(شرايط عمًمی ياختصاصی شركت در مسايدٌ (حراج) فريش خًدريهاي سىگيه ي سبك  ،مًتًرسيكلت يلًازم ماشيه آالت شهرداري رفسىجان )

-1متقبضيبن ثبيس ثٍ اظاء َط زستگبٌ ذًزضي سىگيه مجلػ 50/000/000ضيبل ،ثٍ اظاء َرط زسرتگبٌ ذرًزضي سرجب مجلرػ 20/000/000
مجلرػ 10/000/000ضيربل ضا ثرٍ

ضيبل ،ثٍ اظاء َط زستگبٌ مًتًضسيكلت مجلػ 2/000/000ضيبل ي ثٍ اظاء َط قطعٍ لرًاظ مبيريه ت

حسبة يمبضٌ  3100003594008ثىب سپطزٌ يُطزاضي وعز ثبوب ملي يعجٍ يُطزاضي ضـسىدبن كٍ مشرصب كبمل پيشىُبز زَىسٌ
ثب شكط تزضس ي يمبضٌ تمبس زض تن قيس يسٌ ثبيس ،ياضيع ومبيىس .
 -2شزكت كٌٌدگاى در هشايدُ(حزاج) تايد سپزدُ هَرد ًظز را حداكثز تا پايااى ٍلات اداري رٍس يكشاٌثِ هاَر  99/11/3تاِ
حساب فَق الذكز ٍاريش ًوايٌد  .در غيز ايٌصَرت حك شزكت در هشايدُ را ًدارًد.
ّ -3ز رسيد ٍاريشي اختصاص تِ يك پيشٌْاد است ٍ الغيز.

 -4ظمبن ثطگعاضي معايسٌ :ضيظ زييىجٍ مًضخ  1395/11/4سبعت10صجح
 -5محل ثطگعاضي معايسٌ  :ضـسىدبن،ثلًاضذليح ـبضس،ذيبثبن ميسان تطٌ ثبض،خىت يطكت تعبيوي پستٍ ،اوجبضيُطزاضي
 -6قيمت ذًزضيَبي سىگيه ي سجب  ،مًتًضسيكلت يلًاظ مبييه ت

كٍ تًسر كارشاٌا

رساود دادگساتزي تنيايي شادُ

تنٌَاى ليوت پايِ هد تاشٌد.
 -7هتماضياًد كِ تاالتزيي ليوت پيشٌْادي را تدٌّد  ،تنٌَاى تزًدُ اعالم خَاٌّد شد.

 -8يُطزاضي زض ضز يب قجًل َط يب اظ پيشىُبزا مرتبض است.
 -9يطكت كىىسٌ ثب اطالع ي يقًؾ كبمل اظ مفبز يحٍ قبوًوي ضاخع ثٍ مىع مساذلٍ يظضاء ي ومبيىسگبن مدلسيه ي كبضمىرسان زيلرت
زض معبمال زيلتي ي كشًضي مصًة  1337/10/22اقطاض ي اعال مي زاضز كٍ مشمًل قبوًن مصكًض ي محطيميت َبي اختمبعي ،مىع
ايتؽبل ثٍ كبض يب حطـٍ ذبص ي ممىًعيت معبملٍ اظ خبوت مقبمب صبلح ومي ثبيس ي زض صًضتيكٍ ذالؾ ايه امط محطظ يًز  ،معبملٍ
ـسد ي مسئًليت عًاقت وبيي اظ تن ثعُسٌ يي ذًاَس ثًز ي ثبيس كليٍ ذسبضا ياضزٌ ضا خجطان ومبيس.
 -10سپطزٌ وفطا ايل تب سً يطكت كىىسگبن زض معايسٌ تب اودب معبملٍ ثب ثطوسٌ وعز يرُطزاضي ثربقي ذًاَرس مبورس ي چىبوررٍ ثطورسٌ
معايسٌ اظ تبضيد اثالغ حساكثط تب  7ضيظحبضط ثٍ اودب معبملٍ وشًز ي اظ پطزاذت ثمره معبملرٍ ذرًززاضي ومبيرس ،سرپطزٌ يي ثرٍ وفرع
يُطزاضي ضج ي زض صًض لعي معبملٍ ثٍ تطتيت ثب وفطا ثعسي اودب ذًاَرس گطزيرس ي زض صرًض اسرتىكبؾ ثطورسگبن زي ي
سً سپطزٌ توبن ويع ثٍ وفع يُطزاضي ضج ذًاَس يس.
 -11اودب معبملٍ قطعي است ي ثٍ َيچ يخٍ قبثل ـسد ومي ثبيس.
 -12ثطوسٌ معايسٌ(حطاج) ثبيس ثمه معبملٍ ضا ثصًض وقس ي طي يب مطحلٍ زض مُلت تعييه يسٌ پطزاذت ومبيس.

-13پطزاذت كليٍ َعيىٍ َبي مطثًطٍ اظ قجيل مبليب َ ،عيىٍ َبي اوتقبل سىس ،كبضيىبسي  ،عًاضض ي ؼيطٌ ثعُسٌ ثطوسٌ معايسٌ ذًاَس
ثًز.
 -14يطكت زض معايسٌ(حطاج) يتسليم پيشىُبز ثٍ مىعلٍ قجًل كليٍ يطيط يتكبليؿ معايسٌ مي ثبيس .
 -15زض صًض

ياضيع يخٍ ي اوصطاؾ اظ يطكت زض معايسٌ(حطاج)  ،متقبضي ثبيس مطاتت اوصطاؾ ذًز ضا كتجبً تب پبيبن يقت

ازاضي ضيظ يكشىجٍ مًضخ  95/11/3ثٍ يُطزاضي اعال ومبيس زض ؼيط ايىصًض

يخٍ ياضيع يسٌ ثٍ وفع يُطزاضي ضج ذًاَس يس

يَطگًوٍ ازعبيي زض ايه ذصًص مسمًع ورًاَس ثًز .
 -16ثٍ متقبضيبن محتط تًصيٍ مي يًز حتمبً قجل اظ ثطگعاضي معايسٌ(حطاج) ي اضائٍ پيشىُبز قيمت اظ ذًزضيَب  ،مًتًضسيكلت َب
ي سبيط مبييه ت

ثٍ تزضس -ضـسىدبن،ثلًاضذليح ـبضس،ذيبثبن ميسان تطٌ ثبض،خىت يطكت تعبيوي پستٍ ،اوجبضيُطزاضي ثبظزيس ي

اظ كم ي كيؿ ي يضعيت مًضز معبملٍ اطالع يبثىس  .زض ؼيط ايىصًض

پس اظ اضائٍ پيشىُبز ي ثطگعاضي معايسٌ َ ،ط گًوٍ ازعب يب

اعتطاضي مسمًع ورًاَس ثًز.
 -17ثٍ َط حبل متقبضي تبئيس مي ومبيس كٍ َىگب اضائٍ پيشىُبز  ،ثطضسيُبي ظ ضا اودب زازٌ ي اظ كم ي كيؿ ي يضعيت
مًضز معبملٍ اطالع يبـتٍ ي ثٍ طًض كلي َيچ مًضزي ثبقي ومبوسٌ كٍ ثعساً زض مًضز تن استىبز ثٍ خُل ذًز ومبيس.
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 ...........................ريال تِ حساب  3100003990008تٌام سپزدُ شْزداري رفسٌجاى تِ پيَست هد تاشد.
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