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 از:  

  آهن و فوالد سیمرغبـــــه :  شركت 

 شرایط شرکت در مزایده موضوع: 

اسناد و و  زایدهبررسی و آگاهی کامل از اجراي موضوع م با -1 -1

در آگهی شرایط موضوع مزایده مدارک و با توجه به اطالعاتي كه از 

 د.جهت شرکت در این مزایده اعالم آمادگی می نمای، اعالم شده است

با ارایه اسناد و مدارک حسابهای بانکی توان مالی خود را  -2 -2

دارد و به پیشنهاد خود جهت پرداخت مبلغ پیشنهادی اعالم می 

 متعهد میباشد. 

های  نامه نسبت به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آئین -3

و کارهای مزایده مربوط به )یا در رابطه با( اجرای موضوع این 

می و خود را نسبت به رعایت تما آگاهی کامل داشته مرتبط به آن

و هر نوع حقوق احتمالی نسبت به  داند آنها بطور کامل متعهد می

 :  نماید میاقط موارد ذیل را س
 .شنهادیکارفرما به علت رد پ هیعل یالف( اقامه هر نوع دعو

 مزایده نیموضوع ا یو مشکالت اجرا طی( هر نوع ادعا درباره شراب

 تیموارد عدم قطع بر  یمبتن ای یکاف یاز فقدان آگاه یکه ناش

 باشد. 
نسبت به مصوبات،  یکاف یبر  فقدان آگاه یمبتن ی(  هر نوع ادعاج

به   نهیزم نیکه در ا ها نامه نیمقررات و آئ ن،یقوان ن،یفرام

نقض  ایدرخصوص خطا، اشتباه، ترک فعل  ضمنا بودهمسئول  ییتنها

کدام از تعهدات  چیو از ه هبود دخواه پاسخگو نهیزم نیتعهد در ا

 .بود  دمعاف نخواه ای یمسببه بر ای هیناش

قیمت نمیباشد و موظف به  باالترینمقید به پذیرش  فروشنده -4

 ت رد هر یک از پیشنهادات نیست.اعالم عل

در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي  -5

ناشي از اجراي قرارداد را در نظر گرفته و بعدًا از هیچ بابت، حق 

كه  ندارد و تایید میكند تغییر در قیمت ارایه شده رادرخواست 

هنگام تسلیم این پیشنهاد، مطالعات كافي را انجام داده و هیچ 
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 .  نمی نمایدبعدًا استناد به ناآگاهي  وموردي باقي نمانده است  

ه اعالم گردد، متعهد زایدشرکت بعنوان برنده ماین در صورتیکه  -6

در تاریخ اعالم شده کارفرما نسبت به امضای قرارداد بر  هستیم

 اقدام نماید. زایده اساس شرائط اسناد م
معامله تا  یدارد موضوع معامله را با همان بها اریاخت فروشنده -7

 کاهش دهد. ایو   شی% افزا25 زانیم

ه اعالم گردد حق شرکت به عنوان برنده مزاید این که درصورتی -8

واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی 

 .نداردبه دیگری  ،فروشنده

حق  یو مجاز شرکت و دارا اریاالخت تام ندگانینمااینجانبان  -9

 میباشند. شرکت یامضا از طرف و برا

 

  (لایر/تن )قیمت به عددپیشنهاد 

 )لایر(حروف به 
 

 

 

 
  مجاز خریدارمهر و امضاء 


