
  باسمه تعالي                                                          -

 گچ  استخراج ؛بارگيری ؛ حمل سنگ ،باطله برداری صهمناقدر  شركتشرايط    

 تن 000/000  بميزان پسكوهکاز معدن 
   

استخراج ؛ بارگيری  باطله برداری ، مناقصهدر خصوص  و روزنامه اطالعات جنوبباتوجه به آگهي منتشره در روزنامه خبر    
 پيمانكار ؛ شرايط شركت در مناقصه بشرح زير ميباشد . خود به    سنگ گچ؛ حمل 

 : ارک مورد نياز مناقصهداسناد و م -1

 الف( اسناد مناقصه كه كليه صفحات آن توسط صاحبان امضای مجاز ، مهر و امضاء شده باشد.

 آن توسط صاحبان امضای مجاز ، مهر و امضاء شده باشد.ب( پيش نويس قرارداد كه كليه صفحات 

 پ( فرم پيشنهاد قيمت.

 ت( رزومه و سوابق كاری پيشنهاد دهنده

ريال( وجه نقد ياا   دو ميلياردريال )000/000/000/2پيشنهاد دهندگان بايستي جهت تضمين شركت در مناقصه مبلغث (

ه شار  ؛ در وجاه شاركت گاچ ماشايني فاارس باه حسااب جااری          چك بين بانكي و يا ضمانتنامه بانكي و بدون هيچگون

  ( الف) پاكت شماره   ( نمايند. واريز فرهنگ شهرشعبه  رفاهبانك  اين شركت نزد 167138981
 ضمانتنامه بانكي ؛ مدت اعتبار آن حداقل كمتر از سه ماه نباشد .  ئهدر صورت ارا    (1-1

نوان تضمين درپاكت های اسناد خودداری فرماييد درغير اينصورت برگزار از قراردادن وجه نقد يا چك پول بع   (2-1

 كننده مناقصه ؛ مسئوليتي ندارد . 

نام شركت كننده در مناقصه با نام پرداخت كننده چك بين بانكي يا درخواست كننده ضمانتنامه مغايرت نداشته    (3-1

 باشد . 

رتيكه برنده حاضر به انجام معامله نشود وهمچنين سپرده نفر دوم را شركت ؛ سپرده شركت كننده در مناقصه را در صو-2

 درصورتيكه برای معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد به نفع خود ضبط خواهد نمود . 

ئه سپرده ؛ خدشه ؛ عيب و يا نقص در اسناد و مدارك مناقصه يا ارا نشركت به پيشنهادات مبهم ؛ مشرو  بود-3

 به پيشنهاد دهنده مسترد ميشود .  "پيشنهاداتي كه بعد از انقضأ مهلت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر نخواهد داد و عينا

 قرار گيرد .  ( ب) پاكت شماره ميبايست برگ پيشنهاد قيمت در -4

(قرار  پاكت شماره جدر)  كه به مهر و امضای مجاز ممهور شدهو پيش نويس قرارداد  دارك مناقصهماسناد و -1

 گيرد.

 خواهد بود .   11/10/1400آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا تاريخ    -8

 هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد .   -9

 پيشنهادات واصله در محل شركت باز و ظرف مدت سه روز نتيجه به برنده مناقصه اعالم خواهد شد .   -6

 ول يك و يا كل پيشنهادات ارائه شده مخير ميباشد . شركت در رّد  يا قب  -7

 

 



 

 
 

     پيشنهادات ميبايست در ذيل همين برگ قيد و پس از مهر و امضأ و ذكر آدرس و تلفن پيشنهاد دهنده ؛ به آدرس    -10      

 گردد .  حراست مديريل و تحو ، شركت گچ ماشيني فارس سيمان فارس شركت جنب بلوار اميركبير، خيابان فاخته ، –شيراز 

 

                                                                                   

 واحد بازرگاني شركت گچ ماشيني فارس                                                                                       

   

 

 

 

 

ناسنامه            صادره از              ضمن قبول شفرزند                             بشماره                اينجانب               

 ه پيشنهادات خود را بشرح زير اعالم ميدارم . گان 10شرايط 

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

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

 .........................................................................................................نشاني : ...........

  

 

 

                                                               تلفن تماس : ..........................................                                                                          

 

 

 مهر و امضاء :


