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 مسایذه شرکت درفرم شرایط 

                       2/99 ضمارٌمشایسٌ                                                                                                                                                                   
                 

 - ضطنذيبثبى اًتْبی  - ضْيس احوس هػيط )ثربضست( ذيبثبى - هوين: تْطاى مايوس )سُامی عام(گذاری آتیٍ زسزمایٍگزيٌ ضزكت  -1

آالت ٍ تدْيعات يي ذظ تَليس گبظ ًلط ٍ سَز زستگبُ ًبًتيٌط حبٍی هبضيي 5هي ضَز، ًبهيسُ  (ضطًت)شيالً ثِ عَض اذتػبض  ًِ 16پالى 

 ٍ 15/00/1300هَضخ زًيبی اهتػبز  ّبیًبهِّبی هٌسضج زض ضٍظضا ثِ ضطح آگْي ذَزذَز ضا هتؼلن ثِ  سَظآٍض )هحػَل ًطَض اًگلستبى(

شيل ػطضِ ًوَزُ ٍ اظ عطين هعايسُ ػوَهي ثِ كطٍش  ثب ضطايظ( www.adic.irسبيت ايٌتطًتي ضطًت )ٍ  22/00/1300هَضخ  ّوطْطی

  .ضسبًسهي

اظ ًوبيس ًليِ اعالػبت الظم هي ثسيٌَسيلِ اهطاض ،ضَزًبهيسُ هي (تقاضی)مثِ عَض اذتػبض  زض ثٌسّبی آتيًِ هتوبضي ضطًت زض هعايسُ  -2

 ،هجَل ًليِ ضطايظ هعايسُ ثبهعايسُ ضا ًيع ثِ زهت هطائت ًوَزُ ٍ  اسٌبزضطًت زض اذتيبض ايطبى هطاض گطكتِ ٍ اظ هَضز هعايسُ ثبظزيس ٍ  سَی

هَظق ثِ ضػبيت  ػٌَاى ثطًسُ ضٌبذتِ ضَزثِ چٌبًچِ زض هعايسُ،  ًوبيسٍ اهطاض هيًطزُ ضا هْط )اثط اًگطت( ٍ اهضبء هعايسُ اٍضام ٍ اسٌبز 

 .ثبضسهعايسُ هي زض اسٌبز ًليِ ضطايظ هٌسضج

هتوبضي ضطًت زض هعايسُ ثيص اظ يي ًلط ثبضس، ّط يي اظ ايطبى زض هجبل توبم تؼْسات هٌسضج زض ايي كطم ٍ سبيط اسنٌبز   چٌبًچِ (1تبصزٌ 

 هسئَليت تضبهٌي ذَاٌّس زاضنت.  -اظ خولِ تؼْسات هبلي  -هعايسُ ٍ هطاضزاز كطٍش هٌؼوسُ )زض غَضت ثطًسُ ضسى زض هعايسُ( 

 .هطرع ضَز)%( ثػَضت زضغس اظ ضطًبء الططًِ ّط يي ثبيست هيعاى سْنهيزض ايٌػَضت ضوٌبً 

ٍ اظ ًيليبت ٍ ذػَغيبت ٍ  ضؤيتآى ضا ًيع  ٍ هستٌسات هَخَز هساضىٍ ثبظزيس هَضز هعايسُ اظ ًِ ًوبيس هتوبضي اهطاض ٍ تأييس هي  -3

ّطگًَِ ازػب يب اػتطاؼ ثؼسی ضا  ٍ ثب تسلين پيطٌْبز ذَز، حن اظ ّط حيث ٍ خْت، ًبهالً اعالع حبغل ًوَزُ است هَضز هعايسُهطرػبت 

 .زَظهيٌِ هطتجظ ثب هَضَع اظ ذَز سلت ٍ سبهظ ًو طزض ّ

تضويٌي يب چي ثبًٌي كيص ًوسی ٍ يب ثِ هَخت غطكبً ثبيستي است ًِ  ریال 000/000/450/6مبلػ سپطزُ ضطًت زض هعايسُ هيعاى  -4

