شرایط شرکت درمزایده عمومی
پیشنهادقیمت با رعایت اطالعات در خواستی ذیل در پاکت قرار گیرد
 -1واریزمبلغ  2/000/000ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 1212698805نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی اصفهان
بنام شرکت ایران ذوب
 -2قیمت پیشنهادی باید به ریال باشد.
 -3ارائه قیمت پیشنهادی از سوی متقاضیان بوده و باالترین مبلغ پیشنهاد شده در مزایده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.
 -4شرکت کنندگان در مزایده موظفند ضمن تکمیل وامضاء فرم شرکت در مزایده به همراه سایر مدارک مورد درخواست  ,پیشنهاد خودرا
در پاکت در بسته ظرف مهلت مقررتحویل کمیسیون معامالت نمایند.
 -5درج نام و شماره تلفن و آدرس کامل شرکت کننده و کدملی یا کد اقتصادی در مزایده روی پاکت الزامی است.
 -6آخرین مهلت تحویل اسناد  96/12/19و زمان باز گشایی پاکت پیشنهادات ساعت 10مورخ  96/12/20میباشد.
 -7شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
 -8انصراف برنده مزایده  :در صورت انصراف برنده مزایده سپرده وی به نفع شرکت ایران ذوب ضبط خواهد شد.
 -9مبلغ سپرده نفر دوم وسوم جهت شرکت در مزایده پس از اتمام مزایده وواریز تمام مبلغ توسط نفراول به آنان مسترد خواهد شد.
 -10در صورت حاضر نشدن نفر اول جهت انجام معامله  ,سپرده نفر اول به نفع شرکت ایران ذوب ضبط و نفر دوم به عنوان برنده معرفی
میگردد.
 -11پیشنهاد قیمت در لیستی که کمیسیون معامالت در اختیار شرکت کننده می گذارد بایدنوشته و امضاء ومهر گردد.
 -12مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد.
 -13به اسناد ناقص ویا فاقد مهر وامضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -14نحوه قیمت گذاری :افراد شرکت کننده موظفند قیمت ها را برای هر کدام از کاالها در جدولی که در اختیارشان قرار میگیرد درج و
همچنین به صورت کلی قیمت پیشنهادی را در پایین صفحه ارائه نمایند شرکت ترجیحا" مختارمی باشد برای هر یک از کاالها به
صورت مجزا برنده اعالم کند یا به صورت کلی و یکجا یکنفر برنده اعالم کند.
 -15فرد برنده مزایده باید قبل از حمل کاالظرف مدت یک هفته نسبت به تسویه حساب کامل و بار گیری و حمل کاال با هزینه خود اقدام
نماید را انجام دهد .هرگونه قصوروتاخیردرحمل بعهده وهزینه برنده مزایده میباشد.
اینجانب  ..........................شرایط فوق را کامال" مطالعه و با آگاهی از شرایط مزایده  ,آمادگی خودرا جهت شرکت در مزایده اعالم مینمایم.
نام  ................نام خانوادگی ...........................
امضاء و مهر پیشنهاد دهنده

