
 

 

 

 

 شركت سودیکو خرید مواد اولیه (41/1/00/04شماره ) عمومیدرخواست  شركت در مناقصه  فرم

ف
ردی

 

 خرید شرح 
 مقدار

 )كیلوگرم(
 )ریال(گرمهر كیلوقیمت پیشنهادي بر اساس  ریال -مبلغ سپرده 

1 
 گرافیت گوگرد باالي چینی

= خاكستر ( ، <درصد  5/0= گوگرد ، <درصد  4) 

 میلیمتر 2-5دانه بندي سایز 
060666 500.000.000 

 ریال                                  به عدد

 ریال     به حروف

 فروسیلیسیم  2

 میلیمتر 40-00سایز 
060666 500.000.000 

 ریال به عدد

 ریال حروف به

 فروسیلیسیم 3

 میلیمتر 3-40سایز 
060666 00.000.000 

 ریال به عدد

 ریال به حروف

 400.000.000 060666 فرو كروم پركربن 4
 ریال به عدد 

 ریال به حروف

 230.000.000 00666 شمش قلع 5
 ریال به عدد

 ریال به حروف

 ضایعات مس 6
 ترجیحأ برش خورده()كابل قرمز درجه یک 

00666 230.000.000 
 ریال به عدد

 ریال به حروف

ه به نام شركت تهیه و توزیع مواد ریختشعبه صنعتگران -بانک رفاه كارگران  050000000را بصورت نقدي به حساب شماره مبلغ سپرده باید متقاضی 

 واریز نماید.گري و قطعات صنعتی ایران  

......................................................داراي اقامتگاه .....................................................   به كد ملی  .....................................  و شماره تلفن ......اینجانب 

 امل از كمیت و كیفیت...........................................................................................................   باعلم و اطالع كقانونی به  نشانی..............................................

 مورد مناقصه، كلیه شرایط شامل فرم درخواست شركت در مناقصه و برگه هاي به پیوست را می پذیرم . كاالي

 نماینده ایشان امضاي متقاضی یا

 مدیر بازرگانی

 )دبیر و عضو کمیسیون(

 

 مدیر مالی

 )عضو کمیسیون(

 

 نمایندگان حراست و بازرسی

 )ناظر کمیسیون(

 نمایندگان محترم شرکت مالیبل سایپا:

 

 

 هیات مدیره عضو

 )رئیس کمیسیون(

 مدیر عامل

 (3/4صفحه)
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مواد اولیه شرایط شركت در مناقصه عمومی خرید

 شرایط عمومی:

شرایط موضوع مناقصه می باشد. بدیهی است این شرکت در رد یا             -1 شنهادی به منزله قبولی و اطالع از نحوه و  شنهادات مختار بوده و شرکت در مناقص     حضور در مناقصه و ارائه قیمت پی ه، قبول هر یک از پی

 هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

 می بایستی دارای حسن شهرت و سابقه انجام کار مشابه با موضوع مناقصه را داشته و از توانایی کافی و قابل برخوردار باشد.شرکت کننده در مناقصه  -2

شنهاد دهنده می با            -3 شده، پی صورت بروز هر یک از موارد ذکر  شد. در  شروط به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد  شنهادات مبهم،مخدوش و م صحیح ر به پی ست  ید اطالعات  ا مجدداً در پایین برگ درخوا

 شرکت در مناقصه بازنویسی و امضاء نماید.

ارائه مل و کارشننناسننی ون بوده و پس از تيمیل فرم وارائه پیشنننهاد کتبی و تيمیل فرم مخصننو  از جانب شننرکت کننده مناقصننه به منزله کسننب اطالعات  يزم  و کافی کايی مورد مناقصننه و ر یت کا  -4

 ه اعتراضی از جانب شرکت کننده در  مناقصه پذیرفته نخواهد شد.پیشنهاد، هیچگون

ه شده  پاکت را در صندوق مهر و موم تعبی  قرار داده وپیشنهاد دهندگان می بایستی برگ درخواست شرکت در مناقصه خود را بصورت خوانا تيمیل و پس از امضاء در پاکت مخصو  شرکت در مناقصه             -5

 بیندازند. شایان ذکر است پس از تسلیم پاکت حاوی قیمت پیشنهادی حق انصراف از پیشنهاد دهندگان سلب می گردد.

