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دعوت به مناقصه عمومی
شرکت تولیدات تترکششرد قتئد ات بصردکت«سهدمقتعدم»تدرتنظکتدتردتتزتطکیقتبکگزتریتمندئصهتع لمقتجه تح لت
01111تونتتتکیللندرکیلتجه تمصکفتیکتسدلتتزتشکت تهدیتح لتشتجاتشکتیطتتئاتمتن دیا :ت
ت
شماره مناقصه
GB-1401-04

موضوع
حمل  10000تن اکریلونیتریل از مخازن شرکت خدمات بندری
پلی اکریل ماهشهر به مقصد گلپایگان کیلومتر  10جاده خمین

شرح مختصر کار:
 -0مندئصهتشدملتح ح لت01111تونتتتکیللندرکیلتتزتمخدزنتشکت تخامد تبناریتتلقتتتکیلتمدهشهکتبهتمقصات
گلپدیگدنتتدللمرکت01تجددهتخ دنتمقتبدشا.ت ت
* -2ت*ترزیدبقتتدفقتتدشنهددتهدیتدریدفرقتبدتولجهتبهتملتردتذیلتصلر تخلتهاتگکف :
 مشخصد تفنقتودنککتمخصلصتح لتتتکیللندرکیلت(تتسرنلستتسردلتوکتشدکتعقب) وعاتدتودنککتملکقتمخصلصتح لتتتکیللندرکیل وعاتدتتشناهتملکقت حاتئلت5تفقکهترضدی تندمهتع لککدتمکبلطتبهتسدلت0011 ترت هتگلتهدندمهتودیداتفنقتشتبد هتندمهتجه تحاتئلت01تفقکهتودنکک -3الزمتتسر تتلدهتمرقدضددنتشتجاتشکتیطتنبت تبهتترت هتتدشنهددتهدیتفنقتشتمدیقتخلدتبهتصلر تترتقتحاتترکت
ودتتدیدنتشئ تتدتریترشزتیکشنتهتملرخت0010/13/29تبهتآدرستوهکتن،تخددبدنتگدنایتجنلبق،تخددبدنتهفرمت ت
(تشرهداتتدیدزشتنق)تتک ت،05تتاتتبرقت:ت0501555100ت بدتشکحتماتر تتدلس تدرتبکگهدیتشکتیطتمندئصه،ت
تدشنهددتئد

تشتض دنرندمهتبدنکقتشکت تدرتمندئصهتبهتنفعتمندئصهتگزتر،تفدشتشتریزیتشتیدتچکتوض دنتشاهت

بدنکقت( چك شخخصی و شرکتی قابل قوو نمی باشد تدرتشجهتشرکت تولیدات تترکششدت قتئد اتبصدکتبهتت

متلغت--------------ت(ت)-----------------تریدلتتئاتمتن دینا.تکارفرما می تواند بنا به صالحدید خود،
با یك تا سه شرکت حمل قرارداد منعقد نماید.
 -0تد دنکدرتملظفتتس تظکفت20تسدع تتزتدریدف تش درهتحلتیهتنبت تبهتبدرگدکیتمح لیهت،تبدتظکفد تتخرصدصت
دتدهتشاهتولسطتشکت تخامد تبناریتتلقتتتکیلتتئاتمتن دیا .ت
 -5نشخانی دفتر مرکيی جهت تحویل پاکتهای مناقصخه :تهران -خیابان گاندی جنوبی -خیابان شهید
پالیيوانی ( خیابان هفتم  -شخخماره  11شخخرکت تولیدات پتروشخخیمی قائد بصخخیر -کد پسخختی :
1111511111
نشدنقتمجر عت:تگلپدیگدنت–تتدللمرکت01تجددهتگلپدیگدنتبهتخ دنت–تمجر عتولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت ت

