
                                                                                                                           
                      بسمه تعالي

                                   

  

   

  مهندسي وساخت لكوموتيو مپناشركت 

  شرايط عمومي مزايده
در نظر به عنوان مزايده گزار،  283209شركت مهندسي و ساخت لكوموتيو مپنا ( سهامي خاص) به شماره ثبت 

حقوقي واجد شرايط واگذار مازاد توليد خود  را از طريق مزايده عمومي  به اشخاص حقيقي يا  اقالمدارد 
  نمايد

  هيدامز دسناا يافتدر و خريد جهت زنيا ردمو اركمد و زمال يطاشر -1
 و تاسيس سمير نامهروزتصوير  ،ديقتصاا كد( قمصد يروتصا شامل شركت ثبتي اركمد ارائه تصوير -1-1

  آخرين تغييرات و صاحبان امضاي مجاز )
   حقيقي صشخاا شناسايي هويتي اركمد ارائه -2-1
  ارائه معرفي نامه در مورد اشخاص حقوقي  -3-1
  پيشنهادات تحويل نحوه-2

 زير ارايه شرح به "ب" ، " الف " پاكات عناوين تحت شده مهر و الك جداگانه پاكت دو  در بايد پيشنهادات
 .گردد
تماما  كه 1بند حاضر، تصوير رسيد سپرده شركت در مزايده  و مدارك مذكور در  شرايط شامل "الف " پاكت
 .شده باشد امضاء و مهر گر مزايده توسط
 قيمت پيشنهاد شامل " ب " پاكت

 پيشنهاد مبلغ و تكميل پيوست پيشنهاد فرم طبق را خود قيمت پيشنهاد بايد كنندگان شركت -1 تبصره
 به مبلغ پيشنهاد، مبلغ در مغايرت يا و ابهام مورد در. نمايند قيد عدد و حروف به بدون قلم خوردگي را

 نمي داده اثر ترتيب مقرر شرايط از خارج و مبهم مشروط، ناقص، پيشنهادات . بهمعتبر مي باشد حروف
  شود

 سياه فهرست ،كنندگان شركت انتخاب شيوه ،برگزاري شرايط جمله از لحاظ هر از مزايدهاين  -2 تبصره
 خصوص در مزايده گزار داخلي نامههاي آيين و ضوابط تابع ،آن مانند و مزايده در حضور از ممنوع اشخاص
و  ضوابط طبق ،برنده انتخاب و مزايده برگزاري شرايط خصوص در تصميمگيري و ميباشد مزايده برگزاري

 قسمتي يا تمامي واگذاري به نسبت تعهدي هيچگونه تنها نهمقررات مزايده گزار مي باشد از اينرو مزايده گزار 
 يا تمامي خود تشخيص به بود خواهد مختار بلكه ،ندارد پيشنهاددهندگان به مزايده موضوعضايعات  اقالم از

 ،نمايد تكرار يا و ابطال را مزايده يا واگذار ميداند صالح كه ترتيبي هر به را مزايده موضوع اقالم از قسمتي
مزايده  لذا داشت نخواهند را بابت اين از اعتراض هيچگونه حق و پذيرفته را اصل اين پيشنهاددهندگان كليه
 نسبت بداند صالح كه ديگري ترتيبي هر يا و خريدار سوابق ،پيشنهادي قيمت اساس بر ميباشد مختار گزار
 .است مختار تاپيشنهاد قبول يا رد و در نمايد اقدام برنده انتخاب به

  پيشنهاد پاكت بازگشايي نحوه-3
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پاكت  بازگشايي از باشند مزايده در شركت تضمينفاقد  كه پيشنهاداتي .شد بازخواهد " الف " پاكت ابتدا
 به اقدام ، توديع سپرده مطابق شرايط مقرر تأييد و الف پاكت بازگشايي از بعدي خودداري مي گردد پس

 .ميشود "ب" پاكت گشودن

  شرايط تحويل-4   
تا در تاريخ تعيين شده با مي باشد. خريدار قطعي موظف است  خريدار بعهده حمل و بارگيري موارد كليه در

، تنظيف محل و خروج اقالم مازاد تحويل ،وسيله نقليه مناسب و كافي و كارگر الزم نسبت به بارگيري
  توليداقدام نمايد؛ اخذ مجوزات احتمالي حمل و انتقال از محل به عهده خريدار مي باشد.

مبلغ پيشنهاد برنده محسوب مي شود . در  واريز اجرا ضمانت بعنوان مزايده در شركت مبلغ تضمين –٥
صورت انصراف برنده اول يا دوم مزايده ياعدم واريز مبلغ پيشنهادي در موعد مقرر و يا احراز عدم توانايي و 

 مزايده گر و ميگردد ضبط گزار مزايده به نفع دستگاه اقالم مذكوراقدام به موقع برنده مزايده جهت خريد 
 ندارد؛  زمينه اين در اعتراضي هيچگونه حق

  و عوارض قانونيكسور  -6
 هزينه و هبعهد ودهفزا ارزش بر تماليا به طمربو هزينه جمله از حتماليا قانوني ارضعو يا و ركسو هـهرگون

  .باشد ميبرنده مزايده 
   بازديد و اطالعات بيشتر -7

  تماس حاصل فرمايند. 026-36186904متقاضيان جهت بازديد و كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره 
  .باشد مي قبول مورد و مطالعه شرايط فوق

 
 مهر و امضاي مزايده گر

  كد اقتصادي -كد ملي


