فرم شرایط شرکت در مناقصه محدود (خرید خدمات بسته بندی ،انبار  ،لیفتراک  ،عملیات و ساخت پالت

چوبی و فلزی به صورت حجمی شماره مناقصه ) 5179
اًتربة پیوبًکبض سبیپب لجستیک

هذیزیت شزکت  /هَسســِ/شخض  ...............................تِ شوارُ ثثت  ................طادرُ اس
.............................

ٍ

کــــــــذاقتظـــــــادی:

.................................................................
ًشــــــــاًی

تــــــــِ

 ....................................................................................................... ...................................تلفي ...................... :
فاکس ......................................... :
ثب تَجِ ثِ هغبلعِ زقیق  ،آگبّی کبهل ٍ قجَل ضطایظ هٌسضج شیل ضطکت زض هٌبقػِ ضطکت سبیپب لجستیک
( سْبهی ذبظ )  ،آهبزگی ذَز ضا جْت ضطکت زض هٌبقػِ اعالم هی ًوبیس  ،کِ ثب هْط ٍ اهضبء فطهْب حق ّط گًَِ
اعتطاؼ ضا اظ ذَز سلت هی ًوبین .

تذکزات هْن :
الف ) اعوال ّزگًَِ تغییز در هٌذرجات ایي فزم ( تِ استثٌای ٍرٍد اطالعات پیشٌْاد قیوت در فزم اعالم قیوت )
 ،غیز هجاس تَدُ ٍ ًقض شزایط شزکت در هٌاقظِ تلقی هیشَد ٍ عالٍُ تز حذف پیشٌْاد دٌّذُ اس هٌاقظِ ،
هشوَل جزیوِ تِ هیشاى  %00هثلغ سپزدُ شزکت در هٌاقظِ ًیش خَاّذ شذ .
ج ) ّزگاُ در حیي تزگشاری هٌاقظِ یا عقذ قزارداد هشخض گزدد کِ پیواًکار در اجزای شزایط شزکت در هٌاقظِ
یا ارائِ اسٌاد هٌاقظِ ( اسٌاد هالی  ،حقَقی  ،سَاتق ارائِ شذُ ٍ غیزُ ) هزتکة تقلة گزدیذُ ٍ هذارک خالف
ٍاقع ارائِ ًوَدُ است  ،شزکت سایپا لجستیک هجاس خَا ّذ تَد ضوي ضثط کلیِ تضاهیي  ،سپزدُ ّاٍ هطالثات
پیواًکار تِ ًفع خَد  ،اقذاهات قضایی را ٍفق قَاًیي جاری کشَر در خظَص پیواًکار هعوَل ًوایذ .

ًبم ضطکت  /هَسسِ
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی غبحجبى اهضبی هجبظ عجق آذطیي آگْی ضٍظًبهِ ضسوی هَضخ ......../......./........
تبضید  /هْط ٍ اهضبء :

