باسمه تعالی
فرم شرکت در مسایذه یک دستگاه خودرو
موضوع مسایذه:
عبارتست از فروش یک دستگاه خودرو با مشخصات زیر:
رزیق
1

ًَع ذَزرٍ

هسل

ضوارُ پالى

هیوت پایِ

پزایس
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105/000/000

 - 1هتواضیاى ضزًت زرهشایسُ هی تایست هثلؾ زٍیست ّشارریال جْت ذزیساسٌازهشایسُ تِ حساب
سیثا 0106216899008تاًي هلی ضؼثِ زاًطگاُ آساز اسالهی ساّساى ٍاریش ٍ كیص هزتَعِ را جْت زریاكت
اسٌاز هشایسُ تِ زكتز حوَهی زاًطگاُ ارائِ ًوایٌس.
 - 2هیشاى سپززُ جْت ضزًت زر هشایسُ هثلؾ زُ هیلیَى ریال است ًِ هی تایست تصَرت ًوسی تِ حساب
هٌسرج زر تٌس( )1تِ ًام زاًطگاُ ٍاریش ٍ كیص آى زر پاًت هزتَعِ تحَیل گززز.
- 3زر صَرت اًصزاف ذزیسار پس اس اػالم تزًسُ سپززُ هَضَع تٌس 2تِ ًلغ زاًطگاُ ضثظ ٍ ٍصَل ذَاّس ضس.
 - 4زاًطگاُ زر رز یا هثَل یي یا ًلیِ پیطٌْازات ٍاصلِ اذتیارات تام زاضتِ ٍ ضزًت ًٌٌسگاى زرهشایسُ حن
ّیچگًَِ اػتزاضی را ًرَاٌّس زاضت.
- 5تِ پیطٌْازات فاقد تضمین  ،هثْن  ،هرسٍش  ،هطزٍط ٍ كاهس سپززُ ٍ پیطٌْازاتی ًِ تا ضزایظ هشایسُ
هـایزت زاضتِ تاضس ٍ یا تؼس اس هْلت هوزر ٍاصل ضَز  ،تزتیة اثز زازُ ًرَاّس ضس.
 - 6ارائِ پیطٌْاز هیوت تِ هٌشلِ هثَل ضزایظ ضزًت زر هشایسُ ٍ اذتیارات زستگاُ هشایسُ گذار هی تاضس.
پیطٌْاز زٌّسُ هیثایست زرزٍ پاًت جساگاًِ ًِ پاًت «الق» حاٍی هسارى هزتَط تِ صالحیت پیطٌْاز
زٌّسُ ٍ كیص ّای ٍاریشی ٍپاًت «ب» حاٍی هیوت پیطٌْازی تحَیل ٍ زر صَرت ًوص هسارى السم زر
پاًت «الق» اس تاسگطائی پاًت «ب» ذَززاری هیگززز.
- 7زاًطگاُ حن تـییز ،اصالح یا تجسیس ًظز زر اسٌاز ٍ هطرصات هشایسُ را زارز.
- 8پس اس تاسگطائی پاًت (الق) ٍ زستیاتی تِ ایٌٌِ چِ ًساًی هسارى تسٍى ًوص ارائِ ًوَزُ اًس  ،اهسام تِ
تاسگطائی پاًت (ب) ضسُ ٍ تا تَجِ تِ هیوت پیطٌْازی ٍ رػایت سایز هوزرات هزاتة تؼییي تزًسُ هَرز
تزرسی هزار ذَاّس گزكت.
 - 9ذَزرٍ هَرز هشایسُ تٌا تِ تطریص زاًطگاُ تِ تاالتزیي هیوت پیطٌْازی ٍاگذار هی گززز .تسیي تزتیة هیوت
ًل پیطٌْازی ضزًت ًٌٌسگاى زرهشایسُ هالى ػول تزای تؼییي تزًسُ یا تزًسگاى اٍل ٍ زٍم ٍ سَم هشایسُ
ذَاّس تَز .تزًسُ زٍم هشایسُ ضرصی است ًِ اذتالف هیوت آى تا ًلز اٍل تیص اس ً %5ثاضس.
- 10تزًسُ هشایسُ هَظق است پس اس تٌظین صَرتجلسِ هشایسُ ٍ اتالؽ ًتثی حساًثز ظزف هست  3رٍس ًسثت تِ
ٍاریشهثلؾ ًل پیطٌْازی تِ حساب زاًطگاُ ًشز تاًي هلی ضؼثِ زاًطگاُ آساز اسالهی اهسام ٍ كیص هزتَعِ
را تِ زكتز حوَهی تحَیل ًوایٌس.
- 11زر صَرتیٌِ تزًسُ هشایسُ (ًلزاٍل) اس اًؼواز هزارزاز ٍ اًجام هؼاهلِ ذَززاری ًوایس سپززُ ضزًت زر هشایسُ
اٍ ضثظ هی گززز ٍ چٌاًچِ تلاٍت هیوت ًلز اٍل تا ًلز زٍم تیطتز اس ً %5ثاضس تِ تزًسُ زٍم هشایسُ جْت

