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  8921شماره  عمومی فرم شرایط شرکت در مناقصه

 دیسلی ) گازوئیلی (تن 1تن و لیفتراک 21خرید لیفتراک موضوع  مناقصه : 

 اًتراب پیواًکاض سایپا لجستیک

.......................... ٍ ِ ............................... تِ شوارُ ثثت ................ طادرُ اس ...ــهذیزیت شزوت / هَسس

اًی ــــــــًش ِــــــــت ...........................................: ......................ادیـــــــالتظوــــــــذ

........ ....... تلفي : .................................................................................................................................................

 وس : .........................................اف

          تا تَجِ تِ هغالعِ زقیق ، آگاّی کاهل ٍ قثَل شطایظ هٌسضج شیل شطکت زض هٌاقظِ شطکت سایپا لجستیک 

ْا حق ّط گًَِ تا هْط ٍ اهضاء فطه ظِ اعالم  هی ًوایس ، کِ) سْاهی ذاص ( ، آهازگی ذَز ضا جْت شطکت زض هٌاق

 اعتطاع ضا اظ ذَز سلة هی ًواین . 

 

 

 تذوزات هْن :

(  اعوال ّزگًَِ تغییز در هٌذرجات ایي فزم ) تِ استثٌای ٍرٍد اؿالعات پیشٌْاد لیوت در فزم اعالم لیوت (  الف

، غیز هجاس تَدُ ٍ ًمغ شزایؾ شزوت در هٌالظِ تلمی هیشَد ٍ عالٍُ تز حذف پیشٌْاد دٌّذُ اس هٌالظِ ، 

 شذ .  % هثلغ سپزدُ شزوت در هٌالظِ ًیش خَاّذ00هشوَل جزیوِ تِ هیشاى 

ج ( ّزگاُ در حیي تزگشاری هٌالظِ یا عمذ لزارداد هشخض گزدد وِ پیواًىار در اجزای شزایؾ شزوت در هٌالظِ 

یا ارائِ اسٌاد هٌالظِ ) اسٌاد هالی ، حمَلی ، سَاتك ارائِ شذُ ٍ غیزُ ( هزتىة تملة گزدیذُ ٍ هذارن خالف 

ّذ تَد ػوي ػثؾ ولیِ تؼاهیي ، سپزدُ ّاٍ هـالثات ٍالع ارائِ ًوَدُ است ، شزوت سایپا لجستیه هجاس خَا

 در خظَص پیواًىار هعوَل ًوایذ . پیواًىار تِ ًفع خَد ، الذاهات لؼایی را ٍفك لَاًیي جاری وشَر

 

 

 ًام شطکت / هَسسِ

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی طاحثاى اهضای هجاظ عثق آذطیي آگْی ضٍظًاهِ ضسوی هَضخ ......../......./........

 ید / هْط ٍ اهضاء :تاض
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 شزایؾ اختظاطی شزوت در هٌالظِ :الف ( 

 شطایظ پطزاذت  .1

 هست ظهاى تحَیل کاال .2

 هحل تحَیل کاال .3

 هشرض تَزى زضطس سالهت الستیک چطذْا  .4

 کاضکطز فاتطیک تَزى آهپط هطتَط  .5

 زاضا تَزى شاخ لیفتطاک استاًساضز )فَضک زاض(  .6

 شکط گطزز .  هشخظات دستگاٍُولیِ سال ساذت ، هسل زستگاُ ، اضتفاع  .7

 ضاًتی زستگاُ هشرض تاشس اهست ظهاى گ .8

  هشرض تَزى ًام تَلیس کٌٌسُ ٍ کشَض ساظًسُ العاهی است .9

 شزایؾ عوَهی شزوت در هٌالظِ :ب (

 تا تاضید شسُ حساکثط  تعییيهشطٍحِ شیل ضا زض پاکات زضتستِ شطکت کٌٌسگاى هی تایستی کلیِ هساضک  .1

  زتیطذاًِ شطکت سایپا لجستیک تحَیل ٍ ضسیس زتیطذاًِ ای زضیافت ًوایٌس . تِ 6/11/98

 عىس ٍ تظاٍیز هزتَؽ تِ لیفتزان ّای هزتَؿِ، هطتَط تِ تجْیعات ( کلیِ هساضک ٍ هستٌسات 2 -1

