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شرکت کنند گان محترم :
شركت فرآورده هاي لبني رضوي در نظر دارد موضوع خرید غذاي مصرفي كاركنان خود تا پایان سال  1933را از طریق مناقصه
وبا شرایط ذیل واگذار نماید:
 -1پيشنهاد دهندگان با توج دقيق ب نکات ذكر شده در فرم شماره  ، 2قيمت پيشنهادي خود را دقيقاً در محل مخصهو

در و

سپس ذیل صفح را تکميل نمایند .
 -2ب پيشنهادهاي ناقص -مبهم -مشروط و همچن ين ب پيشنهادهایي ك پس از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نمي شود.
 -9زمان قبول پيشنهادها (تحویل ب شركت) باید ب نحوي باشد ك حداكثر تا سهاعت  14روز چهارشهنب مورخه  1933/7/3به
دبيرخان شركت واصل شده باشد.
 -4ميزان سپرده شركت در مناقص مبلغ  00/000/000ریال ميباشد ك بایستي ب شماره حساب  03373909بانك ملت شعب آسهتان
قدس (كد  ) 43411بنام شركت فرآورده هاي لبني رضوي واریز گردد.
 -0شركت كنندگان فيش واریزي سپرده شركت در مناقص را در پاكت (الف) و فرم شماره یهك را پهس از ام ها و در شهماره
حساب بانکي در پاكت (ب) و فرم شماره  ( 2پيشنهاد قيمت ) را در پاكت ( ) را بصورت در بست تحویل نمایند.
 -3كلي پيشنهاد هاي واصل با ح ور اع اء كميسيون معامالت شركت در روزیکشنب مورخه  1933/7/19بازگشهایي و پهس از
بررسي و ارزیابي ،نفرات اول تا سوم مشخص خواهند شد.
 -7شركت در رد یا قبول یك یا كلي پيشنهادات مختار مي باشد.
 -8برنده اول مکلف است از تاریخ ابالغي نتيج مناقص  ،ظرف مدت حداكثر  9روز نسبت ب عقد قرارداد اقدام نماید .
بدیهي است چنانچ نفر اول اقدام ب عقد قرارداد ننماید سپرده وي ب نفع مناقص گذار ضبط و مراتب ب برنده دوم مناقص ابالغ و
در صورت عدم ح ور نفر دوم ظرف  9روز از تاریخ ابالغ  ،سپرده وي نيز ضبط و ب نفر سوم ابالغ و در صورت عهدم ح هور
نفر سوم ظرف مدت  9روز از تاریخ ابالغ سپرده وي نيز ب نفع مناقص گذار ضبط خواهد شد.
 -3سپرده نفر اول تا سوم مناقص تا زمان عقد قرارداد با برنده مناقص  ،نگهداري مي شود و سپرده بقي شركت كننهدگان كه در
مناقص برنده نشده اند با ارائ رسيد مست رد و یا ب حساب بانکي آنها در صورت تکميل سطر ذیل واریز خواهد شد.
نام صاحب حساب  ...........................................شماره حساب ..............................نزد بانك ...............شعب ...................
كدشعب .................

شهرستان................
 -10هزین چاپ آگهي روزنام ب عهده برنده مناقص مي باشد.
 -11در صورت شمول ،كسورات قانوني قرارداد ب عهده فروشنده غذا مي باشد.
تاريخ

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر پيشنهاد دهنده

