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  فراخوان عمومي شناسايي و خريد شناور

  ٠٧/٠٤/١٤٠٠مورخ  "اقتصاد كيش "روزنامه  ٣٧٦١و شماره  "اطالعات"روزنامه  ٢٧٨٧٣موضوع آگهي هاي شماره 

مدارك ناخوانا و همچنين پيشنهادهايي كه بعد از مدت مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد به پيشنهادهاي مشروط و مبهم و  -١
شد. متقاضي ضمن تسليم پاكت، پيشنهاد منجز و بي قيد و شرط خود مبني بر فروش كاالي موضوع فراخوان را به شركت كشتيراني كيش 

اني كيش، به انعقاد قرارداد ميان طرفين منجر خواهد شد. شركت كشتيراني كيش در اعالم مي نمايد كه در صورت قبول توسط شركت كشتير
 رد با قبول كليه پيشنهادات در هر زمان و مرحله اي كامال مختار است.

ده توسط پيشنهاد دهن دكليه اشخاص خقيقي و حقوقي مي توانند در اين فراخوان عمومي شركت نمايند. كليه مدارك و اسناد فراخوان باي -٢
 (اعم از حقيقي و حقوقي) مهر و امضاء گردد.

شركت كشتيراني كيش در شيوه برگزاري فراخوان، شيوه ارزيابي، رد يا قبول يكايك و يا كليه پيشنهادهاي واصله كامال مختار است و هيچ  -٣
 گونه اعتراض يا ادعايي در اين خصوص از سوي شركت كنندگان و يا اشخاص غير، مسموع نيست.

امضاء نموده دهنده بايد مشخصات فني، تصوير اسناد مالكيت، بيمه نامه، ساير مشخصات فني شامل ميزان مصرف سوخت، حجم و ....،  پيشنهاد -٤
به  ١٥/٠٤/١٤٠٠مورخ  سه شنبه و به انضمام مدارك ذيل در پاكت الك ومهر شده قرارداده و در قبال اخذ رسيد تا پايان وقت اداري روز

 طبقه دوم تحويل نمايد: ١٦دبيرخانه دفتر مركزي كيش، واقع در كيش، ميدان خليج فارس، بلوار ايران، مجتمع اداري پارس، بلوك 

  تكميل فرم تعهد نامه -١-٤
راي خدمت بپايان رو ، كپي كارت پشت و ارت ملي پي شناسنامه از تمام صفحات، كپي كمدارك الزم جهت شركت اشخاص حقيقي: ك -٢-٤

  آقايان.
مدارك الزم جهت اشخاص حقوقي: مدارك دال بر احراز شخص حقوقي از جمله اساسنامه شركت، شماره ثبت، شناسه ملي، كد اقتصادي،  -٣-٤

  آگهي تاسيس شركت و روزنامه رسمي آخرين تغييرات و انتصاب مديران
 د شد.مدارك ارسالي از طرف شركت كنندگان در فراخوان به ايشان مسترد نخواه -٥

ر كليه هزينه هاي مالياتي، عوارض، هزينه هاي ثبتي، آگهي و روزنامه، هزينه هاي كارشناسي شناور، چاپ آگهي، نقل و انتقال شناور مزبور د -٦
دفاتر رسمي و ساير هزينه هاي مرتبط منجمله خارج ساختن شناور از وضعيت فعلي و انتقال به هر نقطه و هرگونه هزينه هاي احتمالي در 
صورت ادعاي منطقه آزاد كيش يا ساير ارگان هاي دولتي (مانند محيط زيست و غيره) و سازمان هاي غيردولتي مربوط به استقرار شناور، به 

 عهده فروشنده خواهد بود.

ناورهاي پيشنهاد شركت كشتيراني كيش يا نماينده قانوني آن، مي تواند در تمام مراحل برگزاري فراخوان و با هماهنگي مالك شناور، از ش -٧
 شده در فراخوان بازديد بعمل آورد.

