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 1از  1صفحه      

  ضايعاتی نايلون:هموضوع مزايد

توسااش شااركت   بااديك  ساا له ايااك  فاارم بااا شاارايش  ياا   ج اات      ضااايعاتی   نااايلونجنابعااا ی در مزايااده فاار     حضااوراحترامااا ضاامك تااا ر از  

حااداك ر تااا هايااان  راات ادار    بررساای   ارا ااه ه ااان اد در هاكاات دربيااته  تدااديو ماای  اارددا توايااامند اساات هاكاات ه ااان اد  تااود را         

هاكت ااا  در بيااته ارا ااه نرردد ترت اا  ا اار    بااه  احااد دب رتانااه تحوياا  نما  دابااه هاسااا ايی كااه در ايااك فاارم   يم ناا ك در       06/03/97شاان ه 

 داده ناوايد شدايم ن ك شركت در رد يا ر ول كل ه ه ان ادات ماتار استا

 شرايش شركت در مزايده: 

 ريال( می باشدا000/000/10  ريال ) ي صد م ل ون   لغسپرده شركت در مزايده م -1

-1شمـــــــه حسابــه سس بااه   يااا فاا ر  اريااز    رماازدار بااان ی  چاا بااان ی    هضاامانتنام شااركت كننااد ان در مزايااده ماای بايياات     1-1

ــاستصادــهیسنــ   سسس8505232958-214   تحوياا  امااور   حماا    نداا  چنااد  ج اای سااايپا )شااركت سااايپا   ياات   (      در  جااه شااركت  سسبهن

 ا  رس د دريافت نمايند نمودهما ی 

ارا ااه نامااه ج اات كياار از منا  ااات  ن شااركت از حيااا      ا باا شااركت كننااد ان در مزايااده ماای تواننااد    در صااورت داشااتك سااابده يم ار    2-1

 فی ماب ك اردام نمايدا

بااه ه ااان ادات ماا  و   مااار     بااد ن سااپرده   ه ااان اداتی كااه بعااد از اندضااا  م لاات مداارر ا اا م شااده            سايپا  ياات  شااركت   3-1

 ارسال  ردد ترت   ا ر ناوايد دادا  

بااا   بررساای   نتااايص حاصااله   سايپا  ياات  جليااه كم ياا ون معااام ت شااركت     ه ااان ادات ارسااال شااده توسااش شااركت كننااد ان در     -2

 به برنده مزايده اب غ توايد شداتوجه به شرايش شركت 

در صااورت انصاارا  از ان ااام كااار توسااش برنااده نفاار ا ل شااركت كننااده در مزايده ضاامك ضاا ش م لااغ سااپرده    بااه ترت اا  بااا برنااده نفاار           -3

 ض ش توايد شدا سايپا  يت  ت  دم اجرا  سپرده  ن ا ن ز به نفع شركت د م   يا سوم مذاكره در صور

در صااورت ان ااام كااار توسااش شااركت كننااده نفاار ا ل سااپرده نفاارات د م   سااوم هااه از ماادت ياا  ماااه   سااپرده نفاارات سااوم بااه بعااد هااه از      -4

 مدت ي  يفته با ارا ه مدارك به امور ما ی به  ن ا  ودت داده توايد شدا

ر زكااار  ج اات اراادام بعااد  مراجعااه   در    د  ظر  ماادت سايپا  ياات  شااركت در مزايااده تع ااد ماای نمايااد هااه از ا اا م شااركت      برنااده -5

در ضاا ش سااپرده  ن اراادام نمااوده   شااركت كننااده در ايااك      سايپا  ياات  صااورت  اادم مراجعااه بااه منز ااه انصاارا  تلداای شااده   شااركت       

 تصوص اد ايی ناوايد داشتا
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 %ما  ات برارز  افز ده اضافه م ررددا9به م ا غ فاكتوريا  فر    -8
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جاده رديو محوطه كفر ملی  19ك لومتر 

 شركت سايپا   يت   

 

  بهسمقدت سمحدوی   ه ست    2

جاده رديو محوطه كفر ملی  19ك لومتر 

 شركت سايپا   يت   
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