فرم شماره یک شرایط شرکت در مسایده 1393

شرکت زمسم اصفهان
تذاسکات ٍ پطتیباًی

-1طرز ارائه پیشنهادات:
پیطٌْاد دٌّذگاى بایستی پیطٌْاد خَد سا پس اص اهضاء حذاکثش تا ساعت  2بعذ اص ظْش ضٌبِ هَسخِ
ضذُ بطشح ریل تحَیل ٍاحذ تذاسکات ضشکت صهضم اصفْاى ًوایٌذ:

 93/05/18دس پاکت الک ٍ هْش

پاکت الف :هحتَی سپرده بدون قید و شرط ضشکت دس هضایذُ هعادل  10دسصذ قیوت پیطٌْادی بصَست چک تضویٌی ٍ یا فیص
پشداختی دس باًک صادسات ضعبِ چْاسباغ باال جاسی سپْش  0201561143004بٌام ضشکت صهضم اصفْاى
پاکت ب  :هحتَی قیوت پیطٌْادی ٍ بشگِ ضشایط هضایذُ کِ بِ اهضاء پیطٌْاد دٌّذُ سسیذُ باضذ.

 -2طرز خواندن پیشنهادات:
دس ساعت  10صبح سٍص یک ضٌبِ  93/05/19با حضَس اعضاء کویسیَى هعاهالت هضایذُ پاکات (الف) باص ٍ قشائت هی گشدد.
چنانچه سپرده ها از نظر کمیسیون مناقصه مورد تائید واقع گردید نسبت به افتتاح پاکات (ب) اقدام می گردد.
 -3پس اص قشائت ،پیطٌْادات سپشدُ ًفشات اٍل ٍ دٍم ٍ سَم تا تعییي تکلیف بشًذُ ًضد ضشکت باقی خَاّذ هاًذ.
 -4بشًذُ هضایذُ هَظف است حذاکثش ظشف  4سٍص ًسبت بِ تعییي تکلیف اقالم بشًذُ ضذُ هشاجعِ ًوایذ ،دس ؼیش ایٌصَست سپشدُ بشًذُ بِ
ًفع ضشکت ضبط ٍ هَسد هضایذُ بِ ًفش بعذی فشٍختِ هیطَد.
 -5ضشکت دس سد یا قبَل یک یا کلیِ پیطٌْادات هختاس است.
ّ -6ضیٌِ ّای کاسضٌاسی ٍ دسج اعالهیِ هضایذُ با سعایت ًسبت بِ عْذُ بشًذگاى خَاّذ بَد.
 -7هقذاس اقالم ٍصًی ٍ عذدی دسج دس آگْی حذٍدی بَدُ ٍ هالک بشگ باسکَل تائیذ ضذُ یا ضواسش طبق صَستجلسِ اًباسضشکت صهضم
اصفْاى دس صَست بشًذُ ضذى دس هضایذُ هی باضذ.
 -8بشًذُ هضایذُ هلضم بِ پشداخت  %8اسصش افضٍدُ بش سٍی فاکتَس خشیذ هیباضذ کِ ایي هبلػ اص سَی فشٍضٌذُ بِ فاکتَس ٍ پیطٌْاد اضافِ
هیگشدد لزا اص جوع ایي هبلػ بِ پیطٌْاد خَدداسی ًوائیذ .
 -9دس خصَظ بشًذگاى هضایذُ اسائِ کذ اقتصادی یا کذ هلی خشیذاس الضاهی بَدُ ٍ دس صَست عذم اسائِ کذ هعتبش ضشکت دس سد پیطٌْاد
هختاس است .

شرکت زمسم اصفهان

(سهامی خاص)

جْت هطاّذُ اقالم ضایعاتی بِ آدسس ریل هشاجعِ فشهائیذ.
آدسس اًباس ضشکت صهضم اصفْاى:
اصفْاى -کیلَهتش  4جادُ ضیشاص بعذاص سپاّاًطْش – کٌاس گزس ساُ آّي بطشف کوشبٌذی باغ ابشیطن کیلَهتش  2سوت چپ تلفي 09131142415