شرایط مناقصه

تشکتیطتمشکشحةتزیکتدرتتینتمندئصهتملردتع لتئکترتخلتهاتگکف ت :ت
 .0تدشنهددتدهناگدنتبدیبرقتئتلتتزتمحدستهتئد تتدشنهددیتتزتملضلع،تشکتیطتتدر،تشکتیطتخکیاترتش محلتتدرت
ملردتئکتردتدتوحقدقتبع لتآشرناتشتنبت تبهتشکتیطتمحلقتشتتلدهتعلتملقتتهتم کنتتس تبهتنحلیتدرتمحدستهت
ئد تتدشنهددیتمؤثکتبدشاتآگدهقتتدملتحدصلتن لدهتشتئتلتتزتوبلدمتتدشنهددتخلد،تتسنددتشتماتر تمندئصهترتت
دئدقدًتمطدیعهتشتبکرسقتن لدهتشتتزتمفهلمتجزءتبهتجزءتآنهدتمطلعتگکدنا.تچندنچهتهنگدمتمطدیعهتتسنددتشتماتر ت
مندئصه،تبهتنظکتتدشنهددتدهناهتنکد تمتهم،تمرندئض،تشتیدتنقصقتشجلدتدتشرهتبدشاتتهتنددزتبهتشکحتشتولضدحت
بدشرکیتبدشاتتدشنهددتدهناهتبدیاتدر آنتملردتتزتشتحاتواترتد تشکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدکتترتدًتشتیدت
بهتشسدلهتولفنتتسرفبدرتن دیاتشتچندنچهتدرتنردجهتتینتتسرفبدرتتطکعد تشتولضدحدوقتباس تآیاتتهتدرتتسنددتشت
ماتر تمندئصهتمنعکستنتدشاتمکتوبتترتدًتبهتتطکعتتسرفبدرتتنناهتشته چندنتسدیکتتدشنهدد دهناگدنتخلتهات
رسدا.تهکتنلعتولضدحتیدتوجایاتنظک،تتضدفهتیدتحذفتمطلتقتبهتماتر تمندئصهتتزتطکیقترس قتتنجدمتمقتشلدتشت
طقتندمهتبهتنشدنقتدعل تشاگدنتترسدلتشتیدتوبلدمتمقتگکددتشتتینتض د متجزءتماتر تمندئصهتمنظلرتخلتهات
گکدیا .ت