 صىعت ي معسنوشز باوک  0200000071002ضمارٌ حساب  اب زمايوس )سُامی عام(  گذاری آتیٍ سزمایٍگزيٌ زر يجٍ ضزكت  ضهعزاض

)ة( ٍ پبًتْبی ّوطاُ ثب )الق( زض پبًت زضثستِ ّبی شيل آى، ّويي كطم ٍ تجػطُ 5عجن ثٌس غبزض ٍ  (170تُزان )كس  تًسعٍ ملیضعبٍ 

. هتوبضي ثب تحَيل گطزز ضطًت ٍاحس اهالىثِ ٍ سبيط هساضى هعايسُ ثب اهضبء ٍ اثط اًگطت )هْط( هتوبضي ّبی تٌويل ضسُ )ج( حبٍی كطم

زّس ًِ زض غَضت ػسم اًدبم ّط يي اظ تؼْسات تَسظ آگبّي اظ هَاًيي ٍ هوطضات هطثَعِ ٍ ضطايظ هعايسُ، ثِ ضطًت حن ٍ اذتيبض هي

 يلبء تؼْسات تَسظ ضطًتػٌَاى ٍخِ التعام ًبضي اظ ػسم اثِهتوبضي ثِ ضطح هٌسضج زض اسٌبز هعايسُ، سپطزُ تَزيؼي ضطًت زض هعايسُ ٍی 

 هتوبضي حن ّطگًَِ ايطاز ٍ اػتطاضي ضا زض ذػَظ ضجظ ٍ ٍغَل هجلؾ سپطزُ هصًَض اظ ذَز سلت ٍ سبهظ ًوَز. .ذَاّس ضسضجظ 

زازُ تطتينت اثنط    (ينب ...  اضائِ چني ػنبزی   ًظيط)ّبی هـبيط ثب هلبز ايي ثٌس  پيطٌْبزات كبهس سپطزُ ضطًت زض هعايسُ يب سپطزُ ثِ (2تبصزٌ 

   ًرَاّس ضس.

ًوتط اظ هيوت پبيِ ٍ ًبهع اظ ًظط اعالػبت ٍ هساضى ثبضس ٍ ثنِ ًحنَی    هططٍط،هرسٍش، هجْن، كبهس اهضبء، ًِ  پيطٌْبزاتي ثِ (3 تبصزٌ

 تطتيت اثط زازُ ًرَاّس ضس. ثبضس هعايسُ اػالهياظ اًحبء هـبيط ثب هطرػبت ٍ ضطايظ 

سبيط هنساضى الظم  ٍ چي ثبًٌي سپطزُ ضطًت زض هعايسُ كيص يب ثبيست اسٌبز هعايسُ ضا پس اظ هغبلؼِ ٍ تٌويل، ّوطاُ ثب اغل هتوبضي هي -5

 تحَيل ضطًت ًوبيس: شيلخساگبًِ ٍ ثِ ضطح ٍ  زربستٍپاكت )الف( ي )ب( ي )ج( بطًر  (3سٍ )زض هبلت 

 ضطًت زض هعايسُ  سپززٌ  چک باوکیفیص یا اصل  :محتًیات پاكت )الف(( 1-5

 

 حقوقی( هتقاضی اهضاء  و حقیقی/ ههر هتقاضی انگشت  اثر )اهضاء و                                      هورد قبول است.  قرائت شذه و تواهاً
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 :(بمحتًیات پاكت )( 2-5

 ٍ اثط اًگطت )هْط( هتوبضي ثب اهضبءبزگ(  5)مًرز مشایسٌ ذالصٍ مطرصات امًال  فزم/ب( 1

 تٌويل ضسُ ثب اهضبء ٍ اثط اًگطت )هْط( هتوبضي )ّويي كطم( مشایسٌ ضزكت زرفزم ضزایط /ب( 2

