
 حمل الشه سنگ معدنی  مناقصه شرایط 
 

 موضوع و مشخصات مورد مناقصه :-1

به کارگااه شاو و سنگ الشه  بارگیری  و حمل سنگ استخراج شده به از محل معدن  عملیات  عبارتست از
 جاده قدیم چک چک . 22کیلو متر ماسه واقع 

 : ارسال اسناد مناقصه نحوه  -2
باه ددر   یا د کیلاومتر  16/09/1400پیشنهاد خود را حد اکثر تاا تااری   مي توانند مناقصه داوطلبان شرکت در 

 ارسال نمایند . 89175 -565و صندوق پستي   8917113113جاده خضردباد کد پستي 3

 : مناقصهروش تعیین برنده  و تاریخ و نحوه برگزاري -3 
توسط کمیسیون معامالت بازگشایي و برنده    17/09/1400در تاری     پیشنهاد قیمت و مدارک ارائه شده  پاکتهای

مبلغ پیشنهادی انتخاب و معرفي مي شود و هیات مدیره شرکت بنیااد باتو  پاییو تریو م ایده با توجه به شرایط و 
 جنوب شرق در رد کلیه پیشنهادها و یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار خواهد بود.

 : مناقصه تعهدات برندگان  -4
موضاو  مناقصاه اقادام  استقرار ماشیو دالت در محل نسبت به مي بایست روز  10 م ایده حداکثر ظرف مدت هبرند

 .نماید 

 سایر موارد : -5
ریال سفته  به  عنوان تعهد انجام موضاو  مناقصاه در وجاه  1،000،000،000پیمانکار در زمان عقد قرارداد  مبلغ -

  شرکت بنیاد بتو پرداخت خواهد کرد
و پیشنهادهای که بعد از انقضای مادت مقارر در  به پیشنهاد قیمت هایي که بصورت مشروط، مبهم و بدون سپرده-

 ترتیب اثر داده نمي شوددگهي و اصل شود 
 را شخصاً مهر و امضاء نمایند  مناقصه داده خواهد شد که شرایط  مناقصه تنها به اشخاصي اجازه شرکت در  -
درج  مشخصات کامل فروشنده شامل کد ملي یا شناسه ملي / کد اقتصادی / ددر  / تلفو / در فرم پیشنهاد قیمت -
در صورت ثبت نام فروشنده در نظام مالیات بر ارزش اف وده  فاکتور رسمي  از  الزم به ذکراست بعد از انجام معامله )

 . طرف فروشنده میبایست ارسال گردد(
 مالیات بر ارزش اف وده قابل دریافت مي باشد. %9فاکتور رسمي  در صورت ارارئه

 ... تااری ....................................ا کد ملي به شماره/ با کداقتصادی به شماره : .................. ب..................... شرکت : /اینجانب
 ........................................................................................................................................................ ................  به ددر  :...........تولد .

رخصاو  و شماره تلفو .................................. کلیه شرایط مندرج در ایو فرم را با امضااء و مهار کلیاه صافحات دن د
 ول مي نمایم.قب مورخ ............. مناقصه 

 

 امضاء و مهر                          

 