 .2دتشطلبتتجکتیتتینتمندئصررهتبدیاتتدشررنهددتخلدترتتدرتسررهتتدت تجاتگدنهت«تتیفت»،ت«تبت»تشت«تجت»تبهتوکودبت
بناهدیتبعایتونظدمتشتدرتملعاتمقکرتبهتدسررگدهتمندئصهتگزترت( تشتحاتواترتد تشکت تولیدات تترکششد قتئد ات
بصدکتشتئعتدرتدفرکتمکتزیت)توبلدمتن دیا .ت
درترشیتتدترهدیتفلق تیذتکتبدیاتملضلعتمندئصه،تندمتشتنشدنقتتدشنهددتدهناهتشتودریختوبلدمتتدشنهددتنلشرهتشلدت
شتئتلتتزتتدیدنتمهل تمقکرتبدتتخذترسداتحدشیتسدع تشتودریختشصللتبهتمندئصهگزترتوبلدمتگکددت .ت
 .3منظلرتتزتتدشرنهددتمندئصره،تو دمتتسرنددتشتماتر تمشرکشحهتدرتبناهدیت3ت0،تش5تزیکتتس تتهتحببتملردتدرت
دتخلتیکقتتزتسهتتدت تت«تتیفت»تیدت«تبت»تشتیدت«تجت»تتئکترتدتدهتمقشلنات .ت
 .0تسرنددتشتماتر تمندئصرهتتهتتزتطکفتدسرگدهتمندئصهتگزترتدرتتخرددرتشکت تتنناگدنتدرتمندئصهتئکترتدتدهتشاهت
تس تبدیاتبکتطتقتشکتیطتمندئصه،توک دلتشتونظدرررمتشررراهتشته کتهتسدیکتماتر تدرتخلتسرقتدرتتدت تهررردیت
«تیف»تشت«ب»تشت«ج»تبهتدسرگدهتمندئصهگزترتوبلدمتگکددت .ت
 .5ماتر تشتتسررنددیتتهتبدیاتدرتتدت ت«تیف»تتئکترتدتدهتشررلنا،تعتدروناتتزت:تفدشتشتریزیتیدتچکتوض ر دنتشرراهت
بدنکقت( چك های شخخصی و شرکتی مورد تائید نمی باشد شیدتض دن تندمهتبدنکقتشکت تدرتمندئصهت تبه
میيان  1درصخد مول پیشنهادی تتهتبدیاتطتقتن لنهتمنارجتدرتتسنددتمندئصه،تض دنرندمهتبدنکقتصددرتشاهت
ولسطتیکقتتزتبدنکتهدیتملردتئتللتمندئصهتگزترتشتبصلر تغدکتمشکشطت–تغدکتئدبلتتنرقدلتبهتغدکت–تئدبلتو ایات
شتبندتبهتنظکتن دیناهتمندئصهتگزترتشفقت(ن لنه)تصددرتشتتزتودریختصاشرتحاتئلتبهتما تیک دهتمعرتکتبدشا.تت ت
 .5ش درهتحبدبتهدیتشتدتبندمتشکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدک
 جدریتبدنکتصددرت تشعتهتگدنایتجنلبقتIR550190000000102625675007ت سپکدهتبدنکتمل تشعتهتگدنایتجنلبقتتIR060120020000003182709544 .1تسنددتشتماترتقتتهتبدیاتدرتتدت ت«تبت»تئکترتدتدهتشلناتعتدروناتتزت:ت ت
.0.5شکحتفنقتتدشنهددتترت هتشاهت(ت**تمطدبقتبنات2تشکحتمخرصکتتدر) ت
.2.5بکگتشکتیطتمندئصهتتهتبدیاتولسطتتدشنهددتدهناهتتمضدءتشلد.ت

ت

.3،5خکصرهتشضرعد تشتسلتبقتتدشنهددتدهناهتدرترزشمهتشدملتسلتبقتفعدید تهدیتمشدبهتبدتصندیعتترکششد قت
درت5تسدلتتخدک ت
 0،5ت.تندمتشتعنلتنتشرللقتتعضردءتهدد تمایکهتشتمایکتعدملتشتتبدندکهتحقتتمضدءتدترنا.ت(بکتیتتشخدصتحقلئقت
تدربکدتدترد)

 ،5ت 5ت .وصرلیکتتسردسندمهتشکت تتهتبدیبرقتبهتمهکتتدترهتثت تشکترهدتم هلرتشاهتبدشات.ت(بکتیتتشخدصتحقلئقت
تدربکدتدترد) ت
،5ت5ت.توصلیکتآگهقتمنارجتدرترشزندمهترس قتتشلر،تحدشیتآخکینتولددکت تشکت ،تتهتدرتآنتتمضدءتتنناگدنت
مجدزتتسرنددتوعهاتآشرتشرکت تمشخشتشاهتشتم هلرتبهتمهکتمندئصهتگکتبدشا.ت(بکتیتتشخدصتحقلئقتتدربکدت
دترد) ت
 1،5ت .ت وبرلدمتتاتتبرقتشکت ،تتاتتئرصددی،تش درهتشندسهتملق،تدرتملردتتشخدصتحقلئقتشکت تتنناه،تشت
تاتملقتتعضدءتهدأ تمایکهتشتمایکتعدملتشتتبدندکهتحقتتمضدءتدترنا.ت(بکتیتتشخدصتحقلئقتتدربکدتدترد) ت
5،6ت .تدشتنلیستئکتردتدتح لتتتکیللندرکیلتم هلرتبهتمهکتشتتمضدیتمندئصهتگک ت
 .6تسرنددتتشتماترتقتتهتبدیاتدرتتدت ت«تجت»تتئکترتدتدهتشرلدتعتدر تتسر تتزتت:تبکگتتدشنهددتتئد
ترت هتشراهتوک دلتشتمهکتشتتمضدتشاهتبدشا.تعادتتدشنهددتئد

