان شركت در مناقصه (برنده اول ، دوم وسوم) بعد ازتاريخ دريافت  -٤

  توسط واحد بازرگاني اعالم مي گردد. مشخص و
در صورت برنده شدن و انصراف برنده اول مبلغ سپرده وي به نفع شركت ضبط و مناقصه به برنده دوم واگذار مي گردد و در صورت  -٥

  انصراف برنده دوم  مبلغ سپرده وي نيز به نفع شركت ضبط و موضوع مناقصه به برنده سوم واگذارميگردد. 
روز پس از اعالم شركت به وي , نسبت به عقد قرارداد با شركت  ٣ايد حداكثرظرف مدت برنده مناقصه (برنده اول يا دوم ويا سوم)  ب -٦

  رينگ سايپا اقدام نمايد . 
مبلغ سپرده شركت كنندگان برنده سوم به بعد يك هفته پس ازتاريخ اعالم برندگان مناقصه به آنها مسترد خواهد شد و مبلغ سپرده  -٧

  تاريخ اعالم نتيجه به آنان مسترد خواهد شد. از انزده و سي روزبرندگان دوم وسوم به ترتيب بعد ازپ
  پيشنهادات مختار مي باشد. رد يا قبول هريك از شركت در -٨
  متن كامل قرارداد ( پيوست ) مطالعه شده و مورد تأييد ميباشد . -٩
  

  
  نام ونام خانوادگي :

  امضاء و مهر :
 تاريخ :

  
  
 

 
 )( سهامي خاصشركت توليد رينگ سايپا  

 شركت توليد رينگ سايپا فرم شركت درمناقصه 

  

  ١٠٧شماره مناقصه:

  ٠٨/١٠/١٣٩٩ تاريخ مناقصه:

۵۸۴۱۰۰۴ 


