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 اقالم ضايعاتی و مستعمل شرايط مزايده : 

 
نهزد شهعبه    01-651-9بعنوان سپرده شركت در مزايده بهه ساها     قيمت پيشنهادي درصد  5به ميزان  واريز نقدي -1

  . مركزي
، رقم پيشنهادي را به سروف و عدد درج و فرم مذكور را منضم به سند واريز  قيمت پيشنهادضمن تكميل نمودن فرم  -2

                            "عمددومی اقددالم ضددايعاتی و مسددتعمل  مزايددده "بهها درج عبههارت  در پاكههت درباهه ه   1وجههه موضههوع بنههد  

ي به نشهان پش يباني مديريت امور اداره انبار و اموال به ما قيماً ) درج آگهيتاريخ روز از  10سداكثر تا ، پاكت بر روي 
 177تهران، ميدان ف ح، بلوارف ح )جاده قديم كرج(، بعداز پايگاه يكم شكاري، نرسيده به سه راه شيرپاس وريزه، پالک 

  .نمايند تحويل

 گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .واصل  2مندرج در بند   از تاريخبه پيشنهاداتي كه بعد  -3

قيمهت پيشهنهادي    درصهد  5معادل فرم مذكور  1به پيشنهادات مشروط ، مبهم و يا فاقد رسيد واريز وجه موضوع بند  -4
 ترتيب اثر داده نخواهد شد .

        ماليات و باسكول  ، كارشناسي ، سمل و نقل ، توزين،  پرداخت كليه مخارج مورد مزايده از قبيل هزينه هاي نشر آگهي -5
 و غيره به عهده خريدار است. نقل و ان قال ، عوارض

 مورد مزايده به كاي كه باالترين قيمت را پيشنهاد داده باشد واگذار خواهد شد. -6

در صورتيكه قيمت پيشنهادي شركت كنندگان در مزايده يكاان باشد اولويت با م قاضي خواهد بود كه زودتر ناهبت   -7
 اقدام نموده است. 1به واريز مبلغ موضوع بند 

است بر اساس صرفه و صالح خود ، نابت به واگذاري هر يک از اقالم رديف ها به هر يک از برنهدگان  بانک مخ ار  -8
 به صورت جداگانه اقدام نمايد.

شركت كنندگان مي بايات نابت به ارائه پيشنهاد قيمت هر رديف اقدام نموده و ارائهه پيشهنهاد قيمهت كلهي مهورد       -9
 پذيرش نمي باشد.

 يا تمام پيشنهادات مخ ار مي باشد . بانک در رد و قبول هر يک  -10

 له قبول شروط اعالم شده مي باشد.شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منز -11

 واريهز وجهه  روز به اس ثناي ايام تعطيل نابت بهه   15ه ، ظرف صورتي كه برنده مزايده از تاريخ ابالغ ن يجه مزايددر  -12
بط مهي شهود و مراتهب بهه شخصهي كهه       وي به نفع بانک ضه  سپردهاقدام نكند يا براي انجام معامله ساضر نشود ، 
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اقدام نكند يا براي  واريز وجهپيشنهاد او در مرتبه دوم قراردارد ابالغ مي گردد . اگر او نيز ظرف مدت مذكور نابت به 
 نفر دوم هم ضبط و مزايده عنداللزوم تجديد خواهد شد  سپردهانجام معامله ساضر نشود ، 

نگهداري خواهد شد . اين مدت  زمان تاويه و خروج كاال از انبارهاي بانکاول و دوم برنده مزايده تا  سپرده هاي نفر   -13
 ماه از تاريخ اعالم برنده مزايده خواهد بود . 3، سداكثر 

 امكان پذير خواهد بود. 44981260تلفن با شماره با هماهنگي قبلي  مذكور اقالمبازديد از   -14

با توجه به نشاني اعالم شده در برگ درخواست شركت كنندگان در مزايده هرگونه ابالغ به نشاني اعالم شده مع بهر    -15
 خواهد بود و در صورت تغيير م قاضيان مي بايات فوراً بانک را مطلع سازند.

 

                           
 

 اعالم شماره شبا جهت استرداد سپرده شركت در مزايده الزامیست  : 

 

 شماره شبا : 

                        R I 

 

 نام بانک : 

 

 نام صاحب حساب : 

 

 شماره تماس : 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده

  

 امضاء 

 تاريخ 
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 فرم ارائه پیشنهاد قیمت 

 مبلغ پيشنهادي  جمع  في واسد اقالمتعداد  شامل شرح رديف

 باطري يو پي اس 1
4.5 – 7 – 12 – 18- 26 – 40 -42 -65 – 

 آمپر 120و  100 - 70
   آمپر 34.300

   كيلو گرم 600 و .... كشور ، رک ، كمد بايگاني 4فايل  اداري فلزي تجهيزات 2

 تجهيزات اداري 3

ماشين ساا  ، دس گاه كارت زني ، چراغ 
مطالعه، پرفراژ، گوشي موبايل، گوشي تلفن ، 
نمراتور،ماشين دوخت، گيوتين، پانچ،دس گاه 

 منگنه و ...

 قلم 136
 

 تجهيزات سفاظ ي 4
دوربين مداربا ه ، در  بازكن كارتي ، دوربين 

 صنع ي، كي پد و ...
 قلم 43

 

5 
 و تا ر

 اسكانس شمار
پول شمار روميزي و ايا اده ، دس گاه تات 

 دالر
  قلم 81

  قلم 47 نمايشگر ، دس گاه صدور سيا م صف 6

 ماني ور 7
اينج ،  19اينج،  15اينج  22اينج ،  19اينج،  15

 اينج الجي ، ساماونگ، ايويژن 22
 دس گاه 493

 

 دس گاه 217 ماديران، گرين و ... كامپيوتركيس  8
 

 قلم 1.425 برند هاي مخ لف پوكه كارتريج 9
 

 قلم 4 برند هاي مخ لف ماوس 10
 

 قلم 33 برندهاي مخ لف كيبورد 11
 

 قلم 89 يجچال ، گاز، سماور، هود ، چاي ساز و ... بدارخانهآتجهيزات  12
 

13 
 تجهيزات

 اداري چوبي

كشو، ميز ، كمد ، سايدسک، قفاه،  4فايل 
 جالباسي و ...

 قلم 749
 

 عدد 742 چرخدار، ثابت ، ان ظار و ... صندلي و مبل 14
 

 عدد 191 و ... كيلويي 30،  6 كپاول آتش نشاني 15
 

 :به ريال جمع كل 
 

 جمع كل به حروف  :

  برنده محاسبه و پيشنهادي جدول فوق به صورت تقريبي بوده و پس از توزين ، رقم دقيق بر اساس في واسد اعالمي  2وزن اعالمي در رديف 
 كامل اقدام نمايد.نابت به واريز وجه مي بايات 

 
 
 

 و امضاء تاريخ

 پیشنهاد دهنده


