
 

 فرم شرایط شرکت در مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 
 

  :اقالم مناقصه
  ریال 02222222222 متر سپرده شرکت در مناقصه 12505( به متراژ Pe=100   1205=Sfاتمسفر  4)  mm052لوله پلی اتیلن   -1

 ریال  2222222222متر سپرده شرکت در مناقصه  0552( به متراژ Pe=100 1205=Sfاتمسفر  4)   mm022لوله پلی اتیلن   -0

 ریال  05222222222متر سپرده شرکت در مناقصه  02022( به متراژ Pe=100    1205=Sfاتمسفر  2)  mm52لوله پلی اتیلن   -0

 ریال   02222222222   متر سپرده شرکت در مناقصه 040222( به متراژ  Pe=40اتمسفر 4) mm02 نرم لوله پلی اتیلن  -4

 

 باشد.  Aلوله ها باید دارای گرید تولید کننده   -

تولیدی باید دارای مجوز ساخت از وزارت صنایع و مورد تائید اداره کل بهبود و توسعه روشهای آبیااری تتات اراار    لوله های  -

 باشد که اروشنده بایستي ضمیمه پیرنهاد ارسال نماید.

 امه متصول تولیدی باشد.لوله ها باید دارای گارانتي کیفیت و بیمه ن  -

 لوله ها باید دارای حك نام شرکت تولیدی ، قطر ، ارار کار و تاریخ تولید باشد.    -

            قیمت پیرنهادی بایستي از حیث مبلغ مرخص و معین بدون ابهام بوده و در پاکت دربسته الك و مهر شاده تسالیگ گاردد .      -

 بعهده پیرنهاد دهنده مي باشد.  و مالیات برارزش اازوده و کرایه حمل

 بود.  خواهد گیوروستای   خوسفمتل تتویل  شهرستان   -

 حضور پیرنهاد دهنده در جلسه آزاد است .  -

مبلغ سپرده بایستي بصورت چك بانكي یا ضمانت نامه بانكي در وجه شرکت تهیه و تسلیگ گردد. به پیرنهاد ااقاد ساپرده و     -

 ر داده نخواهد شد. مخدوش و مرروط ترتیب اث

 .شرکت در رد یا قبول پیرنهاد مختار است  -

  روز دوشانبه صبح 11بوده و بازگرایي پاکتها ساعت  02/11/89رنبه یكروز تا پایان وقت اداری مهلت تسلیگ پیرنهاد حداکثر  -

 در حضور اعضاء کمیسیون مناقصه خواهد بود . 01/11/89مورخ  

از طرف کمیسیون ارد برنده انصراف نماید سپرده وی به نفاع شارکت ضاب  و باا نفارات بعادی        چنانچه پس از اعالم برنده  -

قرارداد منعقد خواهد شد و سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول و حداکثر به مدت سه روز نزد شرکت باقي خواهاد  

 ر خواهد شد . ماند و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم همانند نفر اول راتا

ضمن مطالعه دقیق شارای  مناقصاه و قباول       نماینده شرکت    اینجانب 
 به پیوست تقدیگ میگردد.    شرای  پیرنهاد خود را تسلیگ مي دارم و چك بانكي به شماره 
 

امضاء                                                                                                                       
 


