اسناد مزایده عمومی یک عددسیم کارت  -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

مشخصات مزایده گذار
مزایده گذار(کارفرما)

شرکت پخش البرز (سهامی عام)

زمینه فعالیت

تأمین و توزیع اقالم دارویی و مصرفی

آدرس

تهران – خیابان حافظ – بین نوفل لوشاتو و جمهوري – پالک  – 343شرکت پخش البرز

تلفن تماس

021_67929000_21002

موضوع مزایده:
یک عدد سیم کارت
شرایط سیم کارت مورد مزایده:
سیم کارکرده به شماره 09121130060
مداک الزم جهت شرکت در مزایده

 اسناد مزایده از طریق سایت رسمی شرکت پخش البرز به نشانی (  ) www.alborzdc.comقابل دریافتبوده و مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ  1401 / 08 / 22الی  1401 / 08 / 24می باشد .
 کلیه صفحات اسناد مزایده می بایست مهر و امضاء شده و در پاکت "ب" قرارداده شود . فرم پیشنهاد قیمت می بایست مهر و امضا شده و در پاکت "ج" قرارداده شود . هر سه پاکت "الف" " ،ب" و "ج" می بایست درون یک پاکت جداگانه قرار داده و پس از درج نام مزایدهگر بر روي آن  ،بصورت در بسته در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت تحویل گردد .
شرایط مزایده :

-1محل تحویل پاکات :تهران  -خیابان حافظ – بین نوفل لوشاتو و جمهوري – پالک  – 343دبیرخانه
 -2برنده مزایده موظف ظرف مدت دو روز از زمان اعالم نسبت به واریز پنجاه درصد وجه اقدام نماید،تسویه
الباقی مبلغ به هنگام انتقال سند در دفترخانه میباشد.

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

اسناد مزایده عمومی یک عددسیم کارت  -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

 – 3پیشنهادات مخدوش،مبهم وبدون سپرده ونیز پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند بی اعتبار
تلقی خواهند شد ودر مزایده شرکت داده نمیشوند.
 -4شرکت کننده نباید ممنوع المعامله باشد.
 -5کلیه هزینه هاي مربوط به نقل وانتقال در دفترخانه اسناد رسمی بر عهده خریدار(برنده مزایده)خواهد بود.
 -6مهر و امضاء این فرم به منزله مطالعه و قبول شرایط آن می باشد .
 -7قیمت پیشنهادي طبق مشخصات مندرج در جدول فوق می بایست در جدول مربوطه بصورت ریز ارائه
شود ( .در جدول پیشنهاد قیمت) .
 -8پیشنهادهاي واصله در اسرع وقت بازگشائی و برنده مزایده مشخص خواهد شد .
 -9آخرین مهلت جهت تحویل پاکت  1401 / 08 / 25می باشد ( .حتماً بر روي پاکت عبارت "

مربوط به شرکت در

مزایده خرید سیم کارت" و "تحویل واحد مالی "قید گردد ).
 -10شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و حق ابطال مزایده را براي خود محفوظ می دارد
.

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

اسناد مزایده عمومی یک عددسیم کارت  -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

فرم اطالعات عمومی مزایده گر و پیشنهاد قیمت
مشخصات پیشنهاد دهنده – شخصیت حقوقی
مشخصات شرکت

مشخصات مدیر عامل

نام و نام خانوادگی :

نام شرکت :

شماره شناسنامه :

شماره ثبت :

تاریخ تولد :

تاریخ و محل ثبت :

محل صدور :

کد اقتصادي :

کد ملی :

شناسه ملی :

شماره تماس :

شماره تماس :

آدرس :

آدرس :

کد پستی :

فکس :
مشخصات تضمین شرکت در مزایده

شماره قبض :

نام بانک مبداء :

تاریخ قبض :
تقاضانامه شرکت در مزایده

بدینوسیله اینجانب /شرکت  .....................................................................فرزند  ................................به
شماره ملی /شماره ثبت  ...................به آدرس فوق  ،ضمن مطالعه آگهی منتشره در روزنامه
 ...........................مورخ  ..................و آگاهی کامل از شرایط شرکت در مزایده  ،و با اعالم قیمت پیشنهادي
طبق جداول زیر تقاضاي شرکت در مزایده را دارم .
مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :
تاریخ :
اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء
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فرم پیشنهاد قیمت

قیمت پیشنهادي جهت یک عدد سیم کارت با مشخصات اعالم شده از طرف مزایده گزار ،
مبلغ  .........................................................................ریال
ریال می باشد .

بحروف .............................................................................................

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :
تاریخ :

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

اسناد مزایده عمومی یک عددسیم کارت  -شرکت پخش البرز ( سهامی عام )

اقرار نامه
بدین وسیله اقرار می نمایم کلیه اطالعات مربوط به موضوع مزایده توسط شرکت پخش البرز (سهامی عام) در
اختیار اینجانب قرار گرفته و از کم و کیف آن کامالً مطلع گردیده و تمامی اوراق و اسناد مزایده را نیز به دقت
مطالعه نموده ام و با علم  ،اطالع و اختیار کامل کلیه اسناد مزایده  ،را امضاء نموده و اقرار می نمایم چنانچه در
مزایده  ،برنده شناخته شوم نسبت به رعایت کلیه شرایط مندرج در فرم اسناد مزایده متعهد می باشم و ضمن
عقد خارج الزم به شرکت پخش البرز این اختیار را میدهم تا در صورت عدم ایفاي تعهدات خود  ،تضمین شرکت
در مزایده اینجانب را که به موجب قبض شماره  .....................................بتاریخ  .........................عهده

بانک

 .............................واریز و تسلیم نموده ام  ،بدون هیچ تشریفاتی راساً به نفع خود ضبط و برداشت نماید و در
صورت قصور در انجام تعهدات به شرح مندرج در برگ مزایده راساً از عهده خسارت وارده برآیم و متعهد جبران
آن می باشم و تشخیص این مورد بر عهده شرکت پخش البرز (سهامی عام) خواهد بود و اینجانب حق هر گونه
ایراد و اعتراض در قبال شرکت پخش البرز را از خود سلب و ساقط می نمایم .

مهر و امضاء :
تاریخ :

اینجانب آقا/خانم/شرکت :
آدرس :

اصالتاً یا به نمایندگی از آقا/خانم/شرکت :
مفاد این سند را مطالعه

شماره تماس :

و قبول دارم .
تاریخ  /مهرو امضاء

