
 

 سمه تعالیاب

  مزايدهشرايط عمومي 
  لوازم نو و مستعمل قطارها� مسافر�  در انبار توشه تهران و ۱۳۹۴فروش بارها� رسوبي سال 

  
 پیشـنهاد خـود را در پاکـت    20/12/96 مـورخ یکشـنبه   روز آخـر وقـت اداري  بایـد حـداکثر تـا     دهنـدگان  پیشنهاد -1

لـوازم نـو و مسـتعمل قطارهـا�      و ۱۳۹۴فـروش بارهـا� رسـوبي سـال     ( باشـد  شـده  نوشـته  آن روي کـه  ممهوردربسته 
 فنـی  تـدارکات  قراردادهـا و  تیـار خـود بـه امور   االخ تـام  نماینـده  شخصـاً یـا بوسـیله   )در انبار توشـه تهـران  مسافر�  

 از موعـد تشـکیل   قبـل  نماینـد کـه   ارسـال  حـوي ن بـه  سفارشـی  پسـت  ا مسـتقیماً بوسـیله  و ی داده تحویل شرکت
  تحویل شده باشد .  مزایدهجلسه 
  نخواهد شد. پذیرفته تحویل شودمقرر  ساعت روز و بعد از که یاتپیشنهادتذکر : 

عبـارت   اسـت  قـرار گرفتـه   دهنـده  در اختیـار پیشـنهاد   زایـده م در ایـن  شـرکت  جهـت  کـه  و اسنادي مدارك -2
 است از:

 حاضر عمومی شرایط -الف 
   قیمت فرم پیشنهاد -ب 
  زایدهم نمونه ضمانتنامه شرکت در -ج 
  : زیر باشد شرح به مهر شده پاکت دو هر پیشنهاد باید محتوي -3

  : است موارد ذیل محتويکه  "الفپاکت " تحت عنوان اول پاکت  1-3       
 : مزایده ضمانتنامه شرکت در 1-1-3
بایـد   دهنـده  پیشـنهاد  کـه  مـی باشـد   شـنهادي درصـد مبلـغ پی   5بـه میـزان   مزایـده  در  شرکت سپرده *

 شـده  تضـمین  چـک  فقـره  ) و یـا یـک  پیوسـت  نمونـه  مجـاز (طبـق   از بانکهـاي  یـکی صادره ضمانتنامه ،آن عادلم
 و یـا واریـز نقـدي    فـوق  مبلـغ  از بانکهـا) معـادل   یکـی  توسـط  (صـادره راه آهن حمـل و نقـل    در وجه شرکت بانکی

را در آن  بـه نـام شـرکت راه آهـن حمـل و نقـل       بانک ملت شـعبه چهـار راه نصـرت    26/17646736بحساب شماره 
 قرار دهد.
  ز رسیده باشد.به امضاي مجاتمام صفحات آن که مزایده  عمومی شرایط 2-1-3

  د. بو خواهد قیمت پیشنهاد محتوي فقط "ب پاکت"باشد  شده نوشته آن روي که ومد پاکت 2-3   
در فرمتـی کـه پیوسـت همـین اسـناد مـی باشـد ارائـه         و یکجـا  قیمت پیشنهادي مـی بایسـت صـریح و روشـن      *

   گردد.
    
 و هرگونـه عـوارض دولتـی برمبنـاي     مالیات از جمله قانونی اتکسور کلیۀ پیشنهادي باید در قیمت دهنده پیشنهاد *

 شـدن  برنده و منظور نماید و درصورت سود خود را محاسبه همچنینو  و متعلقه جانبی هايهزینه و کلیۀ جاري مقررات
  معامله تعیین خواهد شد. مورد خالص مبلغ بعنوان،  پیشنهادي مبلغ ،زایده مدر  دهنده پیشنهاد



 

ننده محسـوب مـی   گذار از سوي شرکت کزایده مو ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف  زایدهمشرکت در  : مهم تذکر
 شود.

قـرار زیـر اقـدام     بـه  معـامالت  ر حضور کمیسیوند 21/12/96 مورخ  دوشنبه روز  15  ساعت در رسیده پیشنهادات به نسبت -4
 خواهد شد:

آنها از حیث مـدارك کامـل و    "الفپاکت "باز و رسیدگی می شود و نسبت به پیشنهاداتی که محتویات  "الف پاکت"ابتدا   -1-4
  آنها نیز باز و خوانده می شود. "ب پاکت"مهر و امضاء شده باشد 

شـرایط  آنان داراي نواقصی بوده و یا سپرده آنها کافی نباشد و یا شـرایط دیگـري بـر     "الف پاکت"اشخاصی که محتویات  -2-4
  مسترد می شود. عیناً بازگشاییآنها بدون  "ب پاکت"شده و تلقی افزوده باشند پیشنهادشان کان لم یکن مزایده 

  حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان تام االختیار آنها در جلسه بازگشایی پاکات اختیاري می باشد .  -3-4
  باشد.مختار میپیشنهادها  یا تمامی در رد هر یک شرکت -5
خـود را   وکالتنامه تسلیم گـــواهیشت یا رونو شرکاء خود پیشنهاد را امضاء نمایند باید عین یا چند نفر از طرف یک چنانچه -6

  باشند. نموده تسلیم "الف پاکت"پیشنهاد خود در  ضمیمه باشد به شده تصریح امضاء در آن حق که
 باشـد تسـلیم   اعتبار در پیشنهاد ذکر نشـده  مدت باشد چنانچه ماه یک نباید کمتر از قرائت اعتبار پیشنهادها از تاریخ مدت -7

