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واحد خرمآباد
شرايط عمومي شركت در مناقصه دستگاه های جذب اتمي( )AASو HPLC
 -1واريز مبلغ  00/000/000پنجاه ميليون ريال بابت هر دستگاه به حساب( ) 0108997036000نزد بانك ملي شعبه
دانشگاه كد  8777و ارسال اصل فيش واريزی  .لطفا روی فيش نام مناقصه را قيد نماييد (.ضمانت نامه بانكي چك
تضميني يا سفته قابل قبول نخواهد بود) .
 -3واريز مبلغ  000/000پانصد هزار ريال بابت هر دستگاه به حساب ( ) 0108997036000بانك ملي شعبه دانشگاه كد
 8777بابت خريد اسناد مناقصه.
 -9پيشنهادهای واصله بايد در دو پاكت جداگانه كه پاكت الف حاوی مدارك مربوط به صالحيت پيشنهاد دهنده وهمچنين
فيش های واريزی .و پاكت (ب) حاوی قيمت پيشنهادی باشد  .ودر صورت نقص مدارك الزم در پاكت (الف) از باز
گشايي پاكت (ب ) خودداری ميگردد.
 -7پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداری مورخ  00/11/18به آدرس ذيل ارسال شده و روی پاكت ها نام دستگاه مورد
نظر قيد شود.
 -0چنانچه شركت دارای گواهي انحصاری مورد تاييد مركز اصناف و بازرگانان ايران مي باشد بهمراه ساير مدارك ارسال
نمايد.
 -8پيشنهاد قيمت با احتساب ماليات بر ارزش افزوده باشد.
 -7درصورت انصراف برنده مناقصه مبلغ سپرده شركت در مناقصه به نفع دانشگاه ضبط ميگردد.
 -6دانشگاه در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار است.
 -0فقط برند های  shimadzu -Agilent-Perkin Elmer - Thermo- Varian-برای
جذب اتمي و برندهای shimadzu -Agilent-Perkin Elmer - waters- knauer-
برای  HPLCمورد پذيرش مي باشند.
 -10حداكثر زمان تحويل دستگاه از تاريخ تعيين برنده مناقصه ،سه ماه مي باشد.
 -11ساخت و مونتاژ دستگاه در كشور مبدا مربوط به برند آن باشد.
-13متقاضيان شماره حساب بانكي خود  ،كه به نام شركت مي باشد را بهمراه ساير اسناد ارسال نمايند.
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  08899130781تماس حاصل نماييد.
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