
   پمپ ، کشنده و تراک میکسرشرایط مناقصه  

 

 مشخصات فنی دستگاه :-1

  .مشخصات فنی دستگاه مورد نظر ) کشنده ، تراک میکسر  ، پمپ ( برابر با فرم اعالم قیمت تکمیل گردد

  

 : نحوه ارسال اسناد مناقصه  -2

به آدرس  یزد کیلومتر    04/04/1401می توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ    مناقصهداوطلبان شرکت در  

 ارسال نمایند . 89175 -565و صندوق پستی   8917113113جاده خضرآباد کد پستی 3

  

 : مناقصهتاریخ و نحوه برگزاري و روش تعیین برنده  -3

بعد از برگزاری مناقصننه توسننی کمیسننیون روز   5پاکتهای پیشنننهاد قیمت و مدارک ارا ه شننده حد اکثر تا  

با توجه به شنرایی و پایی  تری   مبل  پیشننهادی انتخاو و معرفی میشنود    مناقصنهمعامالت بازگشنایی و برنده  

و هیات مدیره شنرکت بنیاد بت  جنوو شنرق در رد کلیه پیشننهادها و یا قبول هرکدام از پیشننهادها مختار 

 خواهد بود.

 : مناقصهتعهدات برندگان  -4

 می بایست نسبت به تحویل موضوع مناقصه اقدام نماید .روز  20 حداکثر ظرف مدت مناقصهبرنده 

 

 سایر موارد : -5

مشنرو،، مبه  و بدون سندرده و پیشننهادهای که بعد از انیضنای مدت   به پیشننهاد قیمت هایی که بصنورت-

 .میرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نمی شود

تنها به اشنخاصنی اجازه شنرکت در مناقصنه  داده خواهد شند که شنرایی مناقصنه  را شنخصنام مهر و امضنا    -

 نمایند 

کد اقتصننادی / آدرس / تل   / در فرم    /درج  مشننخصننات کامل فروشنننده شننامل کد ملی یا شننناسننه ملی  -

پیشننهاد قیمت .) ززم به ککراسنت بعد از انمام معامله در صنورت ثبت نام فروشننده در نظام ما یات بر ارز  

 افزوده  فاکتور رسمی  از طرف فروشنده میبایست ارسال گردد(. 

 



اقتصادی به شماره : .......................................   لی به شماره/ با کد اینمانب/ شرکت : ....................................... با کد م

 ...............................................................................................................................  تاریخ تو د ............................  به آدرس :

و شنننماره تل   .................................. کلیه شنننرایی مندرج در ای  فرم را با امضنننا  و مهر کلیه صننن حات آن 

 ............. قبول می نمای .درخصوص مناقصه  مورخ 

 

 
  

 امضاء و مهر         

 

 


