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 فرم شماره یک

 نخ و پشم فروش مزایدهد قیمت پیشنهاعمومی شرایط 
  

 مزايدهدعوت به ماده يک ـ 

رج در گردد با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شررای  مدر از شما دعوت می مندرج در روزنامه کثیراالنتشار مزایدهبه استناد آگهی 

 در آن شرکت و قیمت پیشدهادی خود را اعالم فرمایی . مزای هاسداد 

 آنو محل انجام  مزايدهموضوع ماده دو ـ 

نجرات ترامی  کارخاو تحویرل   مزای هاسداد و محل اجرای موضوع  مشخصات مد رج در طبق نخ و پشمفروش  مزای هموضوع 

 -یسرت انشگاه محی  زبه طرف شیخ آباد روبروی د –می ان استان ارد  –کرج به نشانی:  مواد اولیه شرکت سهامی فرش ایران

 کارخانه تامی  مواد اولیه 

 30و  35داخلی  02632800014.15: تلف  تماس جهت رؤیت اقالم
 

 مزايدهمیزان سپرده شرکت در ماده سه ـ 

  تجارتبانک ه حساب الزاماً بای  به صورت نق ی در بانک به شمار ریال 70,000,000 شرکت در مزای ه به مبلغ سپرده 

 . سی  آن ضمیمه پیشدهاد و تسلیم شودو ر واریز 189فردوسی شمالی کد شعبه  318518068
 

 ماده چهار ـ ساير شرايط اختصاصی

ه تکمیل اسداد مزای  م ارکپاکت )ب( حاوی و  حاوی قیمت پیشدهادیپاکت )الف(  شامل پیشدهاد بای  در دو پاکت ج اگانه .1
 است و در صورت نقص م ارک الزم در پاکت )الف( از بازگشایی پاکت )ب( خودداری خواه  ش .ش ه 

که تحویل  .باش می شرکت سهامی فرش ایرانکارخانجات تامی  مواد اولیه  –شهرستان کرج به برن ه   اموالمحل تحویل  .2
 .تجلسه صورت خواه  پذیرفپیشدهادی با تدظیم صورتبع  از واریز کل بهای 

 است.شرکت در قبول پیشدهاد و انعقاد قرارداد یا رد آن دارای اختیارات تام شرکت  .3

 گزار خواه  بود.مزای هو ارائه پیشدهاد قیمت به مدزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه  مزای هشرکت در  .4

صل شرود  وا اسداد وبه پیشدهادهای مبهم  مشروط و ب ون سپرده و پیشدهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی  .5
 ترتیب اثر داده نخواه  ش .

میم قبرل از تصر هیچ گونه پیشدهادی اعرم از کتبری یرا شرفاهی خرواه مزای ه پس از گذشت موع  مقرر در آگهی و اسداد .6
 کمیسیون معامالت یا پس از آن پذیرفته نخواه  ش .

نامه معتبر بانکی جهت انجام کار با نفر اول مسترد نخواه  ش  و در سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد یا ارائه ضمانت .7
درص  پیشدهاد نفر اول نباش    5د خودداری کد  و اختالف نرخ بی  نفر اول و دوم بیش از صورتی که نفر اول از انعقاد قراردا

قرارداد با نفر دوم مدعق  خواه  ش  و اگر نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری کد   سپرده او نیز ضب  و با نفر سوم قرارداد 
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 مدعق  خواه  ش .

پیشدهاد  باش . چدانچه خالف آن ثابت شود رکت شسوبان درجه یک و دو آنها با و مدشرکت کدد ه نبای  از کارکدان شرکت .8
 گردد.ضب  خواه  ش  و خسارت وارده دریافت میشرکت رده به نفع و قرارداد کأن لم یک  تلقی و سپ

سرداد کدد ه در اسداد الزامی اسرت و در ییرر ایر  صرورت ااعالم مشخصات و آدرس و تلف  دقیق و ک پستی برای شرکت .9
لی امضرا یرا هاددهد ه اصروی پاکت اصلی بای  توس  پیشدو  مزای هناقص تلقی و ترتیب اثر داده نخواه  ش  و کلیه اسداد 

 مهر و امضا گردد.

ت ود و در صرورشربه صورت کامالً خوانا نوشرته در برگ پیشدهاد قیمت قیمت پیشدهادی بای  به صورت حروفی و ع دی  .10
 گیری خواه  بود.قیمتی که به صورت حروفی نوشته ش ه مالک تصمیمتعارض بی  ع دی و حروفی  

ح ی یمت به صورت واو اعالم ق شودهر یک از ردیفهای مواد اولیه به صورت ج اگانه محسوب میبرای  یپیشدهادقیمت  .11
 و کلی الزامی است.