 تٌويل ضسُ ثب اهضبء ٍ اثط اًگطت )هْط( هتوبضيوامٍ( )مبایعٍقزارزاز فزيش وقسی  ومًوٍ/ب( 3

 )هْط( هتوبضيثب اهضبء ٍ اثط اًگطت  (سزكلیطٍ ريسوامٍ)با  ريسوامٍمىسرج زر  مشایسٌآگُی  تصًیز( /ب4

 ضطًت زض هعايسُ  سپززٌ  چک باوکیفیص یا  تصًیز/ب( 5

متقاضیی  ٍ  "تَضيحبت( ٍ ًبضت هلني )پطنت ٍ ضٍ(   ضٌبسٌبهِ )غلحِ اٍل ٍ"ضبهل  متقاضی حقیقی تصًیز مسارک ًَیتی/ب( 6

آگْي تبسيس ٍ آگْي آذطيي تـييطات هٌسضج زض ضٍظًبهِ ضسوي ٍ ضٌبسٌبهِ )غلحِ اٍل ٍ تَضنيحبت( ٍ ًنبضت   "ضبهل  حقًقی

 "هلي )پطت ٍ ضٍ( هسيطاى زاضای حن اهضبء هدبظ

 هتوبضي)هْط( اثط اًگطت ٍ تٌويل ضسُ ثب اهضبء  فزم پیطىُاز قیمت زر مشایسٌ: (جمحتًای پاكت ) (3-5

ثب ذَزًبض آثي ضًگ، ثب زهنت ٍ ذنظ ذَاًنب ٍ ثنسٍى ّطگًَنِ      ثبيست ثسٍى هيس ٍ ضطط )ثِ ػسز ٍ حطٍف( ٍ هيهيوت پيطٌْبزی  (4تبصزٌ 

   زضج گطزز. هيوتپيطٌْبز  كطمزض  ذَضزگيتَضيح اضبكي ٍ هلن

  .گطزززضج  (2/99)هعايسُ ضوبضُ ٍ  هتوبضي )ًبم هَسسِ( ٍ ًبم ذبًَازگيًبم ثبيست كوظ هي ّبی هعايسُضٍی پبًت (5تبصزٌ 

ضنطًت ثنِ    ٍاحنس اهنالى  حبٍی هساضى اػالهي ثٌس كَم ضا زض هْلت هوطض ثنِ   زربستٍ )الف( ي )ب( ي )ج(َای پاكتثبيست هيهتوبضي  -6

 تسلين ٍ ضسيس زضيبكت ًوبيس. (ياحس امالک – 3)طبقٍ ًطبًي هٌسضج زض آگْي هعايسُ 

  .است 26/09/1399مًرخ  ضىبٍچُارريس  تا پایان يقت ازاری  هصًَض،( جٍ ) )ب(ٍ  )الف(ّبی زضثستِ پبًتثطای تسلين  آذزیه مُلت -7

ثطگعاض ذَاّس ضس ٍ حضَض  ضطًت زض هحل 29/09/1399مًرخ  ضىبٍصبح ريس  10ساعت  َای مشایسٌجلسٍ باسگطایی پاكت -8

 آظاز است. ّبی ثْساضتي )خْت ػسم ضيَع ثيوبضی ًطًٍب(ًبهِضػبيت ضيٍَُ ِ ضسيس ئهتوبضيبى يب ًوبيٌسگبى ايطبى زض خلسِ هصًَض ثب اضا

زض غَضت هطائت ذَاّس ضس ٍ هلتَح، ثطضسي ٍ هتوبضيبى )ب( ي  َای )الف(پاكتهحتَيبت اثتسا ثِ تطتيت ّب زض خلسِ ثبظگطبيي پبًت -9

ًيع هلتَح، ثطضسي ٍ  (ضيبى )حبٍی كطم پيطٌْبز هيوتپبًت )ج( هتوب اظ سَی اػضبی ًويسيَى هؼبهالت، ػسم هطبّسُ ايطاز يب اضٌبل

