
 چک لیست مىاقصٍ

  :عىًان یا مًضًع مىاقصٍ
 :ًَع هٌاقػِ

 هحسٍز                        عوَهی                   

 زٍ هرحلِ ایی                       یک هرحلِ ایی

 زارز                       ًسارز:  اغالحیِ آگْی 

 :تارید چاپ آگْی

1-                  /         / 

2-                  /         / 

 :رٍش اسٌاز00هست ف

 /      /لغایت      /      /                       از

 : ّا ًام رٍزًاهِ

1-   

2-  

 :تارید برگساری جلسِ هٌاقػِ

 :     /       / هَرخ             رٍز            

  :(تکمیل پیًست یک)مىاقصٍ بزآيرد تقزیبی

  :محل تعییه اعتبار

  :مبلغ ضماوت وامٍ باوکی یا فیش ياریشی

 :تبصزٌ ضماوت وامٍ 

 .هاُ باضس 3هست اعتبار ضواًتٌاهِ از تارید بازگطایی پاکت پیطٌْازات ًبایس کوتر از -1

 .غازر گرزز( ضرکت)فیص ٍاریسییا ضواًت ًاهِ باًکی هی بایستی بٌام ضرع حقَقی -2

 .ًاهِ قابل قبَل ًویباضس ایجاز ّرگًَِ ضرط جْت اجرای ضواًت-3

 .هیبایستی غازر گرزز( با شکر ًام ٍاحس ٍ ضْر) عٌَاى  شیٌفع ضواًتٌاهِ-4

 .کت هیبایستی ضویوِ ضواًت ًاهِ گرززتَسظ ضرریال  200000فیص ذریس اسٌاز بولغ -5

 : محتًای پاکت ب

 ضرایظ هٌاقػِ ٍ پیص ًَیس قرارزاز هوَْر بِ هْر ٍ اهضاء غاحباى هجاز ضرکت -1

زر ذػَظ سوت هسیراى ، غاحباى  اهضا هجاز ٍ ) فتَکپی اساسٌاهِ، آگْی تاسیس، آذریي تغییرات -2

 .هوَْر بِ هْر ٍ اهضاء غاحباى هجاز ضرکت)آزرس قاًًَی ضرکت  

 هربَعِ   هٌاقػِ هرتبظ باضس زر غیر ایٌػَرت آگْی تغییرات هَضَع اساسٌاهِ بایس با هَضَع: تبػرُ

 .هیبایستی زر اسٌاز هٌاقػِ ارائِ گرزز

پیَست )گَاّیٌاهِ یا پرٍاًِ هَرز ًیاز جْت ضرکت زر هٌاقػِ هوَْر بِ هْر ٍ اهضاء غاحباى هجاز ضرکت -3

 (2ضوارُ 

اغل گَاّی هیبایستی )اهضای هجاز ضرکت گَاّی اهضاء از زفترذاًِ اسٌاز رسوی زر ذػَظ غاحباى -4

 (ضویوِ گرزز

 هوَْر بِ هْر ٍ اهضای ضرکت... کاتالَگ ّا ٍ هطرػات فٌی ، ًقطِ ، سی زی ٍ  -5

 تکویل گرزز 3پیَست ضوارُ : رزٍهِ  -6

 :تبصزٌ َای پاکت ب
هاُ باقی هاًسُ باضس، بسیْی است عرف قرارزاز  زٍتارید اعتبار سوت هسیراى از ٌّگام ارائِ پیطٌْاز بِ هست 

ایل ضسى سوت هسیراى ًسبت بِ ارائِ آگْی تغییرات جسیس هبٌی بر زهکلف است زر حیي قرارزاز قبل از 

 .سوت هسیراى اقسام ًوایس تجسیس 

 :ج محتًای پاکت 
ٍعسزی باضس پیطٌْاز قیوت کلیِ قیوتْای ارائِ ضسُ بایس براساس ریال بػَرت ذَاًا، زقیق ٍبِ غَرت حرٍفی 

ًبایسهرسٍش،هطرٍط،ًاقع ٍهبْن باضس ٍ ًیس هبلغ هالیات بر ارزش افسٍزُ بػَرت جساگاًِ زر قیوت 

 .پیطٌْازی قیس گرزز

 لحاظ ضَز(ج )هست گاراًتی ٍ ذسهات پس از فرٍش هیبایستی زر پاکت  :تبصز َای پاکت ج

  :مدت سمان تحًیل کاال اس سمان عقد قزارداد

  :مدت سمان گاراوتی کاال اس سمان تحًیل

 سٍ پاکت    یک پاکت                           دي پاکت                :حداقل تعداد شزکت کىىدگان جُت بزگشاری مىاقصٍ
 

 ياحد متقاضی ءمُز ي امضا

 

 

 



 :پیًست یک

 آنالیش بزآورد قیمت بػورت دقیق یا مهز و امضای واحذ متقاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جمع رقم بزآيرد

 

 : پیًست دي 

 .بایذ کامال مطخع و دقیق درخواست ضود... استانذارها ، گواهی نامه ها ، پزوانه ها و غیزه 

 (چه نوع مذرکی و اس چه ساسمانی بایذ توسظ ضزکت ارائه گزدد)

 

 

 

 

 : پیًست سٍ

 .حذف گزددنوع رسومه بایذ کامال مطخع گزدد و در غورت عذم نیاس ، 

  با چه کیفیت و کمیتی باضذ؟

  اس چه تاریخی تاکنون بعنوان رسومه پذیزفته میباضذ؟

  در چه سمینه ایی باضذ؟

  

 :(کٍ میبایستی تًسط ياحد مىاقصٍ گذار در ريس مىاقصٍ یا مشایدٌ  بٍ کمیسیًن ارائٍ گزدد)مدارک مًرد ویاس در سمان مىاقصٍ

 فزوش اسنادفیص های مزبوعه در خػوظ 

 (فیشیک روسنامه میبایستی حتما ارائه گزدد)آگهی روسنامه 

 ...کلیه اسناد مزبوط به مناقػه اس قبیل ضزایظ مناقػه ، بزآورد ، مجوس ها و 

 بگنجانذ و تبػزهای مزبوعه را در ضزایظ عمومی( ج()ب()الف)واحذ متقاضی مناقػه یا مشایذه متعهذ میگزدد کلیه موارد موجود در پاکات  

 

 

 ياحد متقاضی ءمُز ي امضا

 