تتهتطتقتفکمت

تبدیاتبصلر تحکشفقتندزتنلشرهتشلد،تدرتصلر ت

وندئضتبدنتتدشنهددتنل شرهتشاهتبدتتعاتدتشتحکشف،تتدشنهددتنلشرهتشاهتبهتحکشفتتذیکفرهتمقتشلد.تتتینتتدت ت
بدیاتدرتببرهتشتباشنتخاشهتوحلیلتگکدد .ت
 .9تدشرنهددت دهناهتبدیاتو دمتتسرنددتشتماتر تمندئصرهترتتباشنتولددک،تحذفتشتیدتئکترتدتدنتشکطتدرتآن،توک دل،ت
ونظدم،تمهکتشتتمضدءتن لدهتشتبهتدسرگدهتمندئصهگزترتوبلدمتن دیات.تت ت
 .01تدشرررنهددهدتبدیاتتزتهکتحداتتدملتشتباشنتئداتشتشرررکطتبلدهتشتهدرررررر،تنلعتتبهدم،تخاشررره،تعدب،تنقشتشت ت
ئلمتخلردگقتناتشررهتبدشرا.تدرتصرلر تشجلدتخاشرهتیدتنقشتدرتتسنددتشتماتر تمندئصه،تیدتترت ررررهتتدشنهددت
مشکشط،تمتهمتشتبکتخکفتشکتیطتمندئصهتشتیدتدرتصلر تناتشرنتوض دنتتدفق،تآنتتدشنهددتمکدشدتتس تشتعدندًت
بهتتدشنهددتدهناهتمبرکدتمقشلد.ت ت
 .00درتصرلرودکهتولسرطتهکتیکتتزتتدشرنهددتدهنت اگدنتدرتتسرنددتشتماتر تمندئصرهتبدتتبهدم،تتشرتدهتشتدیگکتنلتئشت
ملتجهتشلنا،تبدیاتتستتزتدریدف تتسنرررددتشتماتر تمندئصهتشتودت(06تسدع )تئتلتتزتودریختبدزگشد قتتدت تهدیت
تدشنهددهد،تمکتوبترتتترتدًتبهتدسرگدهتمندئصهگزترتتطکعتدتدهتشتوقدضدیترفعتتبهدمتشتیدتنلتئشتن دیا.تت ت
 .02ه کگلنهتولضدحتیدتوجایاتنظکتیدتحذفتشتتضدفهتن لدنتتسنددتشتماتر تمندئصهتشتنحلةتولددکتشتوبلدمتآنهد،تبندتبکت
تخرددرتمندئصرهتگزترتتنجدمتمقتشرلدتشتمکتوبتترتدًتتزتسلیتدسرگدهتمندئصهتگزترتبهتتطکعتتلدهتشکت تتنناگدنت
رسداهتشتجزءتجات قتندتذیکتتسنددتشتماتر تمندئصهتمنظلرتخلتهاتشا .ت

