
 

  شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

  فرم شرايط شركت در مناقصه عمومي انتخاب شركت خدمات مسافرتي
  پاكت الف:

 ارائه اگهي تاسيس . ١
 تصوير اساسنامه شركت . ٢
 تصوير گواهينامه ثبت نام مؤديان . ٣
 تصويركارت شناسايي ملي شركت با مشخص نمودن شناسه ملي . ٤
 دارندگان امضاي مجاز در زمان بازگشاييآگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي  . ٥
 ارائه رزومه كاري مرتبط با موضوع مناقصه . ٦

  پاكت ب :
شركت در مناقصه به مبلغ ارائه ضمانت نامه بانكي از بانك هاي معتبر با مدت اعتبار سه ماهه يا اصل رسيد واريز سپرده 

برج آسمان به نام بانك تجارت شعبه  ٢٢١١٨٨٨٨٨ (معادل بيست ميليون تومان) به حساب شماره ريال ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  )IR ٣٣٠١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢١١٨٨٨٨٨شبا شماره ( جمهوري اسالمي ايرانكشتيراني 
: زمان عودت سپرده شركت در مناقصه نفرات اول و دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده يا برندگان مناقصه و ساير ١تبصره

  ات و انجام مراحل اداري مي باشد.پيشنهاد دهندگان پس از اعالم نتايج بازگشائي پاك
شركت كننده : عودت سپرده شركت در مناقصه با درخواست كتبي پيشنهاد دهنده و اعالم شماره حساب و شبا ٢تبصره 

 باشد.امكان پذير مي
  پاكت ج:

ارائه پيشنهاد درصد تخفيف اختصاص يافته به خريد بليط هاي داخلي و خارجي بصورت مجزا با در نظر گرفتن تمام  . ١
 قانوني در سربرگ شركت پيشنهاد دهنده در پاكت مهر و موم شدهكسور 

  باشد)فقره بصورت ساليانه مي ١٥٠فقره و بليط خارجي  ٣٠٠(در شرايط عادي تعداد بليط داخلي 
  ساير توضيحات و مالحظات:

 ميباشد.برنده مناقصه به عهده (بجز ماليات بر ارزش افزوده) كليه كسور قانوني اعم از بيمه و ماليات  . ١
به پيشنهاداتي كه مخدوش و يا فاقد مهر و امضاء بوده، پس ازاتمام زمان مقرر، مغاير با موارد مذكور در فرم شركت  . ٢

 در مناقصه حاضر و نيز بدون سپرده دريافت شود ترتيب اثر داده نمي شود.
رزند سپرده آنان به نفع شركت نفرات اول و دوم در مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند و يا استنكاف و . ٣

 كشتيراني جمهوري اسالمي ايران ضبط خواهد شد.
 تمامي صفحات اسناد و مدارك مناقصه بايد داراي مهر و امضاء پيشنهاد دهنده باشد. . ٤
 پس از بازگشايي پاكات دو هفته مدت بررسي پيشنهادات و اعالم برنده مناقصه خواهد بود. . ٥
 مختار است. هاپيشنهاده يك يا كلي در رد يا قبول شركت . ٦
 باشد.پرداخت هزينه آگهي بر عهده برنده و يا برندگان مناقصه مي . ٧

  

................................................... ضمن مطالعه و قبول شرايط  ينجانب .............................................. به عنوان مديرعامل شركتا
شركت كشتيراني  اساس بندهاي فوق، متقاضي شركت در مناقصه انتخاب شركت خدمات مسافرتياختصاصي مناقصه بر 

  جمهوري اسالمي ايران مي باشم و با اطالع كامل از مفاد مندرج در شرايط مناقصه حاضر به شركت در مناقصه هستم.
  

 مهر و امضاء مديرعامل شركت
  تاريخ          



 

  

  

  

  

  رسيد دريافت پاكات مناقصه

  

طغري پاكت .................................... نماينده شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران در تاريخ ...................... تعداد .......  اينجانب

سربسته اسناد مناقصه انتخاب شركت خدمات مسافرتي را از آقاي/خانم ........................................ نماينده شركت 

  ................................................. دريافت نمودم.....

  نام و امضاء و اثر انگشت


