
 

 

 

 

 

 02/1401مزایده مشخصات 

 تسمه های فوالدیفروش  

 

 

 
 



 )بیست و شش هزار ( کیلوگرم  26/ 000 مقدار حدودی  در نظر دارد  رانیا یلیر  عیشرکت گسترش صنا

  ط یواجد شرا  ارانخرید  ای  ارخرید به    یعموم  دهیمزا  قی از طر  یکی تفک  ایو    کجایرا به صورت  تسمه فوالدی  

 به فروش برساند.

 : مزایدهموضوع   (1

 :   ذیلتسمه فوالدی به شرح    )بیست و شش هزار ( کیلوگرم 000/26 فروش

 ( 1)جدول شماره 

 مقدار )کیلوگرم( مشخصه فنی  عنوان ردیف 

 ST52-3 3183یا  ST44-2 15* 110تسمه فوالدی  1

 ST52-3 2350یا  ST44-2 6000*100*150تسمه فوالدی  2

 1512 - 6000*200* 20فوالدی تسمه  3

 200 - 9* 25تسمه فوالدی  4

 ST52-3 1115یا  ST44-2 100*355تسمه فوالدی  5

 ST52-3 6358یا  ST44-2 150* 25تسمه فوالدی  6

 435.5 - 588* 25تسمه فوالدی  7

 ST52-3 4000یا  ST44-2 80*355تسمه فوالدی  8

 582.5 - 84* 15تسمه فوالدی  9

 207 - 40*140*6000فوالدی تسمه  10

 ST44-2 3390 160*15*6000تسمه فوالدی  11

 427 - 15*200تسمه فوالدی  12

 ST44-2 405 160*18*6000تسمه فوالدی  13

 878.41 - 100*15*6000تسمه فوالدی  14

 

 محل تحویل کاال : (2

کاال   • تحویل  محل  پمپ  "آدرس  شرکت  روبروی  قراملک  صنعتی  منطقه  شرکت تبریز  ایران 

 می باشد.  "گسترش صنایع ریلی ایران

 می باشد. خریدارحمل، بر عهده   باسکول و  انجام کلیه اقدامات الزم جهت بارگیری ،  •

 : مزایدهتضمین شرکت در  (3

می باشد که باید مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده کل درصد  5 مزایده مبلغ تضمین شرکت در 

 تسلیم کارفرما شود.  پیشنهاد قیمت در پاکت    مزایدهاز صورتهای ذیل همراه اسناد    یبه یک

ضانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز  •

 فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند. 

 یجهت اخذ ضمانتنامه بانک  ازیطالعات مورد نا

 20722، شماره ثبت : 10100691253، شناسه ملی:   411166139351، کد اقتصادی :  5197711112کد پستی: 



 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران  •

       IR 230180000000000510050800توجه : شماره حساب وجه نقد شرکت گسترش صنایع ریلی ایران  

 مزایدهبانکی متعلق به متقاضیان شرکت در    شده  چک تضمین  •

ماه دیگر نیز   ه پیشنهاد ها بوده و برای س  افتتاحمدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ  

 د.قابل تمدید باش

 : مزایدهت دریافت اسناد لمه (4

به   اسناد مربوط  توانند  از    مزایدهمتقاضیان می  دریافت   11/1401/ 20لغایت مورخ    زمان چاپ آگهی  را 

 نمایند.

 :مزایدهدریافت اسناد  نحوه (5

به آدرس   رانیا  یلیر  عیشرکت گسترش صنا  یرسم  ت یاسناد مناقصه به وب سا  افتیدر  یبرا

www.iridco.ir   نمایید.و مناقصه مراجعه   دهیبخش مزا  دیریبا ا  ی قسمت همکار 

 واحد   09142597678  و یا   131داخلی  04132900700با شماره تلفن:      شتریکسب اطالعات ب  جهت

 .دییتماس حاصل نما   تدارکات

 :مزایدهمهلت تسلیم اسناد  (6

 می باشد. 1401/ 30/11مورخ  14:00ساعت  پاکت هاآخرین مهلت ارائه 

 : پاکت ها افتتاحزمان  (7

 می باشد. 1401/ 30/11مورخ  15:00ساعت  مزایده پاکت ها افتتاحجلسه 

 یل و ارسال پیشنهاد ها: متک (8

)تضمین شرکت در  "الف "داوطلبان شرکت در مزایده می بایست پیشنهاد خود را در قالب پاکت های جداگانه 

منطقه  زیتبر )پیشنهاد قیمت( به صورت سربسته و الک و مهر شده به آدرس  "ب "مزایده و اسناد مربوطه ( و 

 تدارکات تسلیم نمایند. واحد    رانیا   یلیر  عیشرکت گسترش صنا  رانیشرکت پمپ ا  ی قراملک روبه رو  یصنعت

