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 شركت در مناقصه خريد كانتینر  شرايط

، مورخ 28184شماره « اطالعات»: مناقصه عمومی در روزنامۀ  موضوع آگهی

25/05/1401 
هايی كه بعد از مددت   هاي مشروط، مبهم و فاقد سپرده يا كمتر از میزان مقرر، مدارک نا خوانا و همچنین پیشنهاد به پیشنهاد  -1

 مقرر در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 .% ارزش افزوده اعالم گردد9بايست با لحاظ  قیمت پیشنهادي فروش از سوي متقاضیان شركت در مناقصه می -2

توانند در مناقصه شركت نمايند. كلیه مدارک و اسناد مناقصه بايد توسط پیشنهاد دهندده   كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می -3

 )اعم از حقیقی و حقوقی(، مهر و امضاء گردد.

 شركت كشتیرانی در رد يا قبول يكايك و يا كلیه پیشنهادهاي واصله مختار است. -4

روز كاري جهت عقد  5م اين شركت مبنی بر برنده شدن در مناقصه، حداكثر ظرف مدت برنده مناقصه موظف است پس از اعال -5

 مابین، اقدام نمايد.  قرارداد فی

روز كاري نسبت به ارائه مستندات كانتینرهاي موضوع مناقصه به همراه  5برنده مناقصه بايستی حداكثر ظرف مدت  -6

 ها با شرايط ذيل اقدام نمايد.  مشخصات آن

 كاربرد: حیطه -6-1

 اي و ريلی، طراحی و  ، جادهدريايی طريق از عمومی محموالت حمل منظور به بايست مناقصه می موضوع كانتینرهاي-6-1-1

 ساخته شده باشند.               

 قابلیت حفظ شرايط ضروري عملكردي از جمله ثبات ساختار اصلی و مقاومت بايست مناقصه میي موضوع كانتینرها-6-1-2

 باشند. درجه سلسیوس دارا  80الی  -30در مقابل نفوذ آب را در بازه دمايی                

  استاندارد و الزامات قانونی -6-2

 را جهت حصول اطمینان از حفظ كیفیت از يك« Manufacturer Capacity»فروشنده مكلف است گواهینامۀ -6-2-1

 ائه نمايد. موسسۀ رده بندي عضو آياكس ار               

 مناقصه می بايست مطابق با استانداردها و الزامات ذيل طراحی و ساخته شده باشند: ي موضوعكانتینرها-6-2-2

 <ISO830 ISO668 - ISO6346 - ISO1611 - ISO1496-1 >الزامات و تأيیديه  و«TIR ،CSC  وTCT » و

هاي بعدي يك موسسۀ  همچنین ساير الحاقات و اصالحیه و 1972بندي مطابق با كنوانسیون گمركی كانتینرها  موسسات رده

 دارا باشند.  بايست رده بندي عضو آياكس می

نوشته، امضداء  « برگ قیمت پیشنهادي»پیشنهاد دهنده بايد بهاي پیشنهادي )با لحاظ ارزش افزوده( را با عدد و حروف در  -7

اده و در قبال اخذ رسدید تدا پايدان وقدت اداري روز     مهر شده قرار د ونموده و به انضمام مدارک ذيل در پاكت الک 

به دبیرخانه دفتر مركزي حراست كشتیرانی جمهدوري اسدالمی ايدران ، واقد  در تهدران:       05/06/1401شنبه مورخ 

 ، طبقه چهارم، تحويل نمايد:  523خیابان پاسداران، تقاط  شهید لواسانی، برج آسمان، شماره 

 سطر مربوطه در جدول پیوست )با رعايت كلیۀ بندهاي شرايط شركت در مناقصه( و امضاي آنارائۀ پیشنهاد قیمت خريد در  - 7-1

 تكمیل فرم تعهد نامه.  - 7-2

مدارک الزم جهت شركت اشخاص حقیقی: كپی شناسنامه تمام صفحات، كپی كارت ملی پشدت و رو و كپدی كدارت پايدان      - 7-3

 خدمت براي آقايان

مدارک دال بر احراز شخص حقوقی شامل اساسدنامه شدركت، آگهدی تاسدیس     مدارک الزم جهت شركت اشخاص حقوقی: - 7-4

 هاي رسمی. شركت و آخرين انتصاب مديران در روزنامه

 مدارک ارسالی از طرف شركت كنندگان در مناقصه به ايشان مسترد نخواهد شد. -8

 امكان تجديد نظر در مفاد شرايط شركت در مناقصه براي پیشنهاد گیرنده مفروض است. -9

 بايست قیمت پیشنهادي را در پاكت الک و مهر شده اعالم نمايند. اضیان میمتق -10

 باشد. می 10.00ساعت 08/06/1401مورخ روز سه شنبه ها تاريخ بازگشايی پاكت -11
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 باشد.( ماه پس از عقد قرارداد می3حداكثر زمان مجاز جهت تحويل كانتینرها، سه ) -12

 

 

 : تعهد نامه

از مفاد و مقرررا              به شماره ملي                  فرزند            اينجانب 

شركت كشريرراني ممهرورا امرالمي ايرراا آگراه       25/05/1401: مورخ« اطالعا »روزنامۀ  آگهيمناقصه شركت در 

نمايم ممنوع المعامله نبوده و مشرمو  ممنوعررت منر      باشم. و بدينومرله تأيرد مي گرديدم و ملزم به رعايت آنها مي

باشم و چنانچه خالف اين موضوع به اثبا  برمد شرركت كشريرراني ممهرورا امرالمي      مداخلۀ كاركناا دولت نمي

 ايراا حق دارد پرشنهاد ارائه شده براا مناقصه را مردود و مپرده را به نف  خود ضبط نمايد.

 

 نام و نام خانوادگي:......................................

 

 انگشت:.......................................امضاء و اثر 

 

 :........................................................ تاريخ

 

 

 

 

شرايط شركت در  8قیمت پیشنهادي فروش  كانتینر با مشخصات ارائه شده در بند 

 25/05/1401مناقصه  مورخ 

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

----------------------------- ----------------------------------------------------------

 امضاء و اثر انگشت:                                  --------------------

 : تاريخ                                                             

 


