
12/06/1401 تاریخ ثبت :  

  شماره ثبت :

  پیوست :

 شناسه نامه :
 

 2 از 1 صفحه 

 قرائت شد،مورد تایید است.

 امضاء(صاحبان امضا مجاز)و مهر شرکت متقاضی مناقصه نوبت اول

 

 

 ((با��ه �عا�ی))

 1401ماه  رشهریو ،شرکت ضایعاتی و محصوالت شرایط شرکت در مزایده فروش ضایعات روزانه

 پرده شرکت در مزایده (پاکت الف):مبلغ س _1

به به عنوان سپرده شرکت در مزایده  ریال 10.000.000میزان به پیشنهاد قیمت می دهد شرکت کننده می بایست به ازاي هر ردیف که 

 دبیرخانهبرداشت از طلب  به واحد  اك (سهامی عام) یاپماهه در وجه شرکت لبنیات پاستوریزه  چک رمزدار، ضمانت بانکی دو صورت

 تحویل داده شود.  برگزاري مزایدات

  خیابان_طالقانی خیابان_برگزاري مزایدات به آدرس تهران هبسته تحویل واحد دبیرخانپاکت الف می بایست به صورت در 

 )02160944050.(شود 26 كپال_رودسر خیابان_غفارزاده

  مطالبات از شرکت می توانند با ارائه درخواست مسدودي مطالبات به معاونت مالی و اداري  داشتنشرکت کنندگان در صورت

 درخواست ایشان گواهی مربوطه را بجاي سپرده تحویل نمایند.موافقت و تائید در صورت 

 قیمت پیشنهادي (پاکت ب): _2

تمام )  قید نموده و پس از مهر و امضاء 1پیشنهاد دهندگان می بایست قیمت هاي پیشنهادي خود را در فرم هاي مربوطه (فرم شماره

ر داده و بصورت دربسته تحویل واحد دبیرخانه نمایند. (شرکت از ارائه + شرایط شرکت در مناقصه ) در پاکت ب قرا1ات ( فرم شماره صفح

 پاکت به متقاضیان معذور است). 

  گردد. برگزاري مزایداتدبیرخانه ضرورت دارد پاکت ب به صورت دربسته، به صورت مجزا از پاکت الف تحویل 

 .مالیات و عوارض ارزش افزوده به قیمت پیشنهادي اضافه می گردد 

 ط:شرای_3

 کاال پذیرفته نخواهد شد.کلیه اقالم بصورت رویت شده فروخته می شود، لذا بعدا هیچگونه اعتراضی در مورد نوع و کیفیت  _

تابلو اعالنات شرکت نصب می گردد و اعالم نتایج به منزله ابالغ  اسامی برندگان نفرات اول تا سوم مزایده ظرف مدت دو روز کاري در _

 کتبی به برنده مزایده محسوب می شود.

 شرکت باقی مانده و پس از تعیین تکلیف نهائی مسترد می شود. روز کاري در 15سپرده نفرات حداقل به مدت  _

واحد پیشنهادات خود را تحویل  28/06/1401 مورخ  دوشنبهوز ر 16متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا ساعت  _

 و رسید دریافت نماید.  نموده  دبیرخانه برگزاري مزایدات

 در محل شرکت باز و قرائت خواهد شد. 30/06/1401مورخ   چهارشنبهروز  14پاکت پیشنهادات رسیده در ساعت  _



12/06/1401 تاریخ ثبت :  

  شماره ثبت :

  پیوست :

 شناسه نامه :
 

 2 از 2 صفحه 

 قرائت شد،مورد تایید است.

 امضاء(صاحبان امضا مجاز)و مهر شرکت متقاضی مناقصه نوبت اول

 

 

باسکول شرکت توزین شده و بر اساس برگ باسکول مربوطه، بهاي آن دریافت اقالمی که بصورت کیلوئی فروخته می شود توسط  _

 خواهد شد.

کلیه ضایعات موجود را با پیش بینی نفرات الزم تفکیک کامل و به خارج از شرکت حمل نمایند.  برنده مزایده الزاما باید بصورت روزانه _

 می باشد.شرکت در ضمن ناظر این بند واحد انبار و حراست 

مقدار دقیق ضایعات در زمان تحویل و حمل مشخص می شود و مقدار مندرج در لیست مذکور هیچ گونه حقی را جهت خریدار ایجاد  _

 نمی نماید.

 می باشد.به میزان جمع مبلغ ریالی ماهانه هر ردیف  انجام کارحسن برنده مزایده ملزم به ارائه تضمین _

 را در هر زمان دارد.شرکت حق فسخ قرارداد به صورت یک طرفه  _

 برنده یا برندگان مزایده می باشد.هزینه درج آگهی در جراید و همچنین کارشناسی به عهده  _

 شرکت در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.  _

در غیر این صورت از شرکت خارج نماید در ساعت تعیین شده و بصورت روزانه  را برنده مزایده ملزم بر این است که اقالم برنده شده _

 تصمیم گیري خواهد نمود و برنده حق اعتراض ندارد.انجام کار  حسن شرکت در خصوص تضمین

از شرکت در مزایده براي اشخاص حقوقی  /کد اقتصاديشناسه ملیبراي اشخاص حقیقی یا  در صورت عدم درج کد ملی _

 جلوگیري به عمل خواهد آمد.

، یا عدم انجام تعهدات جام کار نفر برنده تا پایان مدت زمان فعالیت نزد شرکت باقی خواهد ماند و در صورت انصراف وتضمین حسن ان _

 توسط شرکت قابل ضبط می باشد.

 اشخاص حقوقی /حقیقی

  نام شخص حقوقی / حقیقی

  حقوقی) (براي اشخاص 1نام صاحب امضاء 

  حقوقی) (براي اشخاص 2نام صاحب امضاء 

  کد ملی کد اقتصادي //شناسه ملی 

  کد پستی 

  تلفن ثابت

  تلفن همراه

  آدرس:

 محل مهر و امضاء متقاضی

 تاریخ:

 

 

 مهر و امضاء متقاضی      

 


