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:نام و نام خانوادگی شرکت کننده 

:شماره شبا حساب شرکت کننده 

:آدرس و شماره تلفن 

امضا و مهر شرکت کننده

6
وجه سپرده واریزی از سوی شرکت کننده ی برنده شده تا پایان حمل و بارگیری اقالم نزد شرکت امانت 

می باشد و هیچ گونه ادعایی حین بارگیری از سوی برنده مزایده در خصوص آن قابل قبول نمی باشد

3
نحوه بارگیری اقالم در خصوص نحوه، زمان و نفرات معرفی شده جهت بارگیری با هماهنگی و نظر 

مستقیم مسئول مزایده شرکت می باشد

4
نحوه تسویه همزمان با بارگیری و طبق دستور شرکت وجه مربوط به هر بارگیری به حساب شرکت کارت 

.کشیده خواهد شد و هزینه بارگیری نیز با برنده مزایده می باشد

5
خروج کلیه اقالم مطابق برنامه ارائه شده از سوی شرکت می باشد و در صورت تاخیر در بارگیری شرکت 

مجاز به ضبط سپرده برنده مزایده می باشد

شرایط مزایده

شرح

مبلغ سپرده الزم جهت شرکت در مزایده در هر گروه اقالم طبق جدول مربوطه از طریق واریز به حساب 

 نزد بانک سپه391800128204شرکت به شماره 
1

2

در صورت برنده شدن در هر ردیف اقالم مزایده کل موجودی های شرکت الزم به بارگیری می باشد و در 

صورت افزایش یا کاهش موجودی ها از مقدار لیست اولیه هیچگونه ادعایی در خصوص بارگیری این تغییر 

از سوی برنده مزایده مسموع نخواهد بود

با همان قیمت معامله افزایش یا کاهش دهد% 25سازمان اختیار دارد مقدار محصول مورد معامله را تا 

اقالم مورد مزایده با وضعیت موجود تحویل خواهد شد لذا شرکت کننده باید نسبت به بازدید کامل و 

ارزیابی اقدام نماید چرا که پس از برنده شدن و تحویل هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد

 (حراست و بازرسی)در صورت محرز شدن تبانی پیشنهاد دهندگان مزایده برای مراجع ذیصالح مؤسسه 

مبلغ وجه الضمان به نفع مؤسسه ضبط و پیشنهاد دهنده در فهرست سیاه آستان قدس رضوی قرار خواهد 

گرفت

شرایط مندرج در موارد فوق مورد قبول شرکت کننده بوده بطوریکه حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در این 

خصوص از خود سلب می نماید

مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد و خریدار موظف به پرداخت آن می % 9به مبلغ کل پیشنهادی 

باشد