 .03مندئصرهت گزترتحقتولددک،تتصکحتیدتوجایاتنظکتدرتتسنددتشتمشخصد تملضلعتمندئصهترتتئتلتتزتتنقضدیتمهلرررر ت
وبلدررمتتدشنهرددهردتبرکتیتخلدتمحفرل تمقتدتردتشتتگکتچندرنتملردیتتدشتآیا،تمکتوبتبهتشکت تتنناگدنت
درتمندئصرهتتبک تمقتشلدتشتدرتصلرودکهتتدشنهددیتئتلتتزتتبک تمکتوبتمزبلرتوبلدمتشاهتبدشاتتدشنهددتدهناهت
حقتدتردتوقدضدیتتسرکدتدتآنترتتبن دیا،تباشنتتینکهتتینتع لتئصلریتتزتجدنبتشیتبحبدبتبددیا .ت
 .00تزتآنجدتتهتم کنتتس توجایاتنظکتیدتتصکحتدرتتسنددتشتمشخصد تمبرلزمتولددکتمقددیکتیدتئد رهدتبدشا،تدرتتینت
صلر تدسرگدهتمندئصهگزترتمقتولتناتآخکینتمهل تدریدف تتدشنهددهدترتتبدتتعکمتترتقتبهتتدشنهددتدهناگدنتبهت
وعلیقتتناتزدتبهتنحلیتتهتآندنتفکص تتدفقتبکتیتتصکحتشتوجایاتنظکتدرتتدشنهددتخلدترتتدتشرهتبدشنا.تتتت ت
 .05ما تتعرتدرتتدشرنهددتئد

توبرلدمتشاهتولسطتتدشنهددتدهناگدن،تیکتمدهتتزتودریختآخکینتمهل توعددنتشاهتت

بکتیتوبلدمتتدشنهددتمدیقتخلتهاتبلد .ت
 .05تدشرنهددتدهناهتبدیاتفقطتیکتتدشنهدد،تبکتسدستتسنددتشتماتر تمندئصه،تبهتمندئصهتگزترتوبلدمتن دیا تدرتغدکت
تینصلر تتدشنهددت تمذتلرتبدطلتشاهتشتبهتتدشنهددتدهناهتمبرکدتشتسپکدهتشیدتض دن تندمهتشکت تدرتمندئصهت
شیتبهتنفعتمندئصهتگزترتضتطتتخلتهاتشا.ت ت
 .01تدشررنهددتهدتدرتتینتمندئصررهتبکتتدیهتتدفد تشتئد

تتدشررنهددیتترزیدبقتمقتشررلد.تتتدشررنهددتهدیتشتصررلهتدرت

ت دبدلنتمعدمک تمندئصهگزترتدرتودریخت(تمرعدئتدتتطکعترسدنقتخلتهاتشا)تتبهتوکودبتزیکتبدزگشد قتشتئکت تشت
حاتترکتودتودریخت(تمرعدئتدتتطکعترسدنقتخلتهاتشا)تتسدمقتبکناگدنتتعکمتخلتهاتشا.تتبراتتتدت تتتیفتتحدشیت
ضر دن تندمهتبدنکقتشتیدتفدشتشتریزیتشتیدتچکتوضر دنتشراهتبدنکقتشرکت تدرتمندئصرهتبدزتشاهتشتدرتصلر تت
تحکتزتصرررح تسرررپکدةتمذتلر،تتدت تتبتتتمفرلحتشتترزیدبقتفنقتتدشرررنهددتهدتتنجدمتخلتهاتگکف .تچندنچهت
تدشررنهددتدهناهتتمرددزتفنقتئدبلتئتللترتتتبرربتن دیاتشتملردتودیداتمندئصررهتگزترتئکترتگدکدتتدت تتجتتتبدزت
خلتهاتشات.ت ت
چندنچهتبهتوشرخدشتتعضردیتت دبردلن،تسپکدةتشکت تدرتمندئصهتطتقتشکتیطتمندئصهتوهدهتنشاهتبدشاتشتیدت
تدشنهددتفنقتترت هتشاهتتمرددزتفنقتملردتنظکترتتتببتنن دیا،تتدشنهددتملردتبحاتمک دشدتشندخرهتشاهتشتتدت ت
تجتتعدندًتشتباشنتخاشهتبهتتدشنهددتدهناهتمبرکدتخلتهاتشات.ت
 .06مندئصهگزترتدرتردتشتیدتئتللتهکتیکتیدتو دمتتدشنهددهدتباشنتآنکهتتحرددجتبهتذتکتدیدلتبدشاتمخردرتتس  .ت
 .09هکگردهتئتلتتزتتفرردحتتدت تهدتتطکعتحدصرررلتشرررلدتتهتتدشرررنهددتدهناگدنتبدتهمتوتدنقتتکدهتتتناتدسررررگدهت
مندئصرهتگزتر،تضر نتمکدشدتن لدنتتدشرنهددتآنهد،تحقتخلتهاتدتشر تتسدمقتشکترهدیتمذتلرترتتجه تدرجتدرت
فهکس ر تتشررکترهدیتم نلعتتی عدملهتبهتمکتجعتذیصررکحتتعکمتن دیاتشتچندنچهتتستتزتتفرردحتتدت تهدتشتوعددنت

