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شرکت کنند گان محترم :
شركت فرآورده هاي لبني رضوي در نظر دارد موضوع خرید غذاي مصرفي كاركنان خود در سال  1933را از طریق مناقصه واها
شرایط ذیل واگذار نماید:
 -1پيشنهاد دهندگان اا توج دقيق ا نکات ذكر شده در فرم شماره  ، 2قيمت پيشنهادي خود را دقيقاً در محل مخصهوص درج و
سپس ذیل صفح را تکميل نمایند .
 -2ا پيشنهادهاي ناقص -مبهم -مشروط و همچنين ا پيشنهادهایي ك پس از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نمي شود.
 -9زمان قبول پيشنهادها (تحویل ا شركت) ااید ا نحوي ااشد ك حداكثر تا ساعت  14روز شنب مورخ  1933/4/11ا دايرخان
شركت واصل شده ااشد.
 -4ميزان سپرده شركت در مناقص مبلغ  10/000/000ریال ميباشد ك اایستي ا شماره حساب  13393909اانك ملت شعب آسهتان
قدس (كد  ) 43411انام شركت فرآورده هاي لبني رضوي واریز گردد.
 -1شركت كنندگان فيش واریزي سپرده شركت د ر مناقص را در پاكت (الف) و فرم شماره یهك را پهس از ام ها و درج شهماره
حساب اانکي در پاكت (ب) و فرم شماره  ( 2پيشنهاد قيمت ) را در پاكت (ج) را اصورت در است تحویل نمایند.
تبصره  :اخذ تایيدی مبلغ سپرده شركت در مناقص توسط پيمانکاراني ك در حسااهاي فيمااين استانکار مهي ااشهند از امهور مهالي
شركت الزامي مي ااشد.
 -3كلي پيشنهاد هاي واصل اا ح ور اع اء كميسيون معامالت شركت در روزچهارشنب مورخ  1933/4/11اازگشایي و پهس از
اررسي و ارزیااي ،نفرات اول تا سوم مشخص خواهند شد.
 -9شركت در رد یا قبول یك یا كلي پيشنهادات مختار مي ااشد.
 -1ارنده اول مکلف است از تاریخ ااالغي نتيج مناقص  ،ظرف مدت حداكثر  9روز نسبت ا عقد قرارداد اقدام نماید .
ادیهي است چنانچ نفر اول اقدام ا عقد قرارداد ننماید سپرده وي ا نفع مناقص گذار ضبط و مراتب ا ارنده دوم مناقص ااالغ و
در صورت عدم ح ور نفر دوم ظرف  9روز از تاریخ ااالغ  ،سپرده وي نيز ضبط و ا نفر سوم ااالغ و در صورت عهدم ح هور
نفر سوم ظرف مدت  9روز از تاریخ ااالغ سپرده وي نيز ا نفع مناقص گذار ضبط خواهد شد.
 -3سپرده نفر اول تا سوم مناقص تا زمان عقد قرارداد اا ارنده مناقص  ،نگهداري مي شود و سپرده اقي شركت كننهدگان كه در
مناقص ارنده نشده اند اا ارائ رسيد مسترد و یا ا حساب اانکي آنها در صورت تکميل سطر ذیل واریز خواهد شد.
نام صاحب حساب  ...........................................شماره حساب ..............................نزد اانك ...............شعب ...................
كدشعب .................

شهرستان................
 -10هزین چاپ آگهي روزنام ا عهده ارنده مناقص مي ااشد.
 -11در صورت شمول ،كسورات قانوني قرارداد ا عهده پيمانکار مي ااشد.
تاريخ

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر پیشنهاد دهنده

