« شرايط شرکت در مزايده فروش ضايعات پلی پروپیلن (کلوخه) و ضايعات متفرقه شرکت داروسازي ثامن »
باسالم;
احتراماً بدينوسيله شرايط شرکت در مزايده ضايعات کلوخه پروپيلن و ضايعات متفرقه شرکت دارو سازی ثامن به مقددار ققرييد

 000111کيلدوررم ضضدايعات کلوخده)

وضايعات متفرقه طيق ليست پيوست در مدت زمان سه ماه به شرح ذيل اعالم م رردد.
0د پيشنهاد دهندران مييايست ميلغ پانصد ميليون ريال ض 01101110111ريال ) بابت شرکت در مزايده کلوخه پروپيلن و دويست ميليدون ريدال ض 011.111.111ريدال)
بابت شرکت در ضايعات متفرقه  0چك بين بانك و يا ضمانتنامه بانك در وجه شرکت داروسازی ثامن به شناسه مل  01221000001و شدماره حسدا 020010010
نزد بانك ملت شعيه دانشگاه کد  10000آماده و به امور مال قحويل و رسيد اخذ نمايند.
0د در صورقيكه چك بين بانك يا ضمانت نامه فوق کمتر از ميلغ قعيين شده در بند  0باشد قرقيب اثر داده نخواهد شد.
2د زماندريافت فرم شرايط شرکت در مزايده ،بازديد و تسلیم پیشنهادات از قاريخ آره روزنامه قا پايان وقت اداری  0110/12/20م باشد .
- 1کليه پيشنهادات م بايست در مهلت مقرر به آدرس مشهد جاده مشهد د قوچان سه راه فردوس سمت چپ شدرکت داروسدازی ثدامن  0قلفدن  0 20111001کدد
پست  0200012200قحويل رردد.
0د به پيشنهاداق که بعد از وقت مقرر برسد به هيچ عنوان قرقيب اثر داده نخواهد شد.
0د پيشنهادات مشروط و ميهم و پيشنهاداق که فاقد امضای فرم شرايط شرکت در مزايده و يا خط خوردر باشد مردود خواهد شد.
1د شرکت کنندران پيشنهادات خود را به شرح پاکات ذيل قحويل و رسيد دريافت نمايند.
الف) پاکت مربوط به چك بين بانك يا سپرده شرکت در مزايده بعد از ممهور نمودن قحويل دبيرخانه و رسيد دريافت رردد.
) پاکت مشخصات فردی شامل ضزمينه فعاليت قجربه کاری 0واحد فعاليت 0ميزان قحصيالت و کپ شناسنامه 0کارت مل  0پروانه بهرهبرداری 0کپ شناسه ملد  0کپد
کارت اقتصادی برای اشخاص حقيق و کپ اساسنامه 0قصوير آخرين آره قغييرات در روزنامه رسم  0آره قأسيس و آره روزنامه برای امضدا هدای مجداز بدرای
اشخاص حقوق ) بعد از ممهور نمودن قحويل دبيرخانه و رسيد دريافت رردد.
ج) پاکات پيشنهاد قيمت بدون احتسا ماليات بر ارزش افزوده 0حداکثر قا قاريخ  0110/12/20بعد از ممهور نمودن به دبيرخانه شرکت قحويل و رسيد دريافت رردد.
2د پيشنهادات واصله در روز چهار شنيه مورخ  0110/11/10در محل کارخانه باز و قرائت خواهد شد.
0د سپرده نفرات دوم و سوم پس از  00روز از قاريخ بازرشاي و عدم انصراف برنده اول قابل استرداد خواهد بود.
01د برنده مزايده پس از مشخص شدن بايست حداکثر ظرف مدت  2روز اداری از قاريخ بازرشاي پاکات جهت عقد قرارداد به شرکت مراجعه نمايد .در غير اينصدورت
عدم حضور وی بمنزله انصراف از انجام معامله قلق شده و سپرده وی بنفع شرکت ضيط خواهد شد و يا در صورقيكه به هر دليل با نفر اول  0قرارداد منعقد نگرديد  0نفر
دوم به عنوان برنده مزايده معرف و با ناميرده قرارداد قنظيم م رردد و در صورقيكه به هر دليل با نفر دوم نيز قرارداد عقد نگرديد  0نفر سوم بده عندوان برندده مزايدده
معرف و با ناميرده قرارداد قنظيم ميگردد.
00د شرکت داروسازی ثامن در رد يا قيول هر يك يا کليه پيشنهادات مختار خواهد بود.
 -00امضا و قعهد متقاض در پشت يا روی اين برره بمنزله قيول کليه شرايط مزايده م باشد.
02د محل قحويل اجناس جاده مشهد د قوچان د سه راه فردوس د شرکت داروسازی ثامن
01د کليه هزينههای آره های بررزاری مزايده مندرج درروزنامه های قدس و مناقصه و مزايده بعهده برنده مزايده خواهد بود.
-00کليه هزينه های بارريری وحمل ونقل بعهده برنده مزايده و محل قحويل ضايعات انيار شرکت دارو سازی ثامن ميياشد.
 -00شرکت ثامن مجاز خواهد بود 0در زمان انعقاد قرارداد مفاد و متن مندرج در پيشنويس قرارداد را قغيير دهد.
 -01مدت زمان قرارداد از قاريخ  0110/11 /10ال

 0110/10 /20و ميزان ققريي  000111کيلوررم ضايعات کلوخه ضضايعات ايجاد شده ناش از قوليد روزانه) و

ضايعات متفرقه ميياشد.
 -02ضمن رعايت بند  0 01در مدت قرارداد شرکت داروسازی ثامن مخير خواهد بود ضايعات پروپيلن را به شخص يا اشخاص ديگری بفروشد مشروط به اينكه ميدزان
ققريي برنده در مدت قرارداد قحويل رردد.
 -01در صورت قغيير قيمت ضکاهش و يا افزايش بيش از  00درصدی نسيت به برنده مزايده ) بطور ماهانه در ط مدت قرارداد  0قيمت جديد مالک قرارداد خواهد بود.

امضا شرکت کننده