اظ ًظط ضطًت هَضز پصيطش  يب سبيط ضطايظ هعايسُ سپطزُ تَزيؼي ،هتوبضيبًي ًِ اظ لحبػ هساضى ٍ اعالػبتپيطٌْبزّبی  .هطائت ذَاّس ضس

ثطای ضز يب هجَل ًْبيي هَضز اضظيبثي هدسز  هعايسُ هَضزتب سَم سبيط هتوبضيبى ٍ ّوچٌيي ًلطات اٍل اثغبل ٍ پيطٌْبزّبی اًس، ٍاهغ ًطسُ

 .هطاض گطكتِ ٍ ًتبيح هتؼبهجبً ثِ ايطبى اػالم ٍ اثالؽ ذَاّس ضس

ّطعَض ًِ ذَز  -زض هعايسُ ضا ثب تَخِ ثِ هجلؾ ٍ ضطايظ پطزاذت  اظ ثيي توبهي پيطٌْبزّبی ٍاغلِپيطٌْبز  تطييهٌبستضطًت حن اًتربة  -10

زاضز ٍ هالى تؼييي ثطًسُ هعايسُ، هجلؾ ٍ ضطايظ پيطٌْبزی ٍ هوبيسِ ثب هجلؾ پبيِ هعايسُ ٍ ضػبيت ًگِ هي ثطای ذَز هحلَػ - غالح ثساًس

ٍ  استّبی زاذلي ضطًت، هغؼي ٍ ؿيط هبثل اػتطاؼ ًبهِغطكِ ٍ غالح ضطًت ذَاّس ثَز ٍ تػوين ًْبيي ثط اسبس هوطضات، ضَاثظ ٍ آئيي

 ا اظ ذَز سلت ٍ سبهظ ًوَز.هتوبضي زض ايي ذػَظ حن ّطگًَِ اػتطاؼ ض

غطف ضطًت زض ثبضس ٍ هياظ سَی هتوبضي هعايسُ ٍ ضطايظ  ضَاثظتوبهي هجَل اعالع ٍ پيطٌْبز، ثِ هٌعلِ  تسلينضطًت زض هعايسُ ٍ  -11

َضت ضز زض غ ًِ هرتبض استثسٍى شًط زليل  ،ّبزض ضز يب هجَل ّط يي اظ پيطٌْبز ضطًتهعايسُ حوي ضا ثطای هتوبضي ايدبز ًٌوَزُ ٍ 

  ًوَز.ثسيٌَسيلِ حن ّطگًَِ اػتطاضي ضا اظ ذَز سلت ٍ سبهظ هتوبضي گطزز ٍ هستطز هيهتوبضي ثِ  4سپطزُ ثٌس  غطكبً ،پيطٌْبز

ثبثت هسوتي اظ ثوي تَزيؼي ٍی سپطزُ ز ٍ هجبزلِ هطاضزاز گطزز، بؼوهٌدط ثِ اًٍاهغ ٍ ضطًت هَضز هجَل هتوبضي زض غَضتيٌِ پيطٌْبز  -12 

 ذَاّس گطزيس.هؼبهلِ هحسَة 

 حقوقی( هتقاضی اهضاء  و حقیقی/ ههر هتقاضی اثرانگشت  )اهضاء و                                    هورد قبول است.  قرائت شذه و تواهاً
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ّب پبًتپس اظ تبضيد خلسِ ثبظگطبيي يي ّلتِ ًبضی حساًثط ظطف هتوبضيبى سپطزُ سبيط ، سَم تبّبی ًلطات ثطًسُ اٍل  ثدع سپطزُ -13 

هصًَض هؼتجط  هبُ پس اظ خلسِ ثبظگطبيي چْبضتب حساهل ٍی تسليوي هيوت ضَز پيطٌْبز هتؼْس هيهتوبضي ضوٌبً هستطز ذَاّس ضس. 

 ثبضس.