اًجام هؼاهلِ هزاجؼِ هی گززز ٍ چٌاًچِ ًلز زٍم ًیش اس اًجام هؼاهلِ ذَززاری ًوایس سپززُ ٍی ًیش تِ ًلغ
زاًطگاُ ضثظ ٍتِ ضزح كَم تِ ًلز سَم هزاجؼِ ذَاّس ضس.
- 12اگز هیوت پیطٌْازی زٍ ًلز ضزًت ًٌٌسُ یٌساى تاضس ٍ ًسثت تِ اًجام هؼاهلِ تیي آًاى تَاكن حاصل ًطَز
تزًسُ هشایسُ تا ًظز ًویسیَى هؼاهالت زاًطگاُ تؼییي ذَاّس ضس.
ً- 13ویسیَى هؼاهالت زاًطگاُ حساًثز ظزف هست  2رٍس پس اس هزائت پیطٌْازات ٍاصلِ هَرز هثَل زاًطگاُ ،
ًظز ذَز را ًتثاً تِ ًلز اٍل هشایسُ اػالم ًوَزُ ٍ پس اس آى سپززُ ضزًت زر هشایسُ سایز ضزًت ًٌٌسگاى تِ
استثٌای ًلزات اٍل ٍ زٍم ٍ سَم هشایسُ  ،آساز ذَاّس ضس.
ً- 14لیِ ّشیٌِ ّای ًارضٌاسی  ،آگْی رٍسًاهِ  ،ػَارض ضْززاری ،حول ٍ ًول ٍ ّزگًَِ حوَم ٍ ػَارض زٍلتی
ٍ هالیات تزػْسُ ذزیسار ( تزًسُ هشایسُ) ذَاّس تَز.
ج) :مذارک الزم جهت شرکت در مسایذه(پاکت الف)
 -1تصَیز توام صلحات ضٌاسٌاهِ ٍ ًارت هلی
 -2كیص ّای ٍاریشی تِ هثلؾ زٍیست ّشار ٍ زُ هیلیَى ریال تصَرت جساگاًِ زر زٍ كیص
 -3تزٍ ضزایظ ٍ هطرصات هشایسُ تِ ّوزاُ  2كوزُ كیص ٍاریشی ٍ تصَیز هسارى ذَاستِ ضسُ هی تایست زر
پاًت الق تصَرت الى ٍ هْز ضسُ زر هْلت هوزر تحَیل زكتز حوَهی زاًطگاُ گززز (.آذزیي هْلت تحَیل تا
پایاى ٍهت ازاری  ...........هی تاضس )
د :پاکت ( ب )
پاًت ب حاٍی تزٍ پیطٌْاز هیوت
ه :زمان و مکان مسایذه:
سهاى تاسزیس اس رٍس ..........هَرخ 93/10/-لـایت ( 93/10/-تِ هست 10رٍس) اس ساػت  8الی  14ظْز ازاهِ زارز.
هحل هشایسُ ساّساى – ذیاتاى زاًطگاُ – زاًطگاُ آساز اسالهی ٍاحس ساّساى – ازارُ ًولیِ ٍاحس هی تاضسٍ .هحل
تحَیل پیطٌْازات زكتز حوَهی زاًطگاُ هی تاضس.
پیطٌْازات رسیسُ تا حضَر اػضاء ًویسیَى هؼاهالت تاس ٍ هزائت ذَاّس ضس .حضَر ضزًت ًٌٌسگاى زر جلسِ
آساز است.

اهضاء:

ًام ٍ ًام ذاًَازگی :
تارید:
آزرس هحل ًار :
آزرس هحل سًٌَت :

تللي:
تللي:

باسمه تعالی
برگ شرکت در مسایذه « پیشنهاد قیمت»
ایي تزٍ تَسظ هتواضی تِ عَر ًاهل تٌویل گززز زر ؿیز ایٌصَرت هؼتثز ًرَاّس
تَز.

ػغق تِ اعالػیِ ٍ آگْی هٌتطزُ زر هَرز كزٍش یي زستگاُ ذَزرٍ آى زاًطگاُ اس عزین هشایسُ
ایٌجاًة :

تطوارُ هلی :

كزسًس :

ضوي اعالع ٍ هثَل ًلیِ ضزایظ ٍ

هطرصات هشایسُ ًِ تِ اهضای ایٌجاًة رسیسُ است تا ارائِ هسارى السم هایل تِ ضزًت زر هشایسُ تَزُ ٍ
اػالم هی ًواین ًِ ذَزرٍ هَضَع هشایسُ هذًَر را تِ ضزح هیوت هٌسرج زر جسٍل سیز ذزیساری هی
ًواین.
ضوارُ پالى

رزیق ًَع ذَزرٍ

هیوت پایِ(ریال)

هیوت پیطٌْازی

هسل
1

پزایس
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هجسزاً اػالم هی ًواین ًِ تزٍ ضزایظ ٍ هطرصات ضزًت زر هشایسُ را تِ زهت هغالؼِ ًوَزُ ٍ اس هَرز
هشایسُ ًیش تاسزیس تؼول آٍرزُ ٍ تا اػالم ٍ اعالع ًاهل اس ًویت ٍ ًیلیت ذَزرٍی هَرز ًظز هشایسُ
هثازرت تِ ارائِ هیوت ًوَزُ ام ّ .وچٌیي كیص ضوارُ

هَرخ

تِ هثلؾ زُ هیلیَى

ریال تؼٌَاى تضویي ضزًت زر هشایسُ را زرپاًت الق تسلین ًوَزُ ٍ هتؼْس هی گززم زر صَرتی ًِ تؼس
اس اػالم تزًسُ هشایسُ اًصزاف ًواین  ،ایي سپززُ تِ ًلغ زاًطگاُ ضثظ ٍ ٍصَل گززز ٍ ایٌجاًة حن
ّیچگًَِ اػتزاض ٍ ازػائی ًسارم.

ًام ٍ ًام ذاًَازگی :
آزرس هحل سًٌَت ٍ ضوارُ تللي:
ًطاًی هحل ًار ٍ تللي

تارید :

اهضاء