 قرارداده شود عبارتند از:  "الف"مدارک و اسنادی که باید در پاکت 

  3بند   مطابق   مزایدهتضمین شرکت در   •

 اسناد مزایده ممهور به مهر شرکت  •



 ی برا  یثبت  راتییتغ  نیو مدارک و آخر  یقیاشخاص حق   هیکل  یبرا  یمل   ییکارت شناساتصویر   •

  ی اشخاص حقوق

 قرارداده شود عبارتند از: "ب "مدارک و اسنادی که باید در پاکت 

 ( تکمیل شده باشد. 2برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوط در اسناد مزایده) فرم شماره   •

 : مزایدهابهام در اسناد  (9

خصوص   در  سوال  یا  ابهام  وجود  مدارک    مزایدهدرصورت  و  اسناد  دریافت  از  شماره   مزایدهپس  با 

 تماس حاصل فرمایید.  (کاوه  )آقای  09142597678

 استرداد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  (10

 نفرات بعدی، بالفاصله مسترد می شود.  مزایده، تضمین شرکت در  مزایدهپس از تعیین نفرات اول و دوم  

 هزینه آگهی:   (11

 می باشد.  مزایدهتمامی هزینه های مربوط به درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده  

 : نحوه پرداخت  (12

حداکثر مهلت مجاز جهت   داده خواهد شد.  یریاجازه بارگ  ،در صورت برنده شدن پس از پرداخت مبلغ

شرکت ضمانتنامه    وقعمدر صورت عدم پرداخت به    روز از زمان بازگشایی پاکت ها می باشد    10پرداخت  

 در مزایده ضبط خواهد شد. 

ایجاد ننموده و   مزایدهو یا امضای آن هیچگونه حقی برای شرکت کننده در    مزایدهدریافت اسناد  

 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است. 

 

 

 

 

 



 (2شنهاد قیمت)فرم شماره فرم پی

 08/11/1401تاریخ مزایده :   

 02/1401شماره مزایده : 

 نام خریدار:  

 و شماره تلفن : آدرس

                                                          

 مهر و امضا خریدار                                                                                                                                        

 تاریخ :                                                                                                                                          

ی
رد  ف

 مالحظات  مبلغ بهای واحد  )کیلو گرم( مقدار مشخصه فنی  شرح کال 

    ST52-3 3183یا  ST44-2 15* 110تسمه فوالدی  1

    ST52-3 2350یا  ST44-2 6000*100*150تسمه فوالدی  2

    1512 - 6000*200* 20تسمه فوالدی  3

    200 - 9* 25تسمه فوالدی  4

    ST52-3 1115یا  ST44-2 100*355تسمه فوالدی  5

    ST52-3 6358یا  ST44-2 150* 25تسمه فوالدی  6

    435.5 - 588* 25تسمه فوالدی  7

    ST52-3 4000یا  ST44-2 80*355تسمه فوالدی  8

    582.5 - 84* 15تسمه فوالدی  9

    207 - 40*140*6000تسمه فوالدی  10

    ST44-2 3390 160*15*6000تسمه فوالدی  11

    427 - 15*200تسمه فوالدی  12

    ST44-2 405 160*18*6000تسمه فوالدی  13

    878.41 - 100*15*6000تسمه فوالدی  14

  )ریال(جمع کل 

 د ئیمعین نما  بدون احتساب ارزش افزودهرا  فوق اقالم متمنی است آخرین بهای  توجه: 

 شرایط استعالم :  -1

 در صورت برنده شدن پس از پرداخت مبلغ اجازه بارگیری داده خواهد شد.  -2

 نهایی با جمع کل باسکول ها انجام خواهد  شد. مقدار دقیق، پس از باسکول محموله ها مشخص گردیده و تسویه حساب  -3

 باشد.  یم  یالزام یاشخاص حقوق ی برا  یثبت راتییتغ نیمدارک وآخر میو تسل یقیاشخاص حق هیکل  ی برا یمل یی همراه داشتن و ارائه اصل کارت شناسا -4

  ایو  دهیشرکت در مزا یضمانتنامه بانک میالزاما به صورت تسلو  دهیشرکت کنندگان در مزا ی شنهادیدرصد مبلغ کل پ 5 زانیبه م دهیمزا نیسپرده شرکت در ا  -5

 باشد.  یم رانیا یلیر عیدر وجه شرکت گسترش صنا  یشده بانک نیچک تضم

 خواهد شد. اضافه  فوق به مبلغدر زمان صدور فاکتور مالیات بر ارزش افزوده  -6

 باشد.مدت اعتبار پیشنهاد قیمت دو هفته از زمان بازگشایی پاکت ها می  -7

 میسر می باشد ه قیمت برای یک یا چند ردیف  ئامکان ارا -8

 یقبول تمام ی، به طور کلمزایدهدرمورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در  تیتعهد اجرا و مسول رشیکامل و پذ  یو آگاه یپس از بررس  ریامضاء کننده ز -9

  . مینما یمقیمت خود را ارائه  شنهادیپ مزایدهمورد  ی و عوامل موجود از لحاظ انجام کارها طیشرا عیو با اطالع کامل از جم همربوط مزایدهمدارک و اسناد 