 اظ يني  ّطی طٌْبزيپ هيوت تلبٍت ًِ طزيگ هطاض اثالؽ هَضز تَاًس يهي غَضت زض زاضز، هطاض سَم ٍ زٍم هطتجِ زض ًِي يبّطٌْبزيپ (6تبصزٌ 

 ذَاّنس  هسنتطز  ٍ آظاز آًبى ضطًت زض هعايسُ سپطزُ غَضت ييا طيؿ زض ثبضس، سپطزُ هجلؾ اظ تط ًني هجل ثطًسُ ثب تيتطت ثِ ّبآى

 .ضس

تؼييي ٍ هطاتت اظ عطين پست، تللي يب  ّبثؼس اظ تبضيد خلسِ ثبظگطبيي پبًت كاری ماٌ زيحساكثز ظزف مست  ًتبيح هغؼي هعايسُ -14

 .اثالؽ ذَاّس ضس هعايسُ اسٌبزايطبى هٌسضج زض  اػالهي هعايسُ ثِ ًطبًي پستي يب تللٌس ًْبيي ُتطريع ضطًت( ثِ ثطًس)ثٌب ثِ  زٍضًگبض

 هجلؾخْت پطزاذت حػِ ًوسی  ،)باستثىاء ایام تعطیل(ابالغ اس تارید  ( ريس10) زٌحساكثز ظزف مُلت  گطززهتؼْس هيثطًسُ هعايسُ  -15

اًدبم تؼْسات  ٍ( ذَاّس ثَز ًِ ضطايظ ٍ هلبز هٌسضخِ ثِ تطريع ضطًت)هجبيؼِ ًبهِ تٌظين هطاضزاز تضويي، چي تسلين  ،پيطٌْبزی

زض اًدبم تؼْسات ذَز حبضط ًگطزز ٍ يب اًدبم هؼبهلِ ظطف هْلت هوطض خْت ثطًسُ هعايسُ ثِ ّط زليل  يٌِزض غَضتوبيس ٍ هطثَعِ اهسام ً

هتوبضي تَزيؼي سپطزُ ٍ  ًوَزُتلوي  بٍ مىشلٍ اوصزاف اس ذزیستَاًس ايي اهط ضا ضطًت هييب اظ پيطٌْبز ذَز ػسٍل ًوبيس، تبذيط ًوَزُ ٍ 

س. ثسيْي است پس اظ اًؼوبز ًوبيثِ ضطح كَم ضكتبض ب ثطًسُ ثؼسی ثضجظ ٍ ثِ ًلغ ذَز ثسٍى تَسل ٍ هطاخؼِ ثِ هطاخغ حوَهي ٍ هضبيي ضا 

 .ثب ثطًسُ هعايسُ، سپطزُ ضطًت زض هعايسُ ًلطات ثؼسی هستطز ذَاّس ضس هطاضزاز

الحسٌِ ثَزُ ٍ ّيچگًَِ اضبكبتي ثِ ٍخَُ هصًَض تؼلن ًرَاّس گطكت ٍ لنصا  ضطًت تحت ػٌَاى هطؼ هتوبضي ًعزسپطزُ تَزيؼي  (7تبصزٌ 

 هسوَع ًرَاّس ثَز.هتوبضي اظ سَی زض ايي ذػَظ ٍ اػتطاضي ّيچگًَِ ازػب 

 هطاضزاز ثِ ضطح خسٍل شيل هي ثبضس:اًؼوبز خْت  كطٍشثوي هؼبهلِ ٍ ضطايظ  پطزاذتًحَُ  (8 تبصزٌ

 مالحظات تحویل اموالهنگام  هنگام عقذ قرارداد

 نقذی 19% % 09

 عي چي ثبًٌي) اًؼوبز هطاضزاززض ٌّگبم ًوساً  اػالهي ضطًتلؾ ثبيست هجًِ هي توبهبً ثِ ػْسُ ثطًسُ ثَزُّعيٌِ آگْي ٍ ًبضضٌبسي هعايسُ  -16

