
 استخراج معدن مناقصه شرایط 
 

 موضوع و مشخصات مورد مناقصه : -1

عبارتست از عملیات حفاری ، خرید مواد ناریه و انفجار ، انجام چکش بر روی سنگ های بزرگترر 
  65cmاز قطر 

برا  به کارگاه شر  و ماسرهسنگ الشه  بارگیری  و حمل سنگ استخراج شده به از محل معدن 
 جاده چک چک ابتدای  اردکان  درواقع  کیلومتر 6فاصله 

 : ارسال اسناد مناقصه نحوه  -2
بره ددر   یرزد  16/10/1400پیشنهاد خود را حد اکثر تا تراری مي توانند مناقصه داوطلبان شرکت در 

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

 : مناقصهوروش تعیین برنده  تاریخ و نحوه برگزاري -3
توسر  کمیسریون معرام ت 17/10/1400در تراری     پیشنهاد قیمت و مردار  اراهره شرده  پاکتهای

مبلغ پیشنهادی انتخاب و معرفي مري شرود و  پایی  تری  بازگشایي و برنده مزایده با توجه به شرای  و 
هیات مدیره شرکت بنیاد بت  جنوب شرق در رد کلیه پیشنهادها و یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار 

 خواهد بود.

 : مناقصه تعهدات برندگان  -4
موضرو   اسرتررار ماشری  دالت در محرل نسبت به مي بایست روز  15 مزایده حداکثر ظرف مدت هبرند
 .ناقصه اقدام نماید م

 سایر موارد : -5
 سانتیمتر بیشتر باشد 80سایز تمامي سنگ های خرد شده و تخلیه شده در کارگاه نباید از قطر  -
 هزینه های باطله برداری و جابه جایي گل و خا  احتمالي به عهده پیمانکار میباشد -
سرفته  بره  عنروان تعهرد انجرام موضرو  ریال  2،500،000،000پیمانکار در زمان عرد قرارداد  مبلغ -

 مناقصه در وجه شرکت بنیاد بت  پرداخت خواهد کرد
و پیشنهادهای که بعرد از انرضرای مردت  به پیشنهادقیمتهاییکه بصورت مشروط، مبهم و بدون سپرده-

 ترتیب اثر داده نمي شودمررر در دگهي و اصل شود 
را شخصاً مهر و امضرا   مناقصه خواهد شد که شرای  داده  مناقصه تنها به اشخاصي اجازه شرکت در  -

 نمایند 
درج  مشخصات کامل فروشنده شامل کد ملي یا شناسه ملي / کد اقتصادی / ددر  / تلفر  / در فررم -

در صورت ثبت نام فروشنده در نظرام مالیرات برر  الزم به ذکراست بعد از انجام معامله پیشنهاد قیمت .)
 . ارزش افزوده  فاکتور رسمي  از طرف فروشنده میبایست ارسال گردد(

 
ا کررد ملرري برره شررماره/ بررا کداقتصررادی برره شررماره   .................. برر..................... شرررکت   /اینجانررب

 .............................................................................. ................  به ددر ...........د .تول ... تاری ....................................



........................................................................................................................................................ 
و شماره تلف  .................................. کلیه شرای  مندرج در ای  فرم را با امضرا  و مهرر کلیره صرفحات دن 

 ول مي نمایم.قب مورخ ............. مناقصه درخصوص 

 

 
  

 امضاء و مهر        

 


