
 

 

 

 

   1401ماه    اسفند ضايعات  فرم شركت در مزايده
  پیشنهاد دهنده مشخصات  -1

 :متولد  فرزند:  شماره شناسنامه: نام و نام خانوادگي: 

 :تلفن  آدرس:

 تضمین -2

  :تاريخ     :بانك   بانكي يا فیش واريزي  تضمیني   شماره چك 

 قیمت پیشنهادي -3

 ريال   بحروف:    به عدد: 

  ايط ساير شر -4
   مورد مزايده بنا به تشخیص شرکت به باالترين قیمت پیشنهاد شده واگذار مي گردد.    و اقالم مازاد   ت ا يع ضا الم  ق ا  .1

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. و يا بعد از تاريخ تعیین شده واصل گردد  به پیشنهادات مشروط   .2

ي خسروي خراسان بعنوان تضمین در پاکت  ساج و ن ي  يس ر خ ت ن ک شر   بنام   391800128204  سپه طي واريز به حساب  سپرده طبق جدول پیوست    مبلغ  .3
 جداگانه ارائه شود . 

موردبازديد خريدار بايستي مراتب را کتبًا به شرکت منعكس و تقاضا توضیح    اقالم ضايعات و اقالم مازاد در  در صورت وجود هرگونه ابهام ومغايرت   .4
 عتراضي مورد رسیدگي قرار نخواهد گرفت.و ا عا  اد ه  ن و یچگ ه ده  نمايد در غیراينصورت پس از بازگشايي پاکات شرکت کنن 

 پیشنهاددهنده موظف است برروي پاکت نام ونام خانوادگي، نشاني، شماره تلفن وموضوع مزايده را بطور کامل و خوانا بنويسد.  .5

خريدار در   کارت ملي پي  توک ز ف ا   خه س ن يك    راه پیشنهاد دهنده موظف است کلیه صفحات شرايط در مزايده و ساير اوراق و مدارک را امضاء و به هم  .6
ويا  به آدرس خیابان فدائیان اسالم ـ چهارراه نخريسي به امور اداري شرکت فیش واريزي مستقیمًا در قبال اخذ رسید کتبي پاکت با پاکت در بسته همراه 

 د. ی تحويل ده جاده نیشابور به مشهد کارخانه نخريسي و نساجي خسروي خراسان    17کیلو متر  

 و خط خورده مورد قبول نبوده و از شرکت در مزايده حذف خواهد شد. دوش  مخ فرم هاي   .7

 مختار مي باشد.   ه شرکت در پذيرش و عدم پذيرش شخص برند  .8

 عهده برنده مزايده خواهد بود. به کلیه هزينه هاي آگهي، کارشناسي   .9

درصد به نرخ اجناس به عنوان  20باشد و در صورت تاخیر در بارگیري  ي  ه شدن م د ن بر از تاريخ اعالم    روز  3حداکثر مدت تخلیه اقالم مزايده برنده شده   .10
 جريمه اضافه میگردد  . 

 )درصورت موجود ( با تائید شرکت مي باشد.   ه بر مقدار/ اقالم لیست مزايد   اد مزايد موظف به بارگیري اقالم ماز   ه برند  .11

 خارجي به کارخانه  خودداري نمايد .   اع رود اتب و   از موظف است جهت بارگیري اجناس    ه شخص برنده شده در مزايد    .12

 تمامي اجناس مزايده مي بايست تا قبل از خروج ازشرکت تسويه حساب نقدي گردد .  .13

 مي باشد .   14صبح تا ساعت    7ازساعت  تحويل  زمان   .14

 ه تحويل دهند.ان ه دبیرخ ن ا رخ مراجعین در زمان بازديد از اقالم میبايست  لیست قیمتها را در پاکت  سربسته به دفتر مشهد يا کا  .15

بايستي ظرف مدت    مقرر شده توسط شرکت نخريسي برنده مزايده در تاريخ   .16 مبلغ    48مي  نمايد درغیراينصورت  اقدام  انعقاد قرارداد  به  ساعت نسبت 
  م شده شرکت نخريسي ال اع   اريخ ت   در که برنده مزايده نمي باشند    اعالم خواهد شد و ساير افرادي مزايده    برنده    بط و نفر دوم تضمیني به نفع شرکت ض 

 مراجعه نمايند.    جهت دريافت مبلغ تضمین به امور مالي شرکت 

 و محل تحويل بار نیز انبار هاي مشخص شده از سوي شرکت نخريسي مي باشد   بوده هده برنده مزايده  هزينه بارگیري به ع  .17

 تاريخ      امضاء و اثر انگشت شرکت کننده


