« شرايط شرکت در مناقصه طراحی و اجرای ساخت پروژه کلین روم شرکت داروسازی ثامن »
باسالم;
احتراماً بدينوسیله شرايط شرکت در مناقصه تامین طراحی و اجرای ساخت پروژه کلین روم شرکت داروسازی ثامن به شرح ذيل اعالم
می گردد :
الف :در فاز اول ساخت کلین روم به مساحت تقریبی  022متر مربع در دو کالس  Bو C
ب :در فاز دوم ساخت کلین روم به مساحت تقریبی  0222متر مربع درکالس D
شرکت کنندگان محترم در مناقصه در صورت لزوم پس از بازدید از محل پروژه (طی هماهنگی) نسبت به اعالم قیمت و تحویل مستندات شرایط
مناقصه اقدام نمایند.
1ـ پيشنهاد دهندگان ميبايست مبلغ دوميليارد ريال(  10،،،0،،،0،،،ريال) چك بين بانكي در وجه شركت داروسازي ثامن به شماره حساب  1711،1131نزد بانـك
ملت شعبه دانشگاه كد  15111آماده و به امور مالي تحويل و رسيد اخذ نمايند.
1ـ در صورتيكه چك بين بانكي فوق كمتر از مبلغ تعيين شده در بند  1باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7ـ زماندريافت فرم شرايط شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادات از تاريخ آگهي روزنامه تا پايان وقت اداري  55/،3/11ميباشد .
1ـ كليه پيشنهادات ميبايست در مهلت مقرر به آدرس مذكور در آگهي مناقصه در مشهد به آدرس جاده مشهد ـ قوچان سه راه فردوسي سمت چپ شركت داروسـازي
ثامن تلفن  71،،،112 :و كد پستي 1711132251 :ارسال و رسيد دريافت گردد.
1ـ به پيشنهاداتي كه بعد از وقت مقرر برسد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
1ـ پيشنهادات مشروط و مبهم و پيشنهاداتي كه فاقد امضاي فرم شرايط شركت در مناقصه و يا خط خوردگي باشد مردود خواهد شد.
3ـ شركت كنندگان پيشنهادات خود را به شرح پاكات ذيل تحويل و رسيد دريافت نمايند.
الف) پاكت مربوط به چك بين بانكي يا سپرده شركت در مناقصه تحويل واحد مالي و رسيد دريافت گردد.
ب) پاكت مشخصات فردي شامل (زمينه فعاليت تجربه كاري 0واحد فعاليت 0ميزان تحصيالت و كپي شناسنامه 0كارت ملي 0پروانه بهرهبرداري 0كپي شناسه ملـي 0كپـي
كارت اقتصادي براي اشخاص حقيقي و كپي اساسنامه 0تصوير آخرين آگهي تغييرات در روزنامه رسمي 0آگهي تأسيس و آگهي روزنامه براي امضـا هـاي مجـاز بـراي
اشخاص حقوقي) بعد از ممهور نمودن تحويل واحد بازرگاني داخلي و رسيد دريافت گردد.
ج) پاكات پيشنهاد قيمت حداكثر تا تاريخ  55/،3/11بعد از ممهور نمودن به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت گردد.
2ـ پيشنهادات واصله در روز چهارشنبه مورخ  55/،3 /11در محل كارخانه باز و قرائت خواهد شد.
5ـ سپرده نفرات دوم و سوم پس از  11روز از تاريخ بازگشايي و عدم انصراف برنده اول قابل استرداد خواهد بود.
1،ـ برنده مناقصه پس از مشخص شدن بايستي حداكثر ظرف مدت  7روز اداري از تاريخ بازگشايي پاكات جهت عقد قرارداد به شركت مراجعه نمايد .در غير اينصورت
عدم حضور وي بمنزله انصراف از انجام معامله تلقي شده و سپرده وي بنفع شركت ضبط خواهد شد و يا در صورتيكه به هر دليل با نفر اول  0قرارداد منعقد نگرديد  0نفر
دوم به عنوان برنده مناقصه معرفي و با نامبرده قرارداد تنظيم مي گردد و در صورتيكه به هر دليل با نفر دوم نيز قرارداد عقد نگرديد  0نفر سوم به عنوان برنـده مناقصـه
معرفي و با نامبرده قرارداد تنظيم ميگردد.
11ـ شركت داروسازي ثامن در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.
 -11امضا و تعهد متقاضي در پشت يا روي اين برگه بمنزله قبول كليه شرايط مناقصه ميباشد.
17ـ كليه هزينههاي آگهي هاي برگزاري مناقصه مندرج درروزنامه هاي كثيراالنتشار بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

امضا شركت كننده

