اسناد مزایده فروش دو دستگاه سیلوی فلزی ذخیره سیمان
موضوع مزایده :
موضوع مزایده عبارت است از فروش دو دستگاه سیلوی فلزی ذخیره سیمان به وزن تقریبی هرکدام  08تن با گنجایش حجم
0888مترمکعب(معادل  0088تن سیمان) و متعلقات مربوطه به شرح پیوست یک ،متعلق به شرکت کارخانجات سیمان المرد با قیمت
پایه هر کیلو (04،888چهل و پنج هزار)ریال.
دستگاه 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 نامو نشانی شرکت کننده در مزایده و
موضوع مزایده به وضوح نوشته شده باشد.
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تسلیم پیشنهاد ها
پیشنهاددهندگان باید پیشنهاد خود را تا ده روز بعد از چاپ آگهی به آدرس  :فارس  ،شیراز  ،بلوار فرهنگ شهر  ،ایستگاه  ،11نبش زنبق،
پالک ، 35شرکت سیمان المرد کد پستی 11817-53833 :تسلیم 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:
-2

حساب شماره  ........................................................بانک  ...........................شعبه  ....................کد شعبه  .............................بنام
 .....................................................می باشد  .در 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 تا پایان مزایده و بارگیری اقالم نزد مزایده گزار باقی می ماند.
 -5تضمین پیشنهادکنندگانی که قیمت آنان در مرتبه دوم و سوم قرار می گیرد تا زمان اتمام مزایده و تحویل اقالم به برنده مزایده ،نزد مزایده
گزار باقی می ماند.
 -3تضمین نفرات چهارم به بعد  13روز بعد از بازگشایی پاکت ها پیشنهادات قابل استرداد می باشد.
رد یا قبول پیشنهادها :
مزایده گزاردر 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 جمعی یا منفرد 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 پیشنهاددهندگان به ضرر مزایده گزار با یگدیگر تبانی نمودهاندد .ضدمن
اینکه پیشنهادات دریافتی از فهرست بررسیهای مزایده گزارحذف میگردد ،موارد زیر از سوی مزایده گزار رأساً صورت خواهد گرفت:
 ضبط مبلغ تضمین شرکت در مزایده پیشنهاد دهندگان مذکور حذف نام پیشنهاددهندگان مذکور برای همیشه از فهرست شرکتهای طرف قرارداد باشرکت 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 دو دستگاه سیلوی فلزی ذخیره سیمان »
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

0

سیلوی فلزی ذخیره سیمان

دو دستگاه

وزن تقریبی

قیمت هرکیلو
به عدد(ریال)

قیمت کل عدد(ریال)

هر دستگاه  08تن
مجموعاً  068تن

قیمت کل به حروف(ریال):

مهر و امضاء پیشنهاد دهنده
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پیوست یک – مشخصات موضوع مزایده

ظرفیت
موضوع مزایده پودر سیمان
(تن)

حجم

وزن

ارتفاع

(مترمکعب)

(تن)

(متر)

حداکثر

ارتفاع دهانه

قطر دهانه

قطر لوله

قطر

خروجی

خروجی

بارگیری

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

دو دستگاه
سیلوی ذخیره
سیمان مدل

0088

0888

2088 10 08

008

688

SD01/2.1
سایر متعلقات

توضیحات

پیچ و مهره

08 - 2 – 0.0

پله دسترسی و نرده

براساس نیاز

ورق های اصلی بدنه و قیف

ST73

پایه های اصلی و بدنه ها

از مقاطع HEA – UNP

اتصاالت

پروفایل های استاندارد

شیر پروانه ای

 DN788با اهرم دستی(ایتالیایی)

اسکرو

(ES027 – Cl-C8=08mایتالیایی)
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