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 شرکت ایثار کرمانشاه

 

 

 نیاز شرکت ایثار کرمانشاه موردگرد تیر برق  های  مناقصه خرید قالبتجدید   اسناد
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در نظر به آدرس کرمانشاه  شهرک مسکن انتهای بلوار گلها  3056) سهامی خاص ( به شماره ثبت  شرکت ایثار کرمانشاه

ه مندرج در روزنامتجدید مناقصه  به شرح آگهی  نیاز خود مورد بسته  خرید انواع قالب های تیر برق گرد دارد نسبت به 

 ه شرح ذیل اقدام نماید .بو  با شرایط  05/12/1398 هفت صبح و روزنامه  05/12/1398مورخه  جمهوری اسالمی 

  ناقصهم مشخصات

 گزار : شرکت ایثار کرمانشاه نام دستگاه مناقصه *

 گزار : کرمانشاه ، شهرک مسکن انتهای بلوار گلها  شرکت ایثار کرمانشاه  ناقصهنشانی م* 

 ستهبخرید قالب تیر برق گرد و سایر اسناد فنی مناقصه ذکر شده  موضوع مناقصه بر اساس شرایط:  موضوع مناقصه* 

  به شرح جدول ذیلنیاز شرکت ایثار  مورد

 واحد مقدار مناقصهموضوع  ردیف

 قالب یک  200/9قالب تیر برق گرد   1

 قالب چهار  400/9قالب تیر برق گرد   2

 قالب چهار 400/12قالب تیر برق گرد   3

 قالب یک  600/12قالب تیر برق گرد   4

 قالب یک 1000/12قالب تیر برق گرد   5

 

 شاهکرمان ایثار شرکت  گلها بلوار انتهای مسکن شهرک ، و تحویل پیشنهادها : کرمانشاه مناقصهمحل دریافت اسناد * 

   08334247210   -     08334242890شماره تماس :                     

 14/12/1398تا پایان  وقت اداری  روز مورخه                              زمان تحویل اسناد :* 

 14/12/1398  مورخه روز  اداری وقت  پایان تا:       زمان و مهلت تحویل پیشنهادها * 

 15/12/1398  مورخه یکشنبه روز  :            بازگشایی پاکات مناقصه* زمان 

  ناقصهمبلغ تضمین شرکت در م

 (و پنجاه میلیوندویست )  50.000.0002شرکت کنندگان در مناقصه بایستی به منظور تضمین عدم انصراف از عقد قرارداد، مبلغ    - 1

 به حساب شرکت ایثار واریز نمایند . ناقصهبه عنوان تضمین شرکت در م  ریال
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  نوع تضمین 

 بنام  ir 170180000000001862514730 شبا شماره با ظفر میدان  شعبه تجارت بانک  1862514730 حساب شماره واریز نقدی  به 

 ر بانکیبیا ضمانتنامه معت کرمانشاه ایثار شرکت

 حوه پرداخت ن

ه ناقصم می باشد لذا پس از ابالغ ناقصهله سند قبول کلیه مفاد اسناد مزبه من قیمت  و تسلیم پیشنهاد مناقصهشرکت در 

درصد  بهای قالب های موضوع مناقصه بصورت پیش  40 تا سقف  مبادله قرارداد حداکثرو پس از  ناقصهبه برنده م گزار

 با توجه به پیشرفت کار پرداخت میگردد. پرداخت و مابقی

 

 شرایط عمومی مناقصه

د دریافت گردد و کلیه پیشنهادهای که هلتی که ذکر شده تسلیم شده و رسیباید در محل و طی م ناقصهپیشنهاد م -1

 تاریخ  مقرر دریافت گردد گشوده نخواهد شد بعد از

پس از انقضای موعد تسلیم پیشنهادها ، هیچگونه پیشنهادی مبنی بر تغییر و اصالح پیشنهادها پذیرفته نخواهد شد  -2

 ر در این خصوص اختیار تام دارد .و شرکت ایثا

 ی نخواهد داشت .هیچگونه مسئولیت در صورت بروز اشتباه در تکمیل اسناد ، شرکت ایثار -3

سلب اختیار برای ئه پیشنهاد ، ایجاد حق برای  شرکت کنندگان و ایجاد تکلیف و یا او ار ناقصهصرف شرکت در م -4

 گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است . ناقصهنماید ، م شرکت ایثار  نمی