رائه م ارک نسبت به ا کتبی یا تلفدیع م برن ه ش ن ملزم است سه روز پس از اعالم به وی اعم از  کدد ه در صورتشرکت .12
رنر ه د قرارداد نشود بر یا انعقاحاضر به انجام کا مزای هضروری و الزم جهت انجام کار یا قرارداد اق ام نمای . چدانچه برن ه 

 ضب  خواه  ش .شرکت او به نفع  مزای هش ن وی کأن لم یک  تلقی و سپرده شرکت در 

 باش .پایان وقت اداری می  02/08/1398تحویل اسداد در تاریخ آخری  مهلت تدظیم پیشدهادها و  .13

 -یرران اشررک  سرهامی فررش  357لوشاتو پالک ل مقابل نوف -خیابان فردوسی  -تهراننشانی محل تسلیم پیشدهاد  .14

ر ای  صورت ییریافت اسداد اخذ نمای  در را در قبال دشماره و تاریخ ثبت ی  دهد ه با باش  که پیشدهادمی دبیرخانه مرکزی
 باش .به مدزله ع م تحویل می

 .اجداس مورد مزای ه به رؤیت خری ار رسی ه است .15

   داشت.نه اعتراضی نخواهمدتقل و یا کسر گردد  خری ار حق هیچ گو مزای هاقالمی از لیست شرکت دی  چدانچه به صالح .16
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  دو فرم شماره

 پیشنهاد قیمت 

 سهامی فرش ايرانشرکت مشخصات اموال اداری ضايعاتی و مازاد بر نیاز 

 مقدار واحد شرح کاال رديف
 پیشنهاد قیمت 

 يک کیلوگرم  – قیمت واحد

 پیشنهاد قیمت 

 قیمت کل

 5000 کیلوگرم تاپس از پشم زابلی  1
 )حروف( . ريال...................................................

 (عدد. ريال )...................................................
 

2 
و پشم  1پشم زابلی شسته شده درجه 

   2کرمانشاهی درجه 
 2500 کیلوگرم

 (. ريال )حروف...................................................

 (عدد. ريال )...................................................
 

3 
خامه های دستریس سنندج پشم داخلی با 

 4.5بسته بندی کامل بصورت بقچه شده 
  2-1.5کیلویی نمره  45کیلویی در عدلهای 

 5000 کیلوگرم
 (. ريال )حروف...................................................

 (عدد. ريال )...................................................
 

4 

خامه های دستریس سنندج )خودرنگ( 
بصورت بسته بندی کامل عدل در رنگهای 

  2-1.5شکری، شتری، کرم نمره 
 5000 کیلوگرم

 (. ريال )حروف...................................................

 (عدد. ريال )...................................................
 

5 
خامه های پشمی داخلی بصورت بقچه های 

کیلویی خود رنگ ، کالف شده به  4.5
 همراه چله و پود پشمی 

 5000 کیلوگرم
 (. ريال )حروف...................................................

 (عدد. ريال )...................................................
 

6 
نخهای پشمی داخلی خود رنگ بقچه ای 
 ماشینی )پود و چله گلیم( یک ال و دو ال 

 5000 کیلوگرم
 (. ريال )حروف...................................................

 (عدد. ريال )...................................................
 

7 

خامه های خود رنگ )شکری ، قهوه ای ، 
شتری، کبود( تک ال و دو ال بصورت کالف 

  1.5بسته بندی شده نمره 
 5000 کیلوگرم

 (. ريال )حروف...................................................

 (عدد. ريال )...................................................
 

 

تمامی اقالم مورد مزايده را از نزديک مشاهده نمودم و قیمت  ......................................................................................جانب اين

 دارم.به شرح ذيل اعالم می شرکتپیشنهادی خود را با آگاهی کامل نسبت به تمامی آيتم به 
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 سهفرم شماره 

 1شماره  تعهد نامه
     

بررررره شرررررماره .......................  نرررررا  پررررردر...............................  فرزنرررررد.......................................................   اینجانب

 .....................شناسنامه

 ................................................. با کد ملی...............................  متولد ....................................  صادره از

 شرهر.. .................... برا شرماره ت ر  ...........................................  شررک  نماینده شخص حقوقی به عنوان شخص حقیقی

..................................  

 به نشانی:

   تلفن همراه:   تلفن تاب :   کدپستی:

دارد ای  یماً اعالم ضمدنمایم. شرکت و پیشدهاد قیمت خود را ارائه می مزای هبا آگاهی کامل و مطالعه کامل اسداد در 

امالً مورد جانب گذاشته کی اعالم پیشدهاد قیمت در اختیار اگزار جهت مزای هکلیه اسدادی که  مزای هکدد ه در شرکت

ورت برن ه گردد که در صیبررسی و مطالعه قرارداده و قیمت پیشدهادی را بر مبدای مشخصات ارائه نموده و متعه  م

کارهای  امرت انجو در صو ش ه عق  قرارداد نموده و موضوع معامله را اجرا نمایممشخصات ارائهطبق  مزای هش ن در 

ان انجام ر طول زمگردم دخارج از مشخصات خواسته ش ه کلیه خسارات وارده به عه ه برن ه باش . همچدی  متعه  می

به هیچ عدوان  ورت گیردصمجاز  یاب  و با م ت زمان اجرای کار با تأخیراتکار به هر علتی که قیمت تغییر و یا افزایش 

شرکت ا به رهای مربوطه هزیده االجرا ب انم ودر هدگام عق  قرارداد آن را الزمندمایم و شرکت تقاضای تع یل بها از 

 بپردازم. 

ماره شحساب سؤولیت خودم به جانب را با مسپرده اید مزای هضم  در صورت برن ه نش ن در ای   در

 مان........ به ...........................................................سیبای ........................................................ به شماره 

 ز فرمایی .یراو........... ....................................نام................... به .................... .................................


