
 

 

مورخ   CA-367شماره   کیلو گرم گلوله های کرم دار ضایعاتی به  72.730برگ شرایط مزایده فروش حدود 

25/02/99 

 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

 تعیین می گردد. روز 30مهلت پرداخت وجه موضوع مزایده و خروج کامل اقالم از کارخانه   -5

بت به خروج اقالم  اقدام نگردد سپرده به نفع شرکت ضبط و مزایده به نفرر دوم واگرذار مری شرود.در چنانچه ظرف مهلت تعیین شده نس-6

 خصوص  نفر دوم نیز همین شرایط معمول می گردد.

 هزینه کارشناس و چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد -7

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

بنرام کارخانره  0105648832003ریرال بسسراس سریبا  100،000،000شرکت کنندگان میبایست جهت شرکت در مزایده فوق مبلر   -9

مرور   14واریز و فیش مربوطه را  در پاکت) الف( و برگ شرایط مزایده )همرین بررگ(در پاکرت )س( درس بسرته ترا سرا ت سیمان بهبهان 

 .یندبه واحد دبیرخانه تسویل نما 12/03/99

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

 پیشنهاد میبایست در خصوص گلوله های فوالدی بصورت کیلویی میباشد.  -11

 ، چک پول و چک بانکی هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. , به سپرده های نقدی -12

بنرام کارخانره سریمان بهبهران جهرت خریرد فررم شررایط  0105648832003ریال بسساس سیبا  100،000متقاضی می بایست مبل   -13

 مزایده  پرداخت و رسید آن را تسویل واحد بازرگانی نمایند . 

به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر و فاقد سپرده و نام ونام خانوادگی و شماره دبیرخانه باشد هیچگونه ترتیرب اثرری داده نخواهرد  -14

 شد .

ه بدون ارائه فرم بازدید به مسل مورد مزایده مراجعه کرده باشند پیشنهاد قیمرت متقاضیانی ک -15

 آنها هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد 



 

 

 CA-379  

27/02/1399 

 ندارد

دمونتاژ حمرل و برارگیری بر هرده برنرده مزایرده  ر ایت کلیه موارد ایمنی و حفاظت فردی و -16

 میباشد

 جدول پیشنهاد قیمت

 

ت پیشنهادی هر کیلو گرم  با مالیات قیم مبلغ سپرده واریزی اقالم ردیف

 ریال -بر ارزش افزوده :

( و در 12-17گلوله های کرم دار ضایعاتی در صد کروم )  1

 ( 2-3.5صد کربن )
  ریال100،000،000

  

ضرمن  بازدیردبعمل آمرده از اقرالم           اینجانب                         فرزند                            دارای شماره شناسرنامه                     

مذکور ) گلوله های  ضایعاتی( با مبل  قید شده در جدول پیشنهاد قیمت  موافقم . و هرگونه تصمیم گیری در مورد فوق را قبول 

 دارم . 

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

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

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                             

 اثر انگشت -امضا ء                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 


