متن آگهی

شرکت صنعت ورق الغدیر پارس فعال در حوزه انواع ورقهای فوالدی قصد دارد مقدار  160تن انواع قطعات کولر های
آبی ( گالوانیزه ) را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
جهت دریافت فرم مزایده و بازدید حضوری تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ  1401/03/31به آدرس تهران خیابان
شهید رجایی جنوب خیابان ایران ترانسفو کوچه سوم پالک  15انبار الغدیر پارس مراجعه نموده ضمنا اسناد مناقصه از
سایت  WWW.SGPSTEEL.COMقایلدریافت می باشد  ،جهت دریافت اطالعت تکمیلیباشمارهای
 02155228303-02155228301 -02155228300حاصل فرمایید .

زمان برگزاری مزایده :از تاریخ  1401/03/23لغایت 1401/03/31
محل برگزاری :تهران /خ شهید رجایی جنوب /خ ایران ترانسفو /خ سوم /پالک  15انبار صنعتورق الغدیر
پارس فروشنده  :شرکت صنعت ورق الغدیر پارس به شناسه ملی 14007919472
قیمت پایه 172.000 :ریال
مشخصات متقاضی خرید (اشخاص حقیقی)
نام :

نام پدر:

نام خانوادگی:

کد
ملی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

آدرس محل کسب /سکونت -همراه با کد پستی( :اعالم تغییرات اقامتگاه به عهده شرکت کننده میباشد)

مشخصات متقاضی خرید ( اشخاص حقوقی ) :
نام شرکت :

شماره ثبت :

شناسه ملی :

کد اقتصادی :

نام مدیرعامل :

نام نماینده :

تلفن همراه :

فکس :

تلفن ثابت :
آدرس کامل پستی :
کد پستی :

شرایط شرکت در مزایده:
 -1برای اشخاص حقیقی ارائه تصویر کارت ملی به همراه اسناد مزایده الزامی است.
 -2برای اشخاص حقوقی ارائه تصویر آخرین تغییرات هیات مدیره مندرج در روزنامه رسمی به همراه اسناد مزایده
الزامی میباشد.
 -3بهای قیمت پیشنهادی باید مشخص و خوانا با درج عدد و حروف و بدون هرگونه خط خوردگی باشد( .در صورت
مغایرت حروف و عدد مبلغ ،قیمت باالتر مالک خواهد بود).
 -4مبلغ سپرده شرکت در مزایده به روش ذیل دریافت می گردد:
واریزمبلغ  500.000.000ریال به شماره حساب جاری  0112775167008بانک صادرات کد شعبه  0060به نام شرکت
صنعت ورق الغدیر پارس .
 - 5شرکت کننده در مزایده موظف است پس از تکمیل فرم شرایط مزایده و فرم پیشنهاد قیمت آنها را امضاء نموده
و به همراه فیش واریزی در پاکت در بسته و مهرموم شده قراردهد و تا پایان وقت اداری  1401/03/31به آدرس خیابان
رجایی جنوب – خیابان شهدای ترانسفو – کوچه سوم – پالک 15کارگاه تولیدی الغدیر پارس نزد خانم نیکخواه تحویل
دهد .
-6در صورت عدم رعایت استاندارد های نگارشی اعم از عدم امضاء  /مهر(حقوقی) و یا مخدوش بودن اطالعات  ،به
اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مهر/اثر انگشت:

تاریخ و امضاء:

فرم پیشنهاد قیمت
شرح کاال
قعصات کولر آّبی

مبلغ پیشنهادی به حروف :

تناژ
160تن

قیمتپایه(هرکیلو به

قیمت پیشنهادی(هرکیلو به ریال)

ریال)

با احتساب ارزش افزوده

 172.000ریال