 زض ٍخِ ضطًت پطزاذت گطزز. ضهعزاض(  تضويٌي يب

آگْي ٍ ًبضضٌبسي ّبی ثِ ػالٍُ ّعيٌِ% ٌّگبم ػوس هطاضزاز( 00حػِ ًوسی ثوي هؼبهلِ ) تٌويلپس اظ  اوعقاز قزارزاز با بزوسٌ مشایسٌ: -17

اًدبم % ثوي هؼبهلِ( 20)چي ػبزی هؼبزل  تحَيل اهَالحػِ ظهبى اذص تضويي  ٍ (ثبًٌي تضويٌي يب ضهعزاضّبی هعايسُ )غطكبً عي چي

 گطزز.هي

% 10ٍغَل اظ  پس حساكثز ظزف یک َفتٍٍ اًؼوبز ٍ هجبزلِ هطاضزاز  پس اظ ماٌیک ظطف هست حساًثط تحًیل مًرز مشایسٌ بٍ بزوسٌ:  -18

 .اًدبم ذَاّس ضس غَضتدلسِعي ٍ ثب ّوبٌّگي عطكيي تتوِ ثوي هؼبهلِ، 

ضسنس ٍ هتوبضني ٍ ينب ثطًنسُ هعاينسُ حنن       ثِ كنطٍش هني   ايي كطم( 22)ثِ ضطح ثٌس  ػطضِ ضسُ زض هعايسُ ثب ٍضغ هَخَز اهَال (9تبصزٌ 

 ّيچگًَِ ازػب يب اػتطاضي ضا زض ايي ذػَظ ًرَاّس زاضت.

ايي  22ثٌس آالت ٍ تدْيعات غٌؼتي( ٍ ّوچٌيي ضَاثظ هبًًَي هطثَط ثِ اهَال هٌوَل )هبضييعجن بٍ بزوسٌ مشایسٌ:  اوتقال مالکیت -19 

)ذطيساض( ثِ هٌعلِ اًتوبل  ٍیتحَيل اهَال ٍ هستٌسات ثِ اًؼوبز هطاضزاز ثب ثطًسُ هعايسُ ٍ ، هعايسُ( اسٌبز ءخعكطم ٍ ًوًَِ هطاضزاز كطٍش )

 ز.زض ايي ذػَظ ًساض تؼْس زيگطی ّيچگًَِ هبلٌيت است ٍ ضطًت

 حقوقی( هتقاضی اهضاء  و حقیقی/ ههر هتقاضی انگشت  اثر )اهضاء و                                      هورد قبول است.  قرائت شذه و تواهاً
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 ءزٍلتي ٍ ػوَهي ًجَزُ ٍ خعػسم ضطًت زض هعايسُ ٍ ذطيس اهَال هٌغ هساذلِ يب زاضز ًِ هطوَل هَاًيي هطثَط ثِ هتوبضي اهطاض ٍ اػالم هي -20

تَاًس ًسجت ثِ ضجظ سپطزُ تَزيؼي ٍی ثِ ًلغ ذَز هي ، ضطًتايي هَاضز ٍ زض غَضت ًطق ذالف ستالوؼبهلِ ًيليست اكطاز هوٌَع

 .هتوبضي ثب اهضبی ايي كطم حن ّطگًَِ اػتطاؼ ضا اظ ذَز سلت ٍ سبهظ ًوَز .)ثسٍى ًيبظ ثِ هطاخؼِ ثِ هطاخغ هضبيي( اهسام ًوبيس

اسٌبز هعايسُ( ٍ ثب ضػبيت ضَاثظ ٍ هوطضات ثِ ضطح ٍكن ضطايظ ػوَهي ٍ اذتػبغي هعايسُ ) ثب ثطًسُ هعايسُ، هطاضزاز كطٍشاًؼوبز ٍ هجبزلِ  -21

 ( غَضت ذَاّس پصيطكت.ايي كطم 5-2اظ ثٌس  /ب3 )ثرص ومًوٍ قزارزاز فزيش پیًست ٍ عجنحبًن 