بکناهتمشخشتشلدتتهتشکت تتنناگدنتبدتهمتوتدنقتتکدهتتنا،تعکشهتبکتمکتوبتبددنتشاهتنبت تبهتضتطتسپکدهت
شرکت تدرتمندئصهتتدشنهددتدهناهتتئاتمتخلتهاتن لدت.تمندئصهتگذترتجه تمعکفقتشکت تتنناگدنتمرخلفتبهت
مکتجعتئدنلنقتمخدکتتس ت .ت
 .21ت بکناةتمندئصهتبدیاتحاتترکتودتدهترشزتتستتزتتبک تخکیاتر،تبرررکتسدستئد ر ر تتدشنهرررددیتخرررلدت،تبرررهتتنعقددت
ئکتردتدتمتددر تن ردیرا.تدرتغدکتتینصلر توض دنتشکت تدرتمندئصةتتشت،تباشنتنددزتبهتهدر،توشکیفد تئضدیقتبهت
نفعتخکیاترتضترطتمقشلدتشتدرتتینتصلر تشیتحقتهدچگلنهتتعرکتض،تتدعدتشتشکدیرقتناتردت .ت
 .20درتصرلرودکهتبکناةتمندئصرهتدرتمهل تتدشتبدنقتشراهت،تحدضرکتبهتتنعقددتئکتردتدتنشرلدتض دنت تندمهتشکت تدرت
مندئصرهتیدتسپکدهتشیتضتطتمقتگکددتشتنفکتدشمتبعنلتنتبکناةتمندئصهتتعکمتمقتشلدتشتچندنچهتتشتندزتبدتولجهتبهت
ملتردتیددتشاهتبدال،تحدضکتبهتتنعقددتئکتردتدتنشلدت،توض دنتشکت تدرتمندئصهتتشتندزتبهتنفعتخکیاترتضتطتمقشلدت
شتمندئصهتوجایاتخلتهاتشا .ت
 .22تستتزتوعددنتنفکت تتشلتشتدشمتشسلمتمندئصه،توض دنتشکت تدرتمندئصهتنفکت تبعایتمبرکدتمقشلدت .ت
 .23مدیدد تشتحقتبد هتودمدنتتجر دعقتشتتلدهتتبرلرتئدنلنقتندظکتبهتملضلعتئکتردتدتدرتصلر توعلقتبکتعهاهتبکناهت
مندئصرررهتبلدهتشتتستتزتعقاتئکتردتد،تدرتزمدنتتکدتخ ،تدرصررراهدیتوعددنتشررراهتشفقتملتعداتمناجتدرتئدنلنت
مکبلطهتتزتصلروحبدبتهدتتبکتشتخدیشتمطدیتد تبهتحبدبتمکبلطهتمنظلرتخلتهاتشا.تدرتهکتصلر تباینلسدلهت
بکناهتمندئصه،تمندئصهتگزترترتتتزتهکتگلنهتهزینه،تتعرکتض،تتدعدتشتشکدیرقتمصلنتشتمتکتتمقتدترد .ت
 .20تلدهتهزینهتهدیتشرکت تتنناگدنتدرتمندئصره،تصرکفدتشتمنفکدتًتبکتعهاهتهکتشکت تتنناهتتس تشتمندئصهتگزترت
وح تهد،تشکتیطقتهزینهتتیتتزتتینتبدب توقتلتنخلتهاتتکد.
 .51الزم به ذکر است هيینه چاپ آگهی شرکت در مناقصه در یكی از روزنامه های معتور کشور ( دنیای
اقتصاد برای یك نوبت چاپ بر عهده و به هيینه برنده مناقصه خواهد بود.
 .25الزمتبهتذتکتتسر تو دمقتصرفحد تتسنددتمندئصهتشته چندنتتدشتنلیستئکتردتدتح لتودنککی تاکریلونیتریلت
بدیبرقتبهتمهکتشتتمضدءتشکت تتنناگدنتدرتمندئصهترسداهتشتدرتتدت تبتئکترتدتدهتشلنا.
 .21شرررکتر تتننرراگرردنتدرتمنرردئصرررهتمقتولتننرراتجهر تتبررربتتطکعررد تبدشررررکتبرردتشررر رردرهتولفنتهرردیت ت
تتتتتتتتت06تتیقت(120-66661305دتخلق)202تبدتمندئصهتگزترتو دستحدصلتن دینا .ت
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تدشنهددتدهناهت............................................