 فراخوان مفروض است. برگزاري امكان تجديد نظر و اصالح مفاد شرايط شركت در فراخوان براي شركت كشتيراني كيش تا قبل از  -٨

ت روز كاري) تسليم گردد. الزم به هف(١٥/٠٤/١٤٠٠تا  ٠٧/٠٤/١٤٠٠صرفا به پيشنهادهايي ترتيب اثر داده مي شود كه در بازه زماني از تاريخ  -٩
 ذكر است به هر پيشنهادي كه پس از تاريخ مزبور ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 كليه اشخاص متقاضي، ضمن اقدام به شركت در فراخوان اعم از حضوري يا غير حضوري، رضايت بي قيد و شرط خود نسبت به قبول مفاد -١٠
پذيرند اين سند بخشي از روابط قراردادي في مابين را تشكيل مي دهد. اشخاص مذكور حق هرگونه اعتراض  شرايط حاضر اعالم نموده و مي

  صوص را از خود سلب و ساقط نمودنديا ادعايي در اين خ
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  تعهد نامه
شناسه ملي  /.......................... به شماره ملي.......... شماره شناسنامه/ ثبت اينجانب/ شركت/ نهاد/ موسسه  ............................................ 

و شماره ........  "اطالعات "آگهي هاي شماره .......... روزنامه مفاد و مقررات شركت در فراخوان  از  .................................................
نوسيله ت آنها مي باشم. و بديي كيش آگاه گرديدم و ملزم به رعاينشركت كشتيرا ٠٧/٠٤/١٤٠٠مورخ  "اقتصاد كيش "روزنامه 

امله نبوده و مشمول ممنوعيت منع مداخله كاركنان دولت نمي باشم و چنانچه خالف اين موضوع به تاييد مي نمايم ممنوع المع
همچنين متقاضي ضمن امضاي  اثبات برشد شركت كشتيراني كيش حق دارد پيشنهاد ارائه شده براي فراخوان را مردود نمايد.

اين سند با علم و آگاهي از مفاد شرايط برگزاري فراخوان، حق كليه اعتراضات و ادعاها در اين خصوص را از خود سلب و ساقط 
  نمود.

  ------------------------------------------------نام و نام حانوادگي شخص حقيقي / نماينده شخص حقوقي: 

    :نگشت/ مهر شركتامضاء و اتر ا

  -------------------تاريخ: 
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  فرم پيشنهادي قيمت
  

  نام شناور:
  نوع شناور:

  طول:
  عرض:
  عمق: 

  سال ساخت:
  محل ساخت:

  محل استقرار فعلي شناور:
  نام شخص حقيقي و حقوقي پيشنهاد دهنده:

  توضيحات:
  
  
  

  نام و نام خانوادگي
  

  امضاء
  
  

  حقوقي و اثر انگشت براي اشخاص حقيقيمحل مهر براي اشخاص 
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  خريد شناور شناسايي و فراخوان 

ــي  ــات ذيل را از طريق فراخوان بررس ــخص ــناور با مش ــهامي خاص ) در نظر دارد امكان خريد يك فروند ش ــتيراني كيش ( س ــركت كش ش
هماهنگي و ارســال مشــخصــات شــناور خود به كند.متقاضــيان حقيقي و حقوقي مي توانند از تاريخ انتشــار آگهي به مدت يك هفته جهت 

  آدرس زير مراجعه نمايند:
   ١٦آدرس: كيش ، بلوار ايران ، مجتمع اداري پارس ، بلوك 

  operation@kssc.irآدرس ايميل : 
  ٠٩٣٤٧٦٩٨٢١٢تلفن همراه جناب آقاي قرباني : 

  ٠٧٦-٤٤٤٢٠٦٨٠فاكس : 

 MPPكانتينربر/   نوع شناور

  ميالدي ٢٠٠٠بعد از سال   سال ساخت

  TEU 250   تا  TEU 70  ظرفيت حمل كانتينر

حداقل زمان باقيمانده جهت 
  انجام تعميرات ادواري

 ماه ۶

  نات ١٤تا  ١٠  سرعت

تعداد كانتينرهاي يخچالي قابل 
  Reefer Plug 20  (در صورت امكان)حمل 

  خليج فارس  محل تحويل شناور

  

و " اطالعات "، روزنامه  (www.kssc.ir)، سايت شركت كشتيراني كيش  (www.mana.ir)جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت مانا 
  مراجعه نمايند. "اقتصاد كيش" روزنامه 

 

 

 

 


