
 
 خريد شناورشناسايی و عمومی  فراخوان

 .....................: مورخ ،«اقتصاد کیش»  ۀروزنام ................ ۀ:شمار و ،«اطالعات» ۀروزنام ...............: ۀشمار هایموضوع آگهی
 

شنهاد  -1 شروط به پي شنهاد  و هاي م شوند ترتيب اثر داده    مبهم و مدارک ناخوانا و همچنين پي صل  ضي   .شد نخواهد هايي كه بعد از مدت مقرر در آگهي وا متقا

شرط خود مبني بر       شنهاد منجز و بي قيد و  سليم پاكت، پي ضوع   فروشضمن ت سط      فراخوانكاالي مو صورت قبول تو شتيراني اعالم مي نمايد كه در  را به ك

 است. كشتيراني، به انعقاد قرارداد ميان طرفين منجر خواهد شد. كشتيراني در رد يا قبول كليه پيشنهادات در هر زمان و مرحله اي كامال مختار
شخاص حقيقي و حقوقي مي  -2 سناد   شركت نمايند. كليه  عمومي فراخوان اين توانند دركليه ا شنهاد دهنده )اعم از حقيقي و     فراخوانمدارک و ا سط پي بايد تو

 حقوقي(، مهر و امضاء گردد.
و هيچ گونه اعتراض يا ادعايي در  مختار است كامال رد يا قبول يكايك و يا كليه پيشنهادهاي واصله، شيوه ارزيابي، فراخوانشيوه برگزاري شركت كشتيراني در  -3

 .مسموع نيست، ندگان و يا اشخاص غير اين خصوص از سوي شركت كن
سناد مالكيت، بيمه نامه، ساير مشخصات فني شامل ميزان مصرف سوخت، حجم و...             پيشنهاد دهنده بايد   -4 ، امضاء نموده و به انضمام   مشخصات فني، تصوير ا

شده قرار داده  ومدارک ذيل در پاكت الک  سيد تا پايان وقت اداري روز   مهر  ، واقع كيشبه دبيرخانه دفتر مركزي  16/12/1399مورخ شنبه  و در قبال اخذ ر

 ، تحويل نمايد: طبقه دوم  16كيش، ميدان خليج فارس، بلوار ايران، مجتمع اداري پارس، بلوک -در 
 تكميل فرم تعهد نامه.   -1-4
 .پايان خدمت براي آقايان رتمدارک الزم جهت شركت اشخاص حقيقي: كپي شناسنامه تمام صفحات، كپي كارت ملي پشت و رو و كپي كا -2-4

شخص حقوقي       -3-4 شخاص حقوقي: مدارک دال بر احراز  شركت ا شركت      از جملهمدارک الزم جهت  سنامه  سا صادي     ا شماره ملي، كد اقت شماره ثبت،  ، آگهي ، 

 هاي رسمي.انتصاب مديران در روزنامه تغييرات و تاسيس شركت و آخرين
 به ايشان مسترد نخواهد شد.فراخوان مدارک ارسالي از طرف شركت كنندگان در  -5
شناور، چاپ آگهي، نقل      هزينهكليه هزينه هاي مالياتي، عوارض، هزينه هاي ثبتي، آگهي و روزنامه،  -6 سي  شنا سمي و    و هاي كار شناور مزبور در دفاتر ر انتقال 

 يا آزاد كيش ۀهاي احتمالي در صورت ادعاي منطق گونه هزينهو هر و انتقال به هر نقطه هاي مرتبط منجمله خارج ساختن كشتي از وضعيت فعلي   ساير هزينه 

 .بود خواهد فروشنده عهدهبه  شناور، استقرار محل به مربوط سازمان هاي غيردولتي و( غيره و زيست محيط مانند) دولتي هايارگان ساير
شتيراني كيش يا نماينده قانوني آن، مي  -7 شده در        فراخوان تواند در تمام مراحل برگزاري ك شنهاد  شناورهاي پي شناور، از  بازديد فراخوان و با هماهنگي مالك 

 بعمل آورد.
 مفروض است. فراخوانكشتيراني تا قبل از برگزاري براي  فراخوانمفاد شرايط شركت در  و اصالح امكان تجديد نظر -8

شنهادهايي ترتيب اث   -9 شود كه در بازه زماني  صرفا به پي ست   كاري روز هفت)  16/12/1399تا  09/12/1399از تاريخ ر داده مي  سليم گردد. الزم به ذكر ا به ( ت

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.تاريخ مزبور  ارائه گردد پس از هر پيشنهادي كه 
اعم از حضوري يا غير حضوري، رضايت بي قيد و شرط خود نسبت به قبول مفاد شرايط حاضر اعالم   فراخوان كليه اشخاص متقاضي، ضمن اقدام به شركت در      -10

بين را تشكيل مي دهد. اشخاص مذكور حق هر گونه اعتراض يا ادعايي در اين خصوص را از خود    قراردادي فيمانموده و مي پذيرند اين سند بخشي از روابط   

 . سلب و ساقط نمودند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


