
 

    یتعال بسمه

اجتماعی نیتأمشرکت میالد سالمت   

با موضوع ............. مناقصهفرم شرکت در   

8931تاریخ:    /    /   

 

                                                8809232فکس:                                        88025222(                           تلفن: 9153434436میدان قدس  )کد پستی:   نرسیده به  -آدرس:خیابان شریعتی

 INFO@MSTA.IRپست الکترونیکی: 

 

 

 الف( نوع کاال یا خدمات

 ب( شرایط مناقصه

 در مناقصه شرکت کنند. توانند یمفقط افراد حقوقی  -1

بانک رفاه کارگران  239956251 حساب شمارهبه  سپرده شرکت در مناقصه عنوان به ریال  111,111,111در مناقصه باید  کنندگان شرکت -2

 شعبه شمیرانات واریز نمایند.

 قرار خواهد گرفت و شرکت در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است. یموردبررسپیشنهادات رسیده حداکثر ظرف مدت یک هفته  -5

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. مطلقاًمشروط و مبهم و فاقد سپرده و انقضای مهلت مقرر آگهی تحویل شوند  صورت بهبه پیشنهاداتی که  -4

 از معامله به سود خریدار ضبط خواهد شد. شنهاددهندهیپاف مبلغ سپرده در صورت استنک -3

 .باشد یم استرداد قابلپس از یک هفته از اعالم نتایج, سپرده سایر متقاضیان  -9

 هزینه آگهی مناقصه در روزنامه برای یک نوبت به عهده برنده مناقصه است. -7

 به شکل مشترک در مناقصه شرکت کنند. توانند ینم کنندگان شرکت -8

 % ریالی و در قالب قرارداد انجام خواهد شد.111 صورت بهسفارش  -6

 ج( سایر شرایط

 ناظر قرارداد پرداخت خواهد شد. نظرپس از اتمام کار یا در حین اجرای کار وفق قرارداد یا  قراردادمبلغ فاکتور یا  -1

حسن  -موردنظر نهیدرزمل: پاکت )الف( داشتن تجربه و دانش طی دو فقره پاکت جداگانه شام کنندگان شرکتارزیابی کیفی و مالی  منظور به -2

که طی مناقصات قبلی  یکنندگان شرکتتوان مالی متقاضی برای انجام کار را ضمیمه فرمایند ) -دار تیصالحداشتن پروانه کار یا گواهینامه,  -سابقه

. پاکت )ب( اصل فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ یاز به ارائه مجدد مدارک ندارند(, ناند کردهاین مدارک را به شرکت ارائه 

 ریال در وجه شرکت میالد سالمت به همراه شرایط مناقصه و قیمت پیشنهادی را در تاریخ مقرر تحویل نمایند. 111,111,111

 :شنهاددهندهیپمهر و امضای 

ضمن مطالعه دقیق اقالم درخواستی و با شناسه ملی..........................شرکت/ مجری طرح...............................  رعاملیمداینجانب.......................................... 

 .مینما یمقیمت پیشنهادی خود را به شرح جدول ذیل اعالم  لهیوس نیبدشرکت در مناقصه  طیشراقبول 

 .........................  تلفن: ...........................................................................................................................................................................................................نشانی: 

 جمع کل به ریال فی مساحت/متراژ شرح کاال ردیف

1     

 به حروف:مبلغ کل 

 :شنهاددهندهیپمهر و امضای 
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