
 

 

 18/04/99مورخ   795برگ شرایط مزایده لوله های آزبستی  به شماره 

 

 قیمتهای مشروط پذیرفته نیست)مثال ذکر گردد یک ریال بیشر از آخرین قیمت( -1

 قیمت پیشنهادی بطور کامل روشن و با حرف نوشته شود. -2

 در صورت برنده شدن سپرده تضمین شرکت در مزایده نگهداری می شود)نفر اول و دوم( -3

 تا خروج کامل مورد مزایده سپرده برنده مزایده نگهداری می شود. -4

 30ارخانه  یک هفته پس از ابالغ ) از طریق نامه یا تلفن ، ایمیل و غیره ( و خروج کامل اقالم از ک مهلت پرداخت وجه موضوع مزایده  -5

 تعیین می گردد. روز

چنانچه ظرف مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت و خروج اقالم  اقدام نگردد سپرده به نفع شرکت ضبط و مزایده به نفرر دوم واگرذار -6

 می شود.در خصوص  نفر دوم نیز همین شرایط معمول می گردد.

 ه می باشدهزینه کارشناس دادگستری و چاپ آگهی بعهده برنده مزاید -7

 بهبهان در رد یا قبول هر یک از پشنهادات مختار است.  شرکت سیمان -8

ریاا  را باه شاماره  20.000.000شرکت کنندگان میبایست جهت شرکت در مزایده فوق مبلغ  سپرده شرکت در مزایده  -9

ت )الف (  و برگ شرایط مزایده به نام شرکت  سیمان بهبهان واریز و فیش مربوطه را در پاک 0105648832003حساب سیبا 

 به واحد حراست تحویل نمایند 31/04/99مورخ  14)همین برگ(در پاکت ) ب(  بصورت درب بسته تا ساعت 

 مالیات بر ارزش افزوده بعهده خریدار میباشد. 9% -10

 د. به سپرده های چک پول و چک بانکی و ضمانت نامه بانکی هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد ش -12

بنام کارخانه سیمان بهبهان جهرت خریرد فررم شررایط  0105648832003ریال بحساب سیبا  100،000متقاضی می بایست مبلغ  -13

 مزایده  پرداخت و رسید آن را تحویل واحد بازرگانی نمایند . 

نه باشد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهرد به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر و فاقد سپرده و نام ونام خانوادگی و شماره دبیرخا -14

 شد .

 ضمنا جهت بازدید از اقالم  موصوف با واحد انبار کل هماهنگ نمایید .  -15

متقاضیانی که بدون ارائه فرم بازدید به محل مورد مزایده مراجعه کرده باشند پیشنهاد قیمت آنها هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد  -16

 شد 



 

 

 دمونتاژ حمل و بارگیری برعهده برنده مزایده میباشد. ه موارد ایمنی و حفاظت فردی ورعایت کلی -17

( بره  class  cمتریی    5اینچ  14شاخه لوله آزبستی  76مبلغ پیشنهادی به جهت 

ریال ارائه می گیدد . ضمنا مبلغ ارائه شده به                          ازای هی شاخه لوله 

 زش افزوده لحاظ گیدد . همیاه مالیات بی ار

 

یدبعمل آمده از اقالم اینجانب                         فرزند                            دارای شماره شناسنامه                               ضمن  بازد

 مذکور با مبلغ قید شده موافقم . و هرگونه تصمیم گیری در مورد فوق را قبو  دارم . 

 

 شماره تماس : .....................................................................................               

                                                                                                                                آدرس :         .......................................................................................                                      

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                             

 اثر انگشت -امضا ء                                                                                                                                               

 