 .رفته وعمل نمایدکارفرما مختار است در خصو  موضوع مناقصه به هرترتیبی که صالح و مقتضی میداند تصمیم گ -6

 ائه فاکتور رسمی مورد سازمان امور مالیاتی می باشد.فروشنده موظف به ار -7

 پس از بازگشایی پاکات برنده مناقصه به طریق مقتضی اعالم می گردد. -8

 نماید.از شرایط اعالم شده در اسناد تبعیت ننماید سپرده ایشان ضبط و حق هرگونه شيایتی را از خود سلب می  شرکت کننده در مناقصه،در صورتیيه  -9

 در مناقصه نفر برنده به همراه تسویه حساب نهایی به ایشان مسترد خواهد گردید. سپرده شرکت -11

  می باشد. برندهبرعهده  ،شرح جدول ذیل ازاي هر ردیف به به مربوط به انتشار آگهی روزنامه ، هزینه 

 

 هزینه آگهی )ریال( شرح کاال ردیف

 گرافیت گوگرد باالي چینی 4
 میلیمتر 2-5= خاكستر ( ، دانه بندي سایز < درصد 5/0= گوگرد ، <درصد  4) 

0.000.000 

 فروسیلیسیم  2

 میلیمتر 40-00سایز 

0.000.000 

 فروسیلیسیم 3

 میلیمتر 3-40سایز 

4.000.000 

 2.000.000 فرو كروم پركربن 1

 3.000.000 شمش قلع 5

 ضایعات مس 0
 )كابل قرمز درجه یک ترجیحأ برش خورده(

3.000.000 

 زمانبندي مناقصه :
شنهاد قیمت پاکت)الف،ب(     -1 سناد مناقصه و ارائه پی ساعت  4104شهریور ماه   22و 23،22، 24در تاریخ های  مهلت دریافت ا شد به ودرس  ( 42الی  0) مواد  عیو توز هیشرکت ته  یدفتر مرکزمی با

صنعت  یگر ختهیر سود رانیا یو قطعات  صنعت  میبزرگراه فتح )جاده قد 18 لومتریواقع در ک)(يوی) سا      یکرج( مجتمع  ستر  سوم( انجام و نتای      ابانیسابق( خ  ی)کفش ملپایسازه گ ستان  ستان،نبش بو به ج بو

 طریق مقتضی اعالم می گردد.

نفرات  قصه را به عنوان برنده اعالم می نماید.سپرده  کمیسیون معامالت کارفرما پس از رویت و بررسی پیشنهادات در مهلت مقرر با رعایت صرفه و صالح کمترین قیمت پیشنهادی در خصو  موضوع منا           -2

 به سایر شرکت کنندگان عودت می گردد.سپرده ،  انجام معامله با نفر برنده پس از اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد کارفرما  باقی می ماند و 

 

 

 (3/2صفحه)                                                                                                                                                                                          



 

 

 

                                                                      به شرح ذیل تحویل نمایند:را دریافت و پس از تيمیل اطالعات و مهر و  امضاء  "ب"و  "الف"شرکت کننده گان می بایست پاکت                  

 ، سپرده واریزی مواد شیمیایی ونالیز –نام تولید کننده  -رزومه کاری پاکت ) الف( :     -

 پیشنهاد قیمت  پاکت )ب( :    -

 .شدانجام نخواهد  "ب"پس از بازگشایی و بررسی پاكت )الف( در صورت عدم رعایت شرایط و الزامات شركت در مناقصه ، بازگشایی پاكت  -

 

 

 

 مدت و محل تحویل كاال :  (4ماده 

 گیری کاي اقدام نماید.و بارخریدار می تواند بنا به شرایط خود در بازه زمانی ذکر شده نسبت به تحویل  -1

 .نخواهد بود خریدارمورد قبول  موضوع مناقصهتاخیر در تحویل عدم تحویل یا هیچگونه عذری برای  -2

 .حضور شرکت کنندگان در مناقصه به منزله ی وماده ی تحویل بودن کاي می باشد -3

 می باشد. جاده مخصو  کرج )روبروی در اصلی شرکت سایپا( 15به ودرس کیلومتر محل تحویل کاي انبار شرکت مالیبل سایپا  -4

 کرایه ی حمل بر عهده ی خریدار می باشد. -5

 .445داخلی  46179796دریافت اطالعات تيمیلی از طریق شماره تماس جهت  -6

 

 :تعهدات فروشنده ( 2ماده

 موارد و  الزامات موجود در اسنادمناقصه  را رعایت نماید. کلیهفروشنده باید  -1

 و مورد تائید خریدار تطبیق داشنننته باشننند.مناقصنننه مشنننخصنننات و ونالیز مواد موضنننوع مناقصنننه ، دقیقا می بایسنننتی با اسنننناد و مدارش حاوی مشنننخصنننات قید شنننده اسنننناد    -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3/3صفحه)
 