 . 1شوارُ درتستِ پاوت زض 

  2پاوت درتستِ شوارُ زضفطم تکویل شسُ شطایظ هٌاقظِ  تِ ّوطاُ پیشٌْاد لیوت( 2 .2

 اجطای هَضَع هٌاقظِ تَسظ تطًسُ عی عقس قطاضزاز طَضت ذَاّس پصیطفت . .3

شطکت زض ضز یا قثَل یک یا کلیِ پیشٌْازات تسٍى شکط زلیل هرتاض هیثاشس ٍ اضسال فطم تکویل شسُ ٍ  .4

 هساضک پیَست آى ّیچگًَِ حقی ضا تطای شطکت کٌٌسُ ایجاز ًوی ًوایس . 

، هرسٍش ٍ هشطٍط تِ ّیچ ٍجِ تطتیة اثط زازُ ًرَاّس شس ٍ اظ ًظط شطکت ایي گًَِ تِ هساضک ًاقض  .5

 هساضک هطزٍز شٌاذتِ هی شَز . 

 

 

 

 

 ًام شطکت / هَسسِ                                            

 ....ًام ٍ ًام ذاًَازگی طاحثاى اهضای هجاظ عثق آذطیي آگْی ضٍظًاهِ ضسوی هَضخ ......../......./....

 تاضید / هْط ٍ اهضاء                                           
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ضٍظ  3تطًسگاى شطکت زض هٌاقظِ ) ًفط اٍل تا سَم ( تعْس ًوَزُ پس اظ اعالم کتثی شطکت ظطف هست  .6

کاضی جْت اقساهات تعسی هطاجعِ ًوایٌس ٍ زض طَضت عسم هطاجعِ ظطف هْلت تعییي شسُ هطاتة اظ ًظط 

ت کٌٌسُ شطکت تِ هٌعلِ اًظطاف تلقی شسُ ٍ شطکت زض ذظَص ضثظ سپطزُ آى اقسام هی ًوایس ٍ شطک

 زض ایي ذظَص ّیچگًَِ ازعایی ًرَاّس زاشت . 

ضٍظ اظ تاضید اعالم کتثی شطکت جْت اًعقاز قطاضزاز اقسام ًوایس  10هست تطًسُ هٌاقظِ هَظف است ظطف  .7

ٍ زض طَضت عسم اقسام زض هست تعییي شسُ هطاتة تِ هٌعلِ اًظطاف تلقی شسُ ٍ شطکت زض ذظَص ضثظ 

 هی ًوایس .  ذَز ساقظ ٌٌسُ حق ّطگًَِ ازعا ضا زض ایي ذظَص اظطزُ اقسام ًوایس ٍ شطکت کپس

 .شطکت کٌٌسگاى زض هٌاقظِ هیثایستی اطل هساضک زضیافتی شطکت زض هٌاقظِ ضا اضسال ًوایٌس  .8

 

شکط گطزز  شوارُ تواسٍ  شوارُ پاوت،  شوارُ هٌالظِ،  ًام هٌالظِ،  ًام شزوتضٍی ّط سِ پاکت  .9

 . 

 

 شطح تجْیع 
 هسل  سال ساذت  )ضیال(هثلغ 

 تي  15لیفتطاک 
   

 تي  5لیفتطاک 
   

 
 تَػیحات :      
      

رد ًیاس (یا ّز دٍ هی تَاًٌذ اعالم تِ طَرت تىی )یىذستگاُ اس لیفتزاوْای هَوٌٌذگاى شزوت 

 لیوت وٌٌذ. 

 

ایٌجاًة / شزوت ......................................ولیِ شزایؾ فَق را هـالعِ ًوَدُ ٍ ػوي لثَل آى تا هْز ٍ 

 اهؼاء ایي فزم حك ّزگًَِ اعتزاع تِ هفاد شزایؾ فَق الذوز را اس خَد سلة هی ًواین . 
 ًِام شطکت / هَسس                                                     

                                                                                       ًام ٍ ًام ذاًَازگی طاحثاى اهضای هجاظ عثق آذطیي آگْی ضٍظًاهِ ضسوی هَضخ ......../......./........

 تاضید / هْط ٍ اهضاء :

 


