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 فرم ج ) پیشنهاد قیمت ( 

 شهریور و مدرس ساوه 71مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعات مجتمع بیمارستانی شهدای  پیشنهاد قیمتفرم 

.............. به آدرس .............شماره تماس ..................... .......................... شماره شناسنامه ................... صادره از ............. فرزند ...........................اینجانب ......

و  اسناد مزایده  اعالم می دارم که کلیهکد پستی ..................................  ..................................................................................................................................

 هایقیمت  ,کامل  و داشتن ارزیابیاسقاط و ضایعات  و اجناس اجناسضمن آگاهی کامل از آن و بازدید از نموده و منضمات آن را مطالعه و امضاء 

 به شرح ذیل اعالم و متعهد به اجرای آن می باشم  خود راپیشنهادی 

 قیمت پیشنهادی بابت هر کیلو مقدار / کیلوگرم شرح نوع اموال اسقاط و ضایعات ردیف

  کیلوگرم  0022 ضایعات آهن 7

  کیلوگرم 022 ضایعات آلومینیوم خشک 0

  کیلوگرم 7322 ضایعات آلومینیوم نرم 3

  کیلوگرم 722 پالستیک ضایعات 4

  قیمت کل پیشنهادی به عدد

  قیمت کل پیشنهادی به حروف 

   

  تر باشد ورد اولیه پایینآقیمت پیشنهادی نباید از بر برنده انتخاب خواهد شد و عنوان پیشنهادی به باالترین قیمت : 7تبصره 

 کمتر مزایده پایه قیمت از آنها پیشنهادی مبلغ که صورتیکه در باشد کمتر مزایده پایه قیمت از نباید گران مزایده پیشنهادی قیمت : 0تبصره 

  .شود می رد پیشنهاد باشد،

ریال  022 , 222 , 222 معادل  7422/  23/  71مورخ  7422/ د /  747/  464طبق نامه کارشناسی شماره  مزایده مورد پایه قیمت  : 3تبصره 

 .گردد  می اعالم

     می باشد .کاری روز  02به مدت حداکثر مدت اعتبار پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مزایده  :  4تبصره 

 شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی خود را به طور دقیق و قطعی اعالم نمایند:   0تبصره 
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 تعیین شده واحد مزایده گزار می باشد شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف  : 6تبصره 

، مشروط و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در اسناد مزایده مغایرت داشته باشد و  ، مخدوش به پیشنهادهای مبهم  : 1تبصره 

پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر و  بیش از یک شخص حقیقی و یا حقوقی آن را امضاء نموده باشد ) مگر بر اساس شرایط اساسنامه ( و همچنین

 نیز به تقاضای استرداد پیشنهاد در صورتیکه مهلت قبول پیشنهادات منقضی شده باشد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .

  دانشکده در رد یا قبول پیشنهادهای واصله با توجه به اظهار نظر کمسیون مزایده ، مختار خواهد بود . : 0تبصره 

، قیمت پیشنهادی خود را اعالم نموده و بعدا نمی مزایده اقرار می نماید که با اطالع کامل از موضوع و مفاد  مزایدهشرکت کننده در :  4تبصره 

 .تواند به عذر عدم اطالع و غیره استناد کند 

 عمل خواهد مالك حروف به شده تحریر نرخ باشد شتهدا وجود اختالف عدد به شده تحریر نرخ و حروف به شده تحریر بین نرخ چنانچه : 72تبصره 

 .بود

 .است الزامی فرم پیشنهاد قیمت در متقاضی شماره تماس و آدرس : ذکر 77تبصره 

 پیشنهادی های ارائه نرخ در دهندگان پیشنهاد چنانچه .شود تکمیل خوانا بطور و خوردگی قلم بدون باید گر مزایده قیمت پیشنهاد : فرم 70تبصره 

 فرم در که پیشنهادی های نرخ حال هر در و داشت نخواهد را ادعایی گونه هیچ حق باشند شده خود ضرر به اشتباهی دچار خود محاسبات در و

  .گرفت خواهد قرار عمل مالك شده قید گر مزایده قیمت پیشنهاد

   تسلیم نمایندهیچ یک از شرکت کنندگان در مزایده نمی توانند بیش از یک پیشنهاد :  73تبصره 

 

 

  

  مزایده گرمهر و امضاء تعهد آور                                                                                            

مورخ :                                                                                            

 