عدم)

ت

ت
ت
ت
ت
ت
ت

ت

ت
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نظکتبهتتینکهتشررکت /آئدیت......................................................تتمدیلتتسرر تدرتمندئصررةتتح لتتتکیللتندرکیل تبکتیتشررکت ت
ولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت(سهدمقتعدم)تبدتشمارهتمناقصه  GB-1401-04تاریخ تخرداد 1401تشکت تن دیا،تیذتت
تینتبدنکتوعهاتمق ن دیاتتهتچندنچهتتشرکت تولیدات تترکششرد قتئد اتبصردکت(سهدمقتعدم)تبهتتینتبدنکتتطکعتدهاتتهت
تدشرنهددتشرکت تتنناةتندمتکدهتدرتفلقتملردتئتللتشتئعتشراهتشتمشردرتیدهتتزتتمضردیتئکتردتدتمکبلطهتیدتوبلدمتض دن ت
حبرنتتجکتیتوعهات تئکتردتدتدرتما تمتقکرتتسررنکدفتن لدهتتس ،تمتلغت----------تریدلتمکئلمترتتبهتمحضتدریدف ت
تشیدنتوقدضدیتترتقتشکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت(سهدمقتعدم)تباشنتتینکهتتحرددجقتبهتتثتد تتسرنکدفتیدتتئدمةت
هدچگلنهتدیدلتشتیدتصراشرتتظهدرندمهتیدتتئاتمقتتزتمجکتیتتدتریتیدتئضرد قتدتشرهتبدشاتبکدترنگتدرتشجهتشکت تولیدات ت
ترکششد قتئد اتبصدکت(سهدمقتعدم)تبپکدتزد .ت
تینتوعهاتودتآخکتسردع تتدتریتملرخت0010/15/10ت معرتکتبلدهتشتبندبهتدرخلتس تشکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت
(سررهدمقتعدم)تبکتیتماوقتتهتدرخلتسر تشررلد،تئدبلتو ایاتخلتهاتبلدتشتدرتصررلرودکهتبدنکتنرلتناتیدتنخلتهاتما تتینت
وعهاترتتو ایاتشتیدتملجتد تو ایاترتتفکتهمتنبدزد،تشتیدتتدشنهددتدهناهتندمتکدهتدرتفلقتبدنکترتتملتفقتبدتو ایاتنن دیا،ت
درتتینصرلر تبدنکتمرعهاتتس تباشنتتینکهتتحرددجقتبهتمطدیتهتمجادتبدشاتمتلغتمکئلمترتتدرتشجهتیدتحلتیهتتکدتشکت ت
ولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت(سهدمقتعدم)تتکدتخ تتنا.تتتت ت
ت