1

هَضَع هٌاقظِ  :خزیذ خذهات تستِ تٌذی تِ طَرت حجوی
الف ) شزایط اختظاطی شزکت در هٌاقظِ :
 .1حساقل  1سبل سبثقِ زض ظهیٌِ تبهیي ًیطٍی اًسبًی ٍ ذسهبتی
 .2زاضتي تجطثِ ٍ زاًص کبضی هفیس هطتجظ ثب هَضَع هٌبقػِ
ب )شزایط عوَهی شزکت در هٌاقظِ :
 .1سپطزُ ضطکت زض هٌبقػِ هعبزل 000ض000ض 200ضیبل (زٍیست هیلیَى ضیبل ) هی ثبضس کِ هتقبضی
هی ثبیستی هجلغ سپطزُ ضا عی یک فقطُ ضوبًت ًبهِ ثبًکی ٍ یب فیص ثبًکی ثِ ضوـــــبضُ حسبة
ضوـــــبضُ حسبة  5980080065ثبًک هلت ضعجِ ضْطک ضاُ آّي زض ٍجِ ضطکت سبیپب لجستیک ( سْبهی
ذبظ ) تْیِ ٍ حساکثط تب تبضید 97 /05/15ثِ ٍاحس اهَض هبلی ضطکت ثِ آزضس  :تْطاى – یعضگطاُ آیت الِ
سعیسی ثعس اظ هػلی چْبضزاًگِ ضطکت حول ٍ ًقل چٌس ٍجْی سبیپب ( سبیپب لجستیک ) تحَیل فطهبیٌس .
 .2ضطکت کٌٌسگبى هی ثبیستی کلیِ هساضک هططٍحِ شیل ضا زض پبکبت زضثستِ تعییي ضسُ حساکثط تب تبضید
 97/05/16ثِ زثیطذبًِ ضطکت سبیپب لجستیک تحَیل ٍ ضسیس زثیطذبًِ ای زضیبفت ًوبیٌس .
 )2 -1کلیِ هساضک ٍ هستٌسات ٍ سَاتق جْت احزاس هَضَع ثٌس  ٍ 2 ٍ 1ضطایظ اذتػبغی ضطکت زض
هٌبقػِ ثِ ّوطاُ کپی اسبسٌبهِ ٍ آذطیي آگْی ضٍظًبهِ ضسوی( ثطای افطاز حقَقی ) ٍ کپی کبضت هلی
ثطای افطاز حقیقی ٍ فطم تکویل ضسُ ضوبضُ  F070708زض پاکت درتستِ شوارُ1
 )2 -2پیشٌْاد قیوت ثِ ّوطاُ فطم تکویل ضسُ ضطایظ هٌبقػِ کِ تَسظ هسئَلیي شیػالح ( هغبثق ثب
آذطیي تغییطات هٌسضج زض آذطیي ضٍظًبهِ ضسوی آگْی ضسُ ) ثِ اهضبء ضسیسُ ٍ هوَْض ثِ هْط ضطکت
ثبضس زضپاکت درتستِ شوارُ  ( ، 2ثطای افطاز حقیقی اهضبء اسٌبز کفبیت هی کٌس ) زض غیط ایٌػَضت
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پیطٌْبز اضائِ ضسُ فبقس اعتجبض ضسوی ثَزُ ٍ هطزٍز تلقی ذَاّس ضس ٍ ضطکت زض قجبل آى ّیچگًَِ
هسئَلیتی ًرَاّس زاضت .
اجطای هَضَع هٌبقػِ تَسظ ثطًسُ عی عقس قطاضزاز غَضت ذَاّس پصیطفت .
ضطکت زض ضز یب قجَل یک یب کلیِ پیطٌْبزات ثسٍى شکط زلیل هرتبض هیجبضس ٍ اضسبل فطم تکویل ضسُ
ٍ هساضک پیَست آى ّیچگًَِ حقی ضا ثطای ضطکت کٌٌسُ ایجبز ًوی ًوبیس .
ثِ هساضک ًبقع  ،هرسٍش ٍ هططٍط ثِ ّیچ ٍجِ تطتیت اثط زازُ ًرَاّس ضس ٍ اظ ًظط ضطکت ایي گًَِ
هساضک هطزٍز ضٌبذتِ هی ضَز .
ضطکت کٌٌسگبى زض هٌبقػِ هیجبیستی اغل هساضک زضیبفتی ضطکت زض هٌبقػِ ضا اضسبل ًوبیٌس
ًبم ضطکت  /هَسسِ
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی غبحجبى اهضبی هجبظ عجق آذطیي آگْی ضٍظًبهِ ضسوی هَضخ ......../......./........
تبضید  /هْط ٍ اهضبء :

2

 -7هجلغ اعالهی هی ثبیست پبئیي تط اظ ضقن پبیِ اعالم گطزز .
 -8ضطکت کٌٌسُ هتعْس هی گطزز کلیِ هساضک پیَست ضا هغبلعِ ٍ سپس ًسجت ثِ اعالم قیوت اقسام
ًوبیس .
حتوب ضٍی ّطزٍ پبکت "هٌبقػِ تبهیي ًیطٍی اًسبًی ٍ ضوبضُ هٌبقػِ " ٍ " ًبم ضطکت " ٍ " ضوبضُ
-9
پبکت" قیس گطزز
جذٍل پیشٌْاد قیوت

قیوت پبیِ –ضیبل

ضزیف

ضطح

1

ّعیٌِ ّط ًفط سبعت ثبثت ذسهبت

ّعیٌِ – ضیبل

--------

لیفتطاک
2

ّعیٌِ ّط ًفط سبعت ثبثت ذسهبت ثستِ

91/850

ثٌسی/اًجبض /عولیبت
3

ّعیٌِ ّط ًفط سبعت ثبثت ذسهبت

120/000

سبذت اًَاع هحػَالت پبلت چَثی
4

ّعیٌِ ّط ًفط سبعت ثبثت ذسهبت

130/000

سبذت اًَاع هحػَالت پبلت فلعی

ًبم ضطکت  /هَسسِ
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی غبحجبى اهضبی هجبظ عجق آذطیي آگْی ضٍظًبهِ ضسوی هَضخ ......../......./........
تبضید  /هْط ٍ اهضبء :

3

