« شرايط شرکت در مزايده فروش ضايعات پلی پروپیلن شرکت داروسازي ثامن »
باسالم;
احتراماً بدينوسيله شرايط شرکت در مزايده ضايعات آسيابي و کلوخه پروپيلن شرکت دارو سازی ثامن به مقدار تقريبي 5100000کيلوگرم(ضايعات آسيابي) و مقدار تقريبي
 510000کيلوگرم (ضايعات کلوخه)در مدت زمان سه ماه به شرح ذيل اعالم مي گردد.
5ـ پيشنهاد دهندگان ميبايست مبلغ پانصد ميليون ريال(  10000000000ريال) چك بين بانكي در وجه شرکت داروسازی ثامن بـه شـراره حسـا  571501535نـزد
بانك ملت شعبه دانشگاه کد  15115آماده و به امور مالي تحويل و رسيد اخذ نرايند.
1ـ در صورتيكه چك بين بانكي فوق کرتر از مبلغ تعيين شده در بند  5باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7ـ زماندريافت فرم شرايط شرکت در مزايده ،بازديد و تسلیم پیشنهادات از تاريخ آگهي روزنامه تا پايان وقت اداری  55/03/51ميباشد .
- 1کليه پيشنهادات ميبايست در مهلت مقرر به آدرس مشهد جاده مشهد ـ قوچان سه راه فردوسي سرت چپ شـرکت داروسـازی ثـامن  0تلفـن  0 71000112کـد
پستي  5711532251تحويل گردد.
1ـ به پيشنهاداتي که بعد از وقت مقرر برسد به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
1ـ پيشنهادات مشروط و مبهم و پيشنهاداتي که فاقد امضای فرم شرايط شرکت در مزايده و يا خط خوردگي باشد مردود خواهد شد.
3ـ شرکت کنندگان پيشنهادات خود را به شرح پاکات ذيل تحويل و رسيد دريافت نرايند.
الف) پاکت مربوط به چك بين بانكي يا سپرده شرکت در مزايده تحويل امور مالي گردد.
) پاکت مشخصات فردی شامل (زمينه فعاليت تجربه کاری 0واحد فعاليت 0ميزان تحصيالت و کپي شناسنامه 0کارت ملي 0پروانه بهرهبرداری 0کپي شناسه ملـي 0کپـي
کارت اقتصادی برای اشخاص حقيقي و کپي اساسنامه 0تصوير آخرين آگهي تغييرات در روزنامه رسري 0آگهي تأسيس و آگهي روزنامه برای امضـا هـای مجـاز بـرای
اشخاص حقوقي) بعد از مرهور نرودن تحويل واحد بازرگاني داخلي و رسيد دريافت گردد.
ج) پاکات پيشنهاد قيرت حداکثر تا تاريخ  55/03/51بعد از مرهور نرودن به دبيرخانه شرکت تحويل و رسيد دريافت گردد.
2ـ پيشنهادات واصله در روز چهارشنبه مورخ  55/03/51در محل کارخانه باز و قرائت خواهد شد.
5ـ سپرده نفرات دوم و سوم پس از  51روز از تاريخ بازگشايي و عدم انصراف برنده اول قابل استرداد خواهد بود.
50ـ برنده مزايده پس از مشخص شدن بايستي حداکثر ظرف مدت  7روز اداری از تاريخ بازگشايي پاکات جهت عقد قرارداد به شرکت مراجعه نرايد .در غير اينصـورت
عدم حضور وی برنزله انصراف از انجام معامله تلقي شده و سپرده وی بنفع شرکت ضبط خواهد شد و يا در صورتيكه به هر دليل با نفر اول  0قرارداد منعقد نگرديد  0نفر
دوم به عنوان برنده مزايده معرفي و با نامبرده قرارداد تنظيم مي گردد و در صورتيكه به هر دليل با نفر دوم نيز قرارداد عقد نگرديد  0نفر سوم بـه عنـوان برنـده مزايـده
معرفي و با نامبرده قرارداد تنظيم ميگردد.
55ـ شرکت داروسازی ثامن در رد يا قبول هر يك يا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود.
 -51امضا و تعهد متقاضي در پشت يا روی اين برگه برنزله قبول کليه شرايط مزايده ميباشد.
57ـ محل تحويل اجناس جاده مشهد ـ قوچان ـ سه راه فردوسي ـ شرکت داروسازی ثامن (محل بازديد آ نها ميباشد).
51ـ کليه هزينههای آگهي های برگزاری مزايده مندرج درروزنامه های کثيراالنتشار ايران و مناقصه و مزايده بعهده برنده مزايده خواهد بود.
-51کليه هزينه های بارگيری وحرل ونقل بعهده برنده مزايده و محل تحويل ضايعات انبار شرکت دارو سازی ثامن ميباشد.
 -51شرکت ثامن مجاز خواهد بود 0در زمان انعقاد قرارداد مفاد و متن مندرج در پيشنويس قرارداد را تغيير دهد.
 -53مدت زمان قرارداد از تاريخ  55/03 /53الي  55/50 /53و ميزان تقريبي  5100000کيلوگرم ضايعات آسيابي و  510000کيلوگرم ضايعات کلوخـه (ضـايعات
ايجاد شده ناشي از توليد روزانه) ميباشد.
 -52ضرن رعايت بند  0 10در مدت قرارداد شرکت داروسازی ثامن مخير خواهد بود ضايعات پروپيلن را به شخص يا اشخاص ديگری بفروشد مشروط به اينكه ميـزان
تقريبي برنده در مدت قرارداد تحويل گردد.
 -55شرکت داروسازی ثامن در رد يا قبول هر يك يا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود.
 -10در صورت تغيير قيرت (کاهش و يا افزايش بيش از  51درصدی نسبت به برنده مزايده ) در طي مدت قرارداد  0قيرت جديد مالک قرارداد خواهد بود.

امضا شرکت کننده