  خواهد بود. دهنده پیشنهاد از طرف شرط این قبول پیشنهاد بمنزله
سپرده نفر دوم  نیز نگهداري خواهـد   نباشد برنده سپرده از مبلغ بیشتر با نفر اولنفر دوم  پیشنهادي بهاي تفاوت درصورتیکه -8

  شد .
) روز باستثناي ایام تعطیل به هر دلیلـی بـراي انجـام معاملـه حاضـر      7( تظرف مدت هف، از تاریخ ابالغ نتیجه مزایده درصورتیکه برنده  - 9

پیشـنهاد دهنـده    که در مرتبه دوم قـرار دارد ابـالغ واگـر    مراتب به پیشنهاد دهنده اي وي ضبط می شود و مزایده نشود سپرده شرکت در 
  .نیز ضبط می شود مذکوراز تاریخ ابالغ براي انجام معامله حاضر نشود سپرده این پیشنهاد دهنده

(از قبیل سوانح، سـرقت و ...) و همچنـین جبـران کلیـه خسـارات       فروشندهلیت کلیه مسائل مربوط به عوامل انسانی ئومس  -10
  لیتی ندارد.ئوهیچ گونه مسشرکت باشد و می خریداراحتمالی به عهده 

  نخواهد شد. اثر داده ترتیب پیشنهاددهنده انصراف درخواست به ، پاکات از تسلیم پس -11
شـرکت  فنی تدارکات امور قراردادها و به در ساعات اداري  بیشتر می توانند بـراي کسب اطالعاتزایده مشرکت کنندگان در  -12
  فرمایند.تماس حاصل   108داخلی  66424900و یا با تلفن  آهن حمل و نقل مراجعه راه
و نیز فرم پیشنهاد قیمت کلیه شـرایط و مفـاد    زایدهو دیگر اسناد ماعالم می دارد که با امضاء شرایط عمومی  پیشنهاد دهنده -13

  مندرج در آن را قبول نموده و متعهد به اجراي تمامی آن می باشد.
  می باشد.................................. ........................ مقیم جانب/اینجانباننشرایط فوق مالحظه شده و مورد قبول ای

  
  

  :مهر و امضاء پيشنهاد دهنده محل                                                                  
  

  
  



 

  "مزایدهدر  شرکت هضمانت نام نمونه"
  
  

........................................  ...............................................................به نشانی ... ............................................... اینکه نظر به
 بانک لذا این نمایند. شـــرکت............................... ....................به  مربوط ....................مزایدهدر مایل است 

 نماید کهتعهد میریال تضمین ....... ..............بلغ م برايو نقل  راه آهن حمل شرکت در مقابل .....................................از
و  شده واقع مورد قبول نامبرده کننده شرکت پیشنهاد دهد که اطالع بانک این به راه آهن حمل و نقل شرکت چنانچه

 مبلغ ،است نموده مقرر استنکاف قرارداد در مدت تعهدات انجام ضمانتنامه یا تسلیم قرارداد مربوط از امضاي مشارالیه
 اینکه بدون از سوي شرکت راه آهن حمل و نقل کتبی تقاضاي اولین دریافت محض را به مرقوم....... ریال ................

 داشته یا قضائی اداري ،قانونی از مجراي یا اقدامی یا صدور اظهارنامه دلیل هیچگونه یا اقامه استنکاف اثبات به احتیاجی
  بپردازد.راه آهن حمل و نقل  شرکتدر وجه  باشد بالدرنگ

راه آهن حمل و نقل  شرکت درخواست و بنا به معتبر بوده ..................... روز ) اداري(ساعت تعهد تا آخر وقت این
تعهد را تمدید کند  این نتواند یا نخواهد مدت بانک ورتیکهتمدید خواهد بود و در ص شود قابل درخواست که مدتی براي
 احتیاج اینکه بدون متعهد است بانک صورت با تمدید ننماید در این را موافق نسازد و بانک تمدید را فراهم موجب و یا

  کند. پرداختراه آهن حمل و نقل  شرکتکرد  یا حواله را در وجه در این ضمانتنامه مرقوم مجدد باشد، مبلغ مطالبه به
، ضمانتنامه در دچنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي شرکت راه آهن حمل و نقل مطالبه نشو

  سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.
  
  

  کبانمهر و امضاء                                                                                       
  
  
  

  
  
   

  



 

  مزايده  پيشنهاد قيمت
  در انبار توشه تهران  لوازم نو و مستعمل قطارها� مسافر� و ۱۳۹۴فروش بارها� رسوبي سال 

  
  زیر: ........................................ امضاء کنندگان/ اینجانبان......................................................اینجانب

  : ....................................................................................................................... نشانیبه

                                                                                               ................................................................................................   .......... : ملی کد و تلفن:.........................................

   در انبار توشه تهران لوازم نو و مستعمل قطارها� مسافر�  و ۱۳۹۴بارها� رسوبي سال فروش  مزایدهخود را در خصوص پیشنهاد قیمت 

  
  به شرح جدول ذیل درج و درپاکت دربسته به آن شرکت ارسال می نماید .  

  
  

  توضیحات   صورت یکجا)  قیمت پیشنهادي(به  کاالشرح   ردیف 
      در انبار توشه تهران 1394بارهاي رسوبی سال   1
      نو و مستعمل قطارهاي مسافري لوازم  2

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  امضاء و مهر پيشنهاد دهنده                                                                                     
  
  
  
  

  اين فرم (پيشنهاد قيمت) پس از تکميل حتما در "پاکت ب" تحويل شود. : تذکر
  


