
 

 « مزایده قیمت در پیشنهاد فرم» 
 قلن خوزدگی تکویل فسهائید(هسگونه توضیح اضافی و )لطفاً با خودکاز آبی زنگ، با دقت و خط خوانا و بدوى 

دًیــای ّای آتیِ دهاًٍد )سْاهي عام( هٌتطزُ در رٍسًاهِگذاری ضزكت گزٍُ سزهایِ 2/99با اطالع كاهل اس هفاد آگْي هشایدُ ضوارُ 

 بدیٌَسیلِ (www.adic.irسایت ایٌتزًتي ضزكت ) يّوچٌی ٍ 22/09/1399هَرخ  ّوطْزی ٍ 11/09/1399ــصاد هــَرخ الت

  :ایٌجاًب
 اشخاص حقوقی:  -1   

 شوارُ ٍ هحل ثبت: ٍتاسیس تاریخ  -1-2 :شرکت/هَسسِ/سازهاىًام  -1-1

 

 :رٍزًاهِ رسوی( طبق)هجاز  هشخصات صاحباى اهضاء -1-4 س اصلی شرکت:هرک کذ پستیًشاًی ٍ  -3-1
 
 

 :تلفي، دٍرًگار، پست الکترًٍیکی ٍ سایت شرکت -5-1

 اشخاص حقیقی: -2

  ًام پذر: -2-2  ًام ٍ ًام خاًَادگی :  -1-2

  تاریخ ٍ هحل تَلذ: -2-4  شوارُ شٌاسٌاهِ ٍ هحل صذٍر: -3-2

  کذ پستی: -2-6  کذ هلی: -5-2

  اقاهتگاُ قاًًَی هتقاضی -7-2
 )ًشاًی دقیق پستی(: 

 

  تلفي )ثابت ٍ ّوراُ( هتقاضی: -8-2

 هتقاضی شسکت دز هزایده به شسح ذیل هی باشن: 

  الریبِ هبلغ ..........................................  قیوت پایِ ٍضع هَجَد ٍ با ٍخالصِ هشخصات ریل  طبقهَرد هسایذُ  اهَال هٌقَل

 اغلب آکبٌذ( –ٍارداتی )استفادُ ًشذُ کیفیت: 
 هَجَد ًیست( خط تَلیذی از بخشفَت ) 40کاًتیٌر  5حجن:  -1کمیت:   

 تي )ًاخالص( 30ٍزى: حذٍداً  -2            

 ذُ هسایذُ()اًتقال بر عْذُ برًاس سیواى آبیک، ضلع ضوال آساد راُ لشٍیي، بعد بِ  آسادراُ تْزاى 51كیلَهتز تحویل: محل 

                                                                                                                )ریال(  به عدد( ) متقاضینقدی  قیمت پیشنهادی

 )ریال( به حروف() متقاضینقدی  قیمت پیشنهادی

هَرد هشایدُ  اهَالضزكت در اختیار ایٌجاًب لزار گزفتِ ٍ اس  ًوایٌدگاىالسم تَسط  ًواین كلیِ اطالعاتّوچٌیي بدیٌَسیلِ اعالم هي

لبَل تواهي ضزایط با بِ دلت لزائت ًوَدُ ٍ  سایز اسٌاد ٍ اٍراق هشایدُ را ًیش ٍ هشایدُضزكت در ضزایط فزم ام ٍ باسدید ًوَدُ الذكزفَق

، هَجَد ٍ پذیزش ضزایط هَرد هشایدُكویت ٍ كیفیت  ضوي الزار بِ اطالع اسٍ  ًواینهي ارائِایي پیطٌْاد را اهضاء ٍ دُ ضزكت در هشای

......... عْدُ باًک .............. هَرخ ...................... بِ ضوارُ فیص ًمدی / چک رهشدار بیي باًکي / چک تضویي ضدُ ًسبت بِ تسلین یک فمزُ 

بعٌَاى سپزدُ ضزكت در ریال ......... ...................................................)عددی( ........... بِ هبلغ(  ........)كد .... ................................. ضعبِ ...........

زرات هزبَطِ ٍ ضزایط ـالدام ٍ با آگاّي اس لَاًیي ٍ هم )سهاهی عام( گرازي آتیه دهاوندسسهایهگسوه دز وجه شسکت هشایدُ 

بِ ضزح هٌدرج در اسٌاد  / ضزكتجاًب ایيیک اس تعْدات تَسط  دّن كِ در صَرت عدم اًجام ّزبِ ضزكت حك ٍ اختیار هي هشایدُ،

 ایيٍ  عٌَاى ٍجِ التشام ًاضي اس عدم ایفاء تعْدات تَسط ضزكت ضبط خَاّد ضدالذكز بِسپزدُ تَدیعي ضزكت در هشایدُ فَقهشایدُ، 

 ضبط ٍ ٍصَل هبلغ سپزدُ هذكَر اس خَد سلب ٍ سالط ًوَدم. ٍ اعتزاضي را در خصَظ ادعاًِ ّزگَطزح حك  / ضزكتجاًب
 

 

 

.................................................... در کوال صحت و سالهت، هراتب رؤیت هذارک و بازدیذ از هلک هورد هسایذه  / شرکتبذینوسیله اینجانب

ایذه را اعالم و با تائیذ و قبول کلیه هفاد آگهی و اسناد هسایذه، حق هرگونه اعتراض در خصوص هنذرجات هذنظر و آگاهی کاهل از شرایط هس

 .نوایذ/ هی نواینآنها و شرایط و هقررات شرکت را از خود سلب و ساقط هی

 ر انگشت هتقاضی حقیقی/ ههر و اهضاء  هتقاضی حقوقی()اهضاء و اث                            تاریخ تکویل: .................................      

 (2/99  شماره)مزایده 

http://www.adic.ir/

