
 

 فرم شرایط شرکت در مناقصه  شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 پاکت الف: 

ماهه یا اصل رسید واریز سپرده جهت شرکت در مناقصه به مبلغ  3ارائه ضمانت نامه بانکی از بانک های معتبر  با مدت اعتبار 

 IR 330180000000000221188888و شماره شبا  221188888ریال )معادل چهل میلیون تومان(  به حساب شماره   000/000/400

 بانک تجارت شعبه برج آسمان به نام کشتیرانی ج.ا.ا.

ن پس از اعالم : عودت سپرده شرکت در مناقصه نفرات اول و دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه و سایر پیشنهاد دهندگا1تبصره

 نتایج بازگشائی پاکات و انجام مراحل اداری می باشد.

: عودت سپرده شرکت در مناقصه با در خواست کتبی پیشنهاد دهنده و اعالم شماره حساب و شبا شرکت کننده امکان پذیر می 2تبصره 

 باشد.

 پاکت ب :

 ارائه اگهی تاسیس   -1

 ضای مجاز در زمان بازگشاییآگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی دارندگان ام -2

 تصویر اساسنامه شرکت -3

 تصویر گواهینامه ثبت نام مؤدیان -4

 پاکت ج:

 ارایه پیشنهاد درصد تخفیفات متعلقه برخرید بلیطهای داخلی و خارجی با در نظر گرفتن تمام کسور قانونی   -1

 تمام صفحات اسناد مناقصه باید دارای مهر و امضاء پیشنهاد دهنده باشد. -2

 یل شده شرایط شرکت در مناقصهفرم تکم -3

 پیش نویس قرارداد امضاء و مهر شده -4

 سایر توضیحات و مالحظات:
 میباشد.برنده مناقصه به عهده )بجز مالیات بر ارزش افزوده( کلیه کسور قانونی اعم از بیمه و مالیات  -1

مغرایر برا مروارد مرذکور در فررم شررکت در       به پیشنهاداتی که مخدوش و یا فاقد مهر و امضاء بوده، پس ازاتمام زمان مقررر،   -2

 مناقصه حاضر و نیز بدون سپرده دریافت شود ترتیب اثر داده نمی شود.

نفرات اول و دوم در مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند و یا استنکاف ورزند سپرده آنان بره نفرش شررکت کشرتیرانی      -3

 جمهوری اسالمی ایران ضبط خواهد شد.

 مختار است. هاپیشنهادیک یا کلیه  یا قبول در رد شرکت -4

 متعاقباً اعالم خواهد شد.تاریخ بازگشایی پاکات  -5

اختصاصری مناقصره برر    ینجانب ..................................... به عنوان مدیرعامل شرکت................................. ضمن مطالعه و قبول شررایط  ا

شرکت کشتیرانی جمهروری اسرالمی ایرران مری      رکت در مناقصه انتخاب شرکت خدمات مسافرتیاساس بندهای فوق، متقاضی ش

 باشم و با اطالع کامل از مفاد مندرج در شرایط مناقصه حاضر به شرکت در مناقصه هستم.

                                                       

 مهر و امضاء مدیرعامل شرکت                                                                                                                                                              

 تاریخ                                                               


