
 شرایط شرکت درمزایده                                                                        

 پیشنهادقیمت با رعایت اطالعات در خواستی ذیل در پاکت قرار گیرد                    

 

بصتتتورت پیشتتتنهاد  ختتتودرا  مبلتتت کتتتل  درصتتتد  ده)  %10و پیشتتتنهاد دهنتتتده باشتتتد   ی متتتیریتتتا بصتتتورت قیمتتتت پیشتتتنهاد   -1

بدنتتتوا  ستتت رده در وجتتت  شتتترکت صتتتندتی ورو یتتتد  ایتتترا  ذو   نتتتزد بانتتت  ملتتتت1212698805نقتتتد  بتتت  ماتتتا  شتتتماره 

)ارائتتت  ستتت رده بهمتتتراه متتتدارم بتتت  کمیاتتتیو  مدتتتامالت ر ویتتتل مینماید واریتتتز و تتتیز واریتتتز  را شتتترکت در مزایتتتده رضتتتمی  

 مذکور بصورت ضمانت نام  بانکی بالمانع است 

ارائتتت  قیمتتتت پیشتتتنهاد  اا ستتتو  متقاضتتتیا  بتتتوده و بتتتاهرری  مبلتتت  پیشتتتنهاد شتتتده در مزایتتتده متتتورد پتتتذیر  قتتترار خواهتتتد  -2

  گر ت 

رکمیتتتل وامضتتتاش  تتتر  شتتترکت در مزایتتتده ستتتایر متتتدارم متتتورد درخواستتتت   را در  شتترکت کننتتتدگا  در مزایتتتده مو  نتتتد ضتتتم  -3

  مایند امالت ر ویل نلت مقررب  کمیایو  مد رف مهقرار داده وپاکت در بات  

 درج نا  و شماره رل   و آدرس کامل شرکت کننده و کدملی یا کد اقتصاد  در مزایده رو  پاکت ا زامی است  -4

  میباشد  27/1/1401و اما  باا گشایی پاکت پیشنهادات  24/1/1401آخری  مهلت ر ویل اسناد  -5

 شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود  -6

و  بتتت  ن تتتع شتتترکت رضتتتمی  شتتترکت درمزایتتتده ستتت رده  %10 انصتتتراف برنتتتده مزایتتتده   در صتتتورت انصتتتراف برنتتتده مزایتتتده  -7

ستت رده ن تتردو  رتتا امتتا  قادیتتت ونهتتایی شتتد  مداملتت  بتتا ن تتر اول نتتزد شتترکت بتتاقی میمانتتد و  خواهتتد شتتد ضتتبط  ایتترا  ذو  

 ساعت ب  آنا  ماترد میگردد  24رنده  رف مدت و س رده سایر شرکت کنندگا  پس اا بااگشایی پاکات و ردیی  ب

 ما یات بر ارا  ا زوده ب  عهده خریدار می باشد  -8

 ب  اسناد ناقص ویا  اقد مهر وامضاش ررریب اثر داده نخواهد شد  -9

راتتوی  ماتتا  کامتتل  یتت  ه تتت  اارتتاری  اعتتال  ناتتبت بتت  تترف متتدت  متتورد مزایتتده ر ویتتل تترد برنتتده مزایتتده بایتتد قبتتل اا -10
  اقدا  نماید

بتتتا شناستتت  ملتتتی                                      بدنتتتوا  شتتتخص                                 اینجانتتتب           عاتتته بتتت  آگهتتتی موضتتتو  مزایتتتده 
بنتتتدها  منتتتدرج  مقیقتتتی / مقتتتوقی / متتتدیر عامتتتل شتتترکت                                              ضتتتم  بررستتتی موضتتتو  ورویتتتت آ  و قبتتتول

 شرایط  وق با آگاهی اا شرایط مزایده   آمادگی خودرا جهت شرکت در مزایده اعال  مینمایم در مت  

کتتتتد                                           نشتتتتانی د تتتتتر کتتتتار یتتتتا م تتتتل اقامتتتتت )آدرس کامتتتتل پاتتتتتی                                                                                  
پاتتتتتتتتتتتتتتتتتتی                         پتتتتتتتتتتتتتتتتتالم                   رل تتتتتتتتتتتتتتتتت   ثابتتتتتتتتتتتتتتتتتت و همتتتتتتتتتتتتتتتتتراه                                 

 1401          راری  رکمیل  ر      /        /                                       اکس                          

 امضاش و مهر پیشنهاد دهنده                              نا  خانوادگی                    نا                                                                       

 


