
  نرخپیشنهاد برگ 

خمینی )ره( اماممزایده عمومی فروش ضایعات موجود در شعبه بندر  

 شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
 

    

 نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور 

 تاریخ:

 مهر پیشنهاد دهنده:
 

  

 1 از 1 صفحه

 

.... سسه/جانب ...................... به نمایندگی صاحبان امضای مجاز آقای/خانم ............. با شماره ملی ............. و سمت ......این شرکت/مؤ

...... مورخ ........ ،  با آگاهی کامل ...................  با سمت .............. به استناد روزنامه رسمی شماره .... آقای/خانم ................. با شماره ملی

    کلیه اسناد مزایده موضوع حاصل نموده،  اطالعات کافی برای تصمیم گیریاز کیفیت و خصوصیات و مشخصات موضوع مزایده، 

را دریافت و دقیقًا مطالعه کرده وکلیه ی بندها و تبصره های آن را قبول داشته و با آگاهی  برگ شرایط عمومی مزایده 1-2بند 

و به منظور تحصیل موضوع مزایده با شرایط  موارد را تایید قطعی و خدشه ناپذیر دانستهکامل از مفاد  شرایط عمومی مزایده، تمامی 

 می نماید: را به شرح زیر اعالم برای تحویل موضوع مزایده ضایعاتیاقالم  خریدمبلغ پیشنهادی و وضعیت موجود، 

با احتساب  مبلغ پیشنهادی شرح اقالم ضایعاتی ردیف

 ارزش افزوده

  (هر عدد ازایبه اینچ ) 21تلوزیون معمولی  1

  (هر عدد ازایبه ) یخچال کوچک 2

  (هر عدد ازایبه ) فوت 12 زریفر خچالی 3

  (هر عدد ازایبه ) ییلویک 5/8دوقلو  ییلباسشو نیماش 4

  (هر عدد ازایبه ) کیاتومات ییلویک 7 ییلباسشو نیماش 5

  (کیلوگرمهر  ازایبه ) نیکر ریوا 6

7 
 یل تنفسلنگر،کپسو ری،زنجیآتش نشان ،جعبهیعاتیلوله ضا ستون،ینر،سرپیابزار اتصال کانت

 (کیلوگرمهر  ازایبه ) یفلز اتور،جعبهیژن،رادیاکس

 

  (هر عدد ازایبه ) بشکه روغن سوخته 8

  (حلقههر  ازایبه ) کشتی بزرگ طناب  9

  (آمپرهر  ازایبه )عدد  12آمپری  به تعداد  20 یباطر 10

  )به صورت کلی(نتر،پاروینجات،پر قهینجات فرسوده،رادار،چراغ جل قیقا 11

  (عددهر  ازایبه ) یبشکه روغن خال 12

 جمع کل به حروف:

 جمع کل به عدد:

 

 را به مبلغ پیشنهادی اضافه و پرداخت نماید .و سایر موارد ، گمرکی خریدار میبایست مبلغ بیمه، مالیات، عوارض 

 .مسئولیت خروج کلیه اقالم خریداری شده از محوطه بندری به عهده خریدار می باشد نکته:

   