چٌبًچنِ ثنط اثنط    ٍ ذَاّس ثَز  هبثل اًؼوبز ثب ثطًسُ هعايسُخعئي اظ ضطايظ هطاضزاز  ػٌَاىِ ث كطٍش، هٌسضج زض ًوًَِ هطاضزازهَاضز  (10تبصزٌ 

، ّطگًَِ تـييط يب تدسيسًظط زض ثطذي اظ هلبز ٍ ثٌنسّبی  ٍ ثٌب ثِ تطريع ضطًت ثيٌي ًطسُثطٍظ ضطايظ ٍ حبالت ٍ ضَاثظ پيص

ذَاّس ضس ٍ هتوبضي ثب ػلن ثِ ايني  يب ًسط هَضز اضبكِ  حستزض ظهبى اًؼوبز هطاضزاز ٍ  هطاضزاز آتي ثب ثطًسُ هعايسُ ايدبة ًوبيس،

 گصاضی آتيِ زهبًٍس ذَاّس ثَز.سطهبيِگطٍُ ٍ ضطايظ ضطًت  ضَاثظهَضَع زض هعايسُ ضطًت ًوَزُ ٍ هلعم ثِ پصيطش 

   :مشایسٌضزایط اذتصاصی  -22

خؼجنِ ينب   زض  اغلي ثب تَخِ ثِ آًجٌس ثَزى ٍ هطاضگيطی اهالم ٍزاضتِ  زستگبُ ًبًتيٌط هطاض 5اهَال هَضز هعايسُ زاذل زض حبل حبضط  -1-22

اهنالم  غنطكبً اظ  ٍ  ايي كطم( 5-2اظ ثٌس  /ب1)ثرص  كطم ذالغِ هطرػبت اهَال هَضز هعايسُ ثط اسبستَاًس هتوبضي هي، ثٌسیثستِ

 .  يسبثبظزيس ًو ظ يب كبهس خؼجِ(بث ثٌسیثستِ ؿيطآًجٌس )ثب

 غحيح ًبضًطز ٍاًساظی ضاُتست يب ّيچگًَِ هسئَليتي ثبثت ًوبيس ٍ هَضز هعايسُ ضا ثب ٍضؼيت ٍ هستٌسات هَخَز ٍاگصاض هيضطًت  -2-22

 تدْيعات ٍ اهالم هَضز هعايسُ ًساضز.  

، حول ٍ ذطٍج هَضز هؼبهلِ اظ ٍ پس اظ آى اظ هجيل ثيوِ، ثبضگيطیهعايسُ ّبی هطحلِ تحَيل ٍ تحَل هَضز ّب ٍ هسئَليتًليِ ّعيٌِ -3-22

  است.ثطًسُ هعايسُ هحل استوطاض كؼلي ٍ ؿيطُ ثط ػْسُ 

 گطزز ٍ پطزاذت آى ثِ ػْسُ ثطًسُ هعايسُ است.% ثِ ًل هجلؾ پيطٌْبزی اضبكِ هي0ثِ هأذص اضظش اكعٍزُ  ثط هبليبت -4-22

 

  

های آگهی"، "فرم پیشنهاد قیوت"، "شرکت در هسایذهفرم شرایظ "گردد تواهی شروط و هفاد اعالهی در بذینوسیله گواهی هی

به دقت هغالعه و هورد تائیذ قرار خالطه  "هسایذه هورد اهوال هشخظات خالطه فرم"و  "نوونه قرارداد فروش"و  "هسایذه

ا از خود ر گرفت و با آگاهی و قظذ و اراده کاهل حق هرگونه ادعا و اعتراع در خظوص هنذرجات آگهی و اسناد هسایذه حاضر

 که شرکت در هسایذه به هفهوم اعالع کاهل هتقاضی از کن و کیف هوضوع هسایذه است. گرددهی سلب و ساقظ هی نواین و اقرار 
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