
 

 ((فــرم شرکت در مـزایده   ))
 

 مازاد بر نیاز خودنظردارد اقالم در   هفت صبح های همشهری و شرکت ایثار کرمانشاه برطبق آگهی مندرج در روزنامه

 به فروش برساند.  کتبیاز طریق مزایده  به شرح ذیل را
 

 یک دستگاه                        با وسایل اضافه  دستگاه سنگ شکن کامل به شرح برگه پیوست -1
 

 :درب های چوبی -2

 عدد 77 به تعداد          cm 56 ×222 با چهارچوب و یراق آالت pvcدرب چوبی با روکش 

 عدد 11 به تعداد          cm 02 ×222 با چهارچوب و یراق آالت pvcدرب چوبی با روکش 

 عدد 77 به تعداد          cm 122 ×222 با چهارچوب و یراق آالت pvcدرب چوبی با روکش 

 

 هباقالم مزایده بشرح ذیل تعیین گردید که بایستی توسط پیشنهاد دهنده  هر یک از جهت سپرده شرکت درمزایده –1

میدان ظفر بانک تجارت شعبه نزد   IR 172122222222221252613742با حساب شبای  1252613742حساب شماره 

 . نمایندارائه فرم مزایده پاکت پیشنهاد قیمت و  به همراه راواریز و فیش واریزی بنام شرکت ایثار کرمانشاه 

ارائه هرگونه چک عادی یا بین بانکی و یا چک پول خودداری شود و در صورت مشاهده پیشنهاد باطل  از  قابل ذکر است

 تلقی می گردد.

 ریال.        20222022224                      مبلغ   سنگ شکن دستگاه سپرده -1/1

 ریال.         2022202226                       مبلغ درب های چوبی سپرده  -2/1

نتیجه مزایده را بطور کامل حداکثر ظرف مدت سه روز پس از اعالم  بهای اقالم مزایدهبرنده مزایده موظف است  -2

شرکت ایثار واریز نماید و  چنانچه ظرف مدت مذکور برنده مزایده نسبت به واریز مبلغ کل مزایده اقدام  حساببه 

ننماید ، سپرده شرکت در مزایده نفر اول ضبط و مزایده به نفر دوم واگذار خواهد شد ، الزم به ذکر است برنده مزایده 

 بت به بارگیری و خارج نمودن اقالم مربوطه اقدام نمایند.می گردد نس موظف است ظرف مدت زمانی که در قرارداد قید

نتهای ( واقع در اکارخانه خانه سازی به محل شرکت ایثار )   مزایدهاقالم پیشنهاد دهندگان می توانند جهت بازدید از  – 4

 شهرک مسکن قسمت بازرگانی مراجعه نمایند.

 می باشد .زهای تعطیل به جز رو  12 الی 0از ساعت  صبح ها ت بازدیداساع – 3



به شکل عدد و حروف بدون هر گونه قید و شرط در پیشنهاد دهندگان بایستی قیمتهای خود را به صورت واضح و  – 6

 فرم قیمت پیوست اسناد مزایده اعالم نمایند.

اعتراض  دهندگان حقو یا تمام پیشنهادها مختار خواهد بود و پیشنهادشرکت ایثار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات  -5

 در این زمینه ندارند.

و به  می باشد   52/62/20مورخه شنبه  روز اداریتحویل پاکت مزایده تا پایان وقت مهلت تسلیم پیشنهادات و  – 7

 نخواهد شد. داده پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور  ارائه شود ترتیب اثر

پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شود و با ذکر تلفن و آدرس کامل در پاکت ای مزایده بایستی توسط ه تمام صفحات برگه  – 2

 دربسته به امور بازرگانی شرکت ایثار در تاریخ تعیین شده ارائه شود.

 مشخص خواهد شد.پیشنهادات در کمیسیون معامالت بعد از موعد مقرر باز و نتیجه تمام   – 0

  .دهزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باش -12

 بعهده برنده مزایده می باشد. درصد مالیات بر ارزش افزوده 0پرداخت  -11

قیمت های پیشنهادی می بایست جهت هر کدام از اقالم مزایده بصورت کامل ارائه گردد و ارائه پیشنهاد قیمت   -12

 جهت هر جز از اقالم مزایده پذیرفته نیست.

تاریخ از  یکماهاز پس   رامناقصه شرکت کرده و برنده نمی شوند کسانی که در شرکت ایثار کرمانشاه سپرده  -14

 ./.خواهد نمود  مستردبازگشایی پاکات مناقصه به ایشان 

 نسبت به ارائه یکبرگ کپی کارت ملی به همراه برگه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.پیشنهاد دهندگان بایستی  -13

تماس حاصل  224-43232202جهت هر گونه سئوال و یا پیگیری می توانند با شماره تلفن  پیشنهاد دهندگان -16

 فرمایند.

 اقالم مزایده قیمت اعالم نمایند. هر دو موردپیشنهاد دهندگان می توانند جهت یک مورد یا  -15

 

 



 

 شرکت ایثار کرمانشاه

 

 ((فرم پیشنهاد ))

 
 

قیمت پیشنهادی خودرا بشرح ذیل که به روئیت  - - - - - - - - - -به شماره ملی - - - - -- - - - - - - -اینجانب 

 .رسیده جهت اقالم مزایده اعالم  می دارم 

ین برنده به یو پس از تع نوشته شودافزوده  بر ارزش مالیاتدرصد  9 احتساب قیمت پیشنهادی بدونالزم به ذکراست 

 و پرداخت آن به عهده برنده مزایده خواهد بود .قیمت پیشنهادی اضافه میگردد

 

      ریال..........................................                       ...........................................................................................................به عدد               :    قیمت دستگاه سنگ شکن – 1
 

 .ریال .................................................................................................................................................................................................................................................................................. به حروف  

 

      ریال........................................................................................................................................................................به عدد              :   چوبی   درب هایقیمت   -2
 

 ریال...................................................................... ............................................................................................................................................................................................................. به حروف  

 

 

 محل امضاء و مهر پیشنهاد دهنده :

 

 

 امضا و اثر انگشت )مهر(  ------------------------- نام پیشنهاد دهنده :

 
 

----------------------------------------------------:  آدرس کامل

- --------------- 

 

 - ----------------------:  شماره تلفن تماس

                            


