اسناد مزایده فروش کانتینرهای  02فوت و  02فوت
موضوع مزایده :
موضوع مزایده عبارت است از فروش  34عدد کانتینر بشرح ذیل و جداول پیوست که متعلق به شرکت کارخانجات سیمان المرد می باشد:
 9 -1عدد کانتینر  02فوت پایه کوتاه با قیمت پایه هر عدد (9202220222نود میلیون)ریال
 43 -0عدد کانتینر  32فوت(شامل  42عدد پایه کوتاه  3 +عدد پایه بلند) با قیمت پایه هر عدد (14202220222یکصد و سی
میلیون)ریال
مزایده گزار :
مزایده گزار شرکت کارخانجات سیمان المرد می باشد و پیشنهاد دهندگان می توانند جهت «بازدید» موضوع مزایده به آدرس کارخانه به
نشانی استان فارس ،شهرستان المرد  53 ،کیلومتری جاده المرد – اشکنان مراجعه نمایند.
اسناد مزایده:
اسناد مزایده شامل موارد ذیل می باشد که کلیه پیشنهاد دهندگان می بایست مطابق موارد مشخص شده مدارک را در پاکت ها قرار داده و در
زمان مشخص شده ارسال نمایند.
-1پاکت" الف" مربوط به اسناد مزایده مهر و امضاء شده و تضمین شرکت در مزایده (ضمانت نامه بانکی – اصل فیش واریزی -چک تضمین
شده بانکی )
-2پاکت "ب " پیشنهاد قیمت ( با حروف و عدد ) در یک نسخه اصل
نکته :هر دو پاکت بصورت مهر و الک شده می بایست در یک پاکت گذاشته شوند و روی پاکت مذکور نام و نشانی شرکت کننده در مزایده و
موضوع مزایده بوضوح نوشته شده باشد.
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تسلیم پیشنهاد ها
پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را تا ده روز بعد از چاپ آگهی مزایده در روزنامه به آدرس  :فارس  ،شیراز ،فرهنگ شهر ،ایستگاه  ،11نبش
زنبق ،پالک  ، 35کدپستی  11817-53833 :امور قراردادها تحویل نمایند.
تضمین شرکت در مزایده
 -1تضمین شرکت در مزایده می بایست بصورت چک بانکی تضمین شده یا واریز وجه به حساب  1211122355113بانک توسعه صادرات

شعبه شیراز به نام شرکت کارخانجات سیمان المرد یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ ده درصد مبلغ پیشنهادی ارائه شده  ،در وجه شرکت سیمان
المرد باشد و می بایست در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی  ،حداقل تا یک ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت معتبر باشد.
 در صورت واریز وجه نقد ،شرکت کننده باید شماره حساب را جهت بازگرداندن سپرده  ،پس از مدت ذکر شده بطور خوانا در ذیل اعالمنمایید:
حساب شماره  ........................................................بانک  ...........................شعبه  ..................و کد شعبه  .............................بنام
 .....................................................می باشد .
 -2در صورت استنکاف برنده مزایده از انجام معامله ،حداکثر تا یک هفته پس از اعالم نتیجه مزایده ،تضمین شرکت در مزایده به وسیله دستگاه
مزایده گذار ضبط می گردد.
 -5تضمین برنده مزایده تا پایان مزایده و بارگیری اقالم نزد مزایده گزار باقی می ماند.
 -5تضمین پیشنهاد کنندگانی که قیمت آنان در مرتبه دوم و سوم قرار می گیرد تا زمان اتمام مزایده و تحویل اقالم به برنده مزایده ،نزد مزاید
گزار باقی می ماند .
 -3تضمین نفرات چهارم به بعد  13روز بعد از بازگشایی پاکت پیشنهادات قابل استرداد می باشد.
رد یا قبول پیشنهادها :
مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها یا رد کلیه آنها مختار است .
پیشنهاد دهندگان می توانند جهت هر کدام از موارد مذکور در موضوع مزایده بطور کلی یاجزئی پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
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سازش به زیان مزایده گزار :
هرگاه در مزایده حاضر ،بر مزایده گزار روشن گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به ضرر مزایده گزار با یکدیگر تبانی نمودهاند .ضممن
اینکه پیشنهادات دریافتی از فهرست بررسیهای مزایده گزار حذف میگردد ،موارد زیر از سوی مزایده گزار رأساً صورت خواهد گرفت:
 ضبط مبلغ تضمین شرکت در مزایده پیشنهاد دهندگان مذکور حذف نام پیشنهاد دهندگان مذکور برای همیشه از فهرست شرکتهای طرف قرارداد با شرکت کارخانجات سیمان المرد . اعالم مراتب به سازمانهای ذیربط و مراجع قضائی.مدت و نحوه بارگیری
 -1برنده مزایده متعهد است حداکثر ظرف  58ساعت بعد از اعالم کتبی مزایده گذار وجه مورد نظر را به حساب به حساب 1211122355113
بانک توسعه صادرات شعبه شیراز به نام شرکت کارخانجات سیمان المرد واریز نماید
 -2حداکثر مدت زمان جهت حمل از تاریخ اعالم کتبی به برنده  ،هفت روز می باشد .
 -5محل تحویل :استان فارس ،شهرستان المرد  53 ،کیلومتری جاده المرد – اشکنان
 -5قبل از خروج خودرو مورد نظر برنده می بایست هماهنگی الزم را بعمل آورد .
 -3هزینه خروج و سایر هزینه های مرتبط به عهده برنده می باشد.
 -3درصورت عدم خروج در تاریخ مذکور مزایده گزار می تواند اقدام به فروش به نفرات بعد نماید و برنده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد
داشت.
 -1جهت هر گونه اطالعات بیشتر با شماره تلفن  111-53525281داخلی  128و  552تماس حاصل نمایید.
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" برگ پیشنهاد قیمت مزایده فروش کانتینر های  02فوت و  02فوت "
امضا کنندگان ذیل پس از آگاهی از وضعیت و محل استقرار موضوع مزایده و یا بررسی کلیه شرایط مزایده اسناد و مدارک
پیوست مبلغ پیشنهادی خود را به شرح زیراعالم و موارد را تعهد می نمایند :
مشخصات شرکت کننده :
اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

