شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام )

شرایط خصوصی شرکت در مزایده شماره /01ز1401/
 -1شرکت کنندگان می توانند بسته به تقاضای خود
پیشنهاد قیمت خود را برای یک مورد و یا تمامی
موارد موضوع مزایده در محلی که در برگه پیشنهاد
و ارائه
قیمت مشخص شده به عدد و حروف نوشته
نمایند.
 -2شرکت کنندگان در مزایده میبایست مبلغ چهارصد
میلیون لایر ( 400.000.000لایر) به عنوان تضمین شرکت در
مزایده بصورت جداگانه به شرکت حمل ونقل توکا
تحویل نمایند.
 -3تضمین های شرکت در مزایده به صورت چک بانکی ،
چک تضمینی  ،ضمانتنامه بانکی قابل پذیرش می
باشد.
تبصره  : 1چک بانکی قدیمی صادره به نام شخص شرکت
کننده در مزایده ،بدون درج تاریخ ،بدون خط خوردگی
و حاوی کل مبلغ ضمانت در وجه "شرکت حمل ونقل توکا
بابت ضمانت شرکت درمزایده" باشد.
تبصره  : 2چکهای صیادی به شناسه ملی 10210201001
بنام شرکت حمل و نقل توکا و به تاریخ 1401/04/30
به ثبت برسد و تصویر ثبت چک به شماره همراه
 00137154200ارسال گردد و یا کپی تصویر ثبت چک به
همراه چک در پاکت اسناد ضمانت مزایده قرار گیرد .
به پیشنهادات فاقد سپرده  ،کمتر از میزان مقرر ،
چکهایی که ثبت نشده باشند ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 -4شرکت حمل ونقل توکا در مقابل فروش هر یک از
ً دریافت و هر
موارد موضوع مزایده وجه آنرا نقدا
گونه مالیات ،عوارض و نظایر آن بر عهده خریدار
می باشد.
 -7پیشنهاد دهنده تایید می نماید که هنگام تسلیم
پیشنهاد مطالعات و بازدید کافی انجام داده و
هیچ موردی باقی نمانده است که بعدا" در مورد آن
استناد به جهل خود نماید .
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 -1پیشنهادهای ارائه شده باید از هر جهت کامل و
بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام – خدشه –
عیب – نقص و قلم خوردگی نداشته باشد  .در صورت
وجود خدشه یا نقص یا ارائه پیشنهاد مشروط ،
مبهم و بر خالف شرایط استعالم آن پیشنهاد مردود
است و به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت
مقرر فراخوان واصل شود مطلقا" ترتیب اثر داده
نخواهد شد .
 -5پیشنهاد دهنده کلیه اسناد و مدارک استعالم را به
دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آن می
داند به هر حال شرکت در مزایده و امضاء پیشنهاد
به منزله آن تلقی شده که تمامی اسناد و مدارک
شرکت در مزایده را به دقت مطالعه و هرگونه
اطالعات آنها را بدست آورده است و نسبت به هیچ
جزء از آنها هیچ گونه ابهامی برای او وجود
ندارد .
 -0مزایده گذار در چهارچوب قانون در رد یا قبول هر
یک ازپیشنهادها مختار است .
تبصره  :شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله
قبول اختیارات و تکلیف تعیین شده واحد مزایده
گذار میباشد .
 -0هیچ یک از شرکت کنندگان در مزایده نمی توانند
برای موضوع مزایده بیش از یک پیشنهاد قیمت
تسلیم کنند.
 -10هزینه بارگیری و حمل موضوع مزایده بر عهده
خریدار می باشد.
در هنگام تحویل وتحول اقالم مزایده حضور شخص
-11
برنده مزایده همراه با ارائه کارت ملی و کپی آن
الزامی است.
-12خریدار متعهد می گردد اقالم برنده شده را حداکثر
ظرف مدت  10روز از شرکت حمل و نقل توکا خارج
نماید  ،در غیر اینصورت تضمین سپرده شده شرکت در
مزایده به نفع شرکت حمل و نقل توکا ضبط می گردد .
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-13پیشنهاد دهنده خود را ملزم به رعایت شرایط زیست
محیطی نموده و با امضاء دستورالعمل زیست محیطی خود
را متعهد به انجام آن می داند .
-14پیشنهاد دهنده باید کلیه صفحات اسناد مزایده را
امضاء و در صورت امکان ممهور به مهر نماید .
-17هزینه چاپ آگهی به
برنده مزایده می باشد.

نسبت

مقدار

خرید

بر

عهده

-11آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد پایان وقت اداری روز
 1401/04/00میباشد .
-15نشانی محل تسلیم پیشنهادها  :اصفهان – شهرستان
مبارکه – جنب شرکت فوالد مبارکه شرکت حمل و نقل توکا
– واحد حراست

امور بازرگانی
شرکت حمل و نقل توکا

تمامی شرایط مطالعه گردید و مورد تایید اینجانب می باشد.
امضاء و اثر انگشت