بانك ..............
ت
ت

ت

برگ پیشنهاد قیمت
تینجدنبت..............................................................تمایکتعدملتشکت ت.......................................................تتستتزتبکرسقتشتآگدهقت
تدملتشتتذیکشتوعهاتتجکتتشتمبررللید تدرتملردتمطدیبتشتمنارجد تآگهقت،تفکتخلتنتمندئصررهتشتشررکتیطتمندئصررهتحمل
اکریلونیتریل جه تشکت تولیدات تترکششد قتئد اتبصدکت(سهدمقتعدم)تشتتستتزتبدزدیاتتزتمحلتتدرتشتبدتتطکعتتدملتتزت
ج دعتشکتیطتشتعلتملتملجلدتتزتیحد تتنجدمتتدرهدیتملردتمندئصهتتدشنهددتمقن دیمتتهت:
 -0ع لدد تملضرلعتمندئصرهتفلقترتتبکتسردستشرکتیطتشتمشخصد تمنارجتدرتتسنددتشتماتر تمندئصهتشتبکتیتح لتت
 01111ت( تده تهررزتر ت) توررن تتتررکیررلررلنرردرررررکیررلت تبرره تمررتررلررغ ت ..........................................................تریرردل تشت
حکشف................................................................تتنجدمتدهمت .ت
 -2ئد تتح لتهکتونتتتکیللندرکیل تتزتمتاتتمخدزنتتلقتتتکیلتمدهشرهکتتبهتمقصاتمجر عتترکششد قتئد اتبصدکتدرت
زیکتتعکمتگکدد :ت
( oتتبهتعادتت)تتتتتت ..................................................................................................................................................ت
( oتبهتحکشفت)تتتتت ..................................................................................................................................................ت
-2تچندنچهتتینتتدشنرهددتملردتئترللتئکترتگدررکدتشتبعنلتنتبکناةتمندئصرهتتنرخدبتشرلمتوعهراتمقن دیمتته:ت ت
تتیف.تتسنددتشت ماتر تئکتردتدترتتبکتسدستمکتورربتمنررارجتدرتتسنررددتشتمراتر تمندئصرهتتمضدءتن لدهتشتته کتهت
وض دنتتنجدمتوعهات تحاتترکتظکفتما تیکتهفرهتتزتودریختتبک تبعنلتنتبکنرررراةتمندئصهت(تبدسررندیترشزهدیت
وعطدلت)توبلدمتدسرگدهتمندئصهتگزترتن دیم .ت
تبت.تظکفتما تمقکرت،تشکشعتبهتح لتتتکیللندرکیلتن لدهتشتتلدةتفعدید تهدیتملضلعتئکتردتدترتتدرتما تمنارجت
درتتسنددتشتماتر تمندئصهتبهتتو دمتبکسدنمت .ت
-3تودیداتمقن دیمتتهتتلدةتض د متتسنددتشتماتر تمندئصهتجزءتالینفکتتینتتدشنهددتمحبلبتمقشلدت.ت ت
-0تتطکعتتدملتدترمتتهتدسرگدهتمندئصهگزترتتیزتمقتبکتیتشتگذتریتتدرتبهتهکتیکتتزتتدشنهددتدهناگدنتناترد .ت
-5ت وح تعنلتنتوض دنتشکت تدرتمندئصهتشتب نظلرتوعهاتبهتتمضدءتشتشکتیطتمندئصهتشتوبلدمتوض دنتتجکتیتوعهات،ت
وض دنتمنارجتدرتتسنددتمندئصهترتتبهتنفعتخکیاترتدرتتدت ت«تتیفت»توقایمتدتشرهتمت .ت
نخام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور
و مهر پیشنهاددهنده  ( :با ذکر تاریخ