 می باشد . ناقصهبر عهده برنده م روزنامه  کلیه هزینه های کارشناسی و انتشار آگهی -5

پیشنهادهای که بصورت مبهم  ، ناقص یا به شرط ارائه گردند یا به نحوی مغایر با مفاد اسناد باشند و همچنین فاقد  -6

 . نخواهد گرفتباشند مورد قبول قرار  مناقصهمدارک الزم بخصوص تضمین شرکت در 

  .اقدام نماید ناقصهموضوع مانجام م میشود بایستی نسبت به ظرف مدت زمانی که به وی اعال ناقصهبرنده م -8

 ماه شمسی، از تاریخ شروع قرارداد می باشد. 5  مدت انجام کلیه فعالیتهای مربوط به موضوع مناقصه  -9

 به عهده برنده می باشد . موضوع مناقصه تمامی مراحل  -10

  .گردد به خریدار تحویل می خواسته شده به شکل و وضعیت  مناقصهکاالی موضوع  – 11

 نحوه ارائه پیشنهاد قیمت

صورت      شنهاد قیمت خود را به  ست پی شرکت ایثار تهیه،      )ریالی(پیمانکار می بای سوی  شده از  طبق جدول مقادیر ارائه 

 تایید و ارسال نماید.
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باشد در خصوص مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال به مبلغ پیشنهادی، نیاز به لحاظ آن در پیشنهاد قیمت نمی تبصره:

و صرفاً با مهر و امضاء اسناد و از جمله این شرایط شرکت در مناقصه، چنانچه هر یک از شرکتهای پیشنهاد دهنده، به 

رفرما وسط کادر صورت ارائه اسناد مالیاتی معتبر تر صورت حساب، عنوان برنده مناقصه شناخته شوند، صرفاً در انتهای ه

 قابل پرداخت خواهد بود.

 :محتویات پاکت پیشنهادی  عبارتند از 

  ناقصهتضمین شرکت در م *

که عبارت مطالعه و مورد قبول است ، در ذیل کلیه صفحات به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده  ناقصهاسناد م *

 :باشد به انضمام مدارک ذیل 

 و کپی کارت ملی و صفحات شناسنامه  پیشنهاد قیمتو فرم  مناقصه اشخاص حقیقی : تکمیل فرم شرکت در 

ی آخرین آگه  -به همراه : کپی اساسنامه شرکت   قیمت پیشنهاد فرم و ناقصهم در شرکت فرم تکمیلاشخاص حقوقی : 

کپی از کد اقتصادی شرکت و کپی از کارت ملی   و شناسنامه مدیر  -تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و آگهی تاسیس  

 عامل

 باشد . با درج مبلغ پیشنهادی  ) به عدد و حروف (میبایستی  فرم تکمیل شده پیشهاد قیمت

 . گردد دریافت رسید و ارائه شده مهر و الک سربسته صورت به و تنظیم پاکت یک در ها پیشنهاد کلیه *
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 تجدید مناقصه پیشنهاد قیمتبرگه 
 

                                                       در                             / شناسه ملیشماره ملی به                                           / شرکت اینجانب

قیمت پیشنهادی خود را برای مناقصه قالب های تیر گرد بسته به شرح ذیل اعالم می                   مورخه        

نسبت به انجام موضوع مناقصه بر  الم شرکت ایثارآمادگی دارم به محض اعاعالم می نمایم نمایم و بدینوسیله 

 اساس قیمت پیشنهادی به شرح ذیل اقدام نمایم.

 قیمت های پیشنهادی : یکماه از تاریخ اعالم قیمت اعتبار مهلت

 )ریال( قیمت کل )ریال( قیمت واحد واحد مقدار موضوع مناقصه ردیف

   قالب یک  200/9قالب تیر برق گرد   1

   قالب چهار  400/9قالب تیر برق گرد   2

   قالب چهار 400/12قالب تیر برق گرد   3

   قالب یک  600/12قالب تیر برق گرد   4

   قالب یک 1000/12قالب تیر برق گرد   5

  به عدد   جمع کل قیمت پیشنهادی )ریال(

 به حروف:

                                                                                    

 

 و مهر پیشنهاد دهنده  ءمحل امضا             

 

 

 

 .................................................................................................................................... پیشنهاد دهنده  آدرس کامل

 

 شماره همراه: ......................................... ..................................... شماره فکس................ ....................... تلفن ثابت

        