نام و نام خانوادگی ........................................ :

نام شرکت....................................................... :

کد ملی......................................................... :

شماره ثبت...................................................... :

شماره شناسنامه............................................ :

شناسه ملی...................................................... :

نام پدر......................................................... :

کد اقتصادی.................................................... :

تلفن............................................................ :

تلفن............................................................... :

آدرس................................................. ....... :

آدرس............................................................ :

قیمت پیشنهادی جهت موضوع مزایده :
ردیف

شرح اقالم مزایده

تعداد

1

کانتینرهای  21فوت

 7عدد

2

کانتینرهای  51فوت

 55عدد

قیمت پیشنهادی
هر عدد(ریال)

قیمت کل(ریال)

جمع کل به حروف(ریال):

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده
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پیوست یک – آمار کانتینرهای  32فوت
آمار کانتینرهای  02فوت
ردیف

کانتینر  02فوت پایه کوتاه

1

نامشخص بودن در شرح انگلیسی101102-

0

IEAU 302001-0

4

GSTU 411493-4

3

EMCU 033932-2

1

MOIU 422924-1

0

TRIU 101134-4

4

PWSU 144341-9

2

ITLU 139304-1

9

CBHU 114003-4

12

NOSU 340403-0

11

NOSU 302410-2

10

MOLU 212204-2

14

MOLU 212303-1

13

ICSU 144241-2

11

ATBU 312044-2

10

ATBU 313240-1

14

OOLU 110001-0

12

EMCU 041421-1

19

OOLU 120022-1

02

MLIU 331900-1

01

UGMU 229904-2

00

ATBU 311212-3

04

GATU 312012

03

EMCU 123902-0

01

EMCU 123930-0

00

MLCU 344009-4

04

EMCU 000241-9

02

GSTU 010422-9

09

EMCU 120044-0

42

ATBU 310021-3
آمار کانتینرهای  02فوت پایه بلند

1

پایه بلندTRIU 144914-0-

0

پایه بلندWHIU 120421-4-

4

پایه بلندIRW 100491-2-

3

پایه بلندUGMU 294219-2-
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پیوست دو – آمار کانتینرهای  02فوت
ردیف

کانتینر02فوت پایه کوتاه

1

FSCU 421023-2

0

NOWO 010314-1

4

NOWU 200240-2

3

NOWU 002014-9

1

NOWU 002232-1

0

CTIU 441132-0

4

TRIU 499434-9

2

NOWU 242212-9

9

TEXU 421131-3
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