یا هو

اسناد مزایده فروش حدود یکصد و پنجاه هزار کیلوگرم انواع آجر ضایعاتی
ماده یک :موضوع مزایده :
 -1-1موضوع مزایده عبارت است فروش حدود یکصد و پنجاه هزار کیلوگرم انواع آجر ضایعاتی
 -2-1مقدار نهایی و قطعی در هنگام بارگیری و خروج طبق قبض باسکول دستگاه مزایده گزار تعیین خواهد شد.
ماده دو :دستگاه مزایده گزار :
مزایده گزار شرکت کارخانجات سیمان المرد می باشد و پیشنهاد دهندگان می توانند جهت بازدید موضوع مزایده با هماهنگی قبلی به آدرس
کارخانه به نشانی :استان فارس،کیلومتر  35جاده المرد-اشکنان ،جنب روستای کشکو مراجعه نمایند.
ماده سه :اسناد مزایده:
 -1-3اسناد 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 ویا اصل فیش واریزی ویا
چک تضمین شده بانکی )
-2پاکت "ب " پیشنهاد قیمت (با حروف و عدد) مهر و امضاء شده
 -2-3هر دو پاکت به صورت مهر و موم شده می بایست در یک پاکت گذاشته شوند و روی پاکت مذکور نام و نشانی شرکت کننده در
مزایده و موضوع مزایده به وضوح نوشته شده باشد.
ماده چهار :تسلیم پیشنهاد ها
پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را تا ده روزکاری بعد از چاپ آخرین آگهی به آدرس دفتر مرکزی شرکت به نشانی :شیراز ،بلوار
فرهنگ شهر ،حدفاصل کوچه  26و  ،28پالک  – 142واحد بازرگانی ،کدپستی 71879-17549 :تسلیم نمایند.
ماده پنج :تضمین شرکت در مزایده
 -1تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده یا واریز وجه به حساب
 5724247166با شماره شبای  IR03 0180 0000 0000 5724 2471 66بانک تجارت به نام شرکت کارخانجات سیمان المرد معادل
(%10ده درصد) قیمت کل پیشنهادی ارائه شده در برگ پیشنهاد قیمت ،در وجه شرکت سیمان المرد باشد و می بایست در صورت
ارائه ضمانت نامه بانکی ،حداقل تا سه ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت معتبر باشد.
 -2در صورت واریز وجه نقد ،شرکت کننده باید شماره حساب را جهت بازگرداندن سپرده ،پس از مدت ذکر شده بطور خوانا در ذیل اعالم
نماید :حساب شماره  ........................................................و شبای  ......................................................................................بانک
 ...........................شعبه  ........................کد شعبه  .........................به نام  .....................................................می باشد.
*در صورت استنکاف برنده مزایده از انجام تعهدات ،حداکثر تا سه روز کاری پس از ابالغ نتیجه مزایده ،تضمین
شرکت در مزایده به وسیله دستگاه مزایده گذار ضبط می گردد .بدیهی است تذکر کتبی یا الزام به اجرای تعهد،
حقوق مزایده گزار نیست.
 -3تضمین برنده مزایده تا پایان مزایده ،بارگیری و خروج موضوع مزایده نزد مزایده گزار باقی می ماند.
 -4تضمین پیشنهادکنندگانی که قیمت آنان در مرتبه دوم و سوم قرار می گیرد تا زمان پایان مزایده ،بارگیری و خروج موضوع مزایده توسط
برنده ،نزد مزایده گزار باقی می ماند.
 -5تضمین نفرات بعدی پس از خروج موضوع مزایده توسط برنده با درخواست کتبی قابل استرداد می باشد.
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ماده شش :رد یا قبول پیشنهادها :
مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها یا رد کلیه آنها مختار است .
ماده هفت :سازش به زیان مزایده گزار :
هرگاه در مزایده حاضر ،بر مزایده گزار به هر طریقی روشن گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد دهندگان به ضرر مزایده گزار با یگدیگر تباانی
نمودهاند ،ضمن اینکه پیشنهادات دریافتی از فهرست بررسیهای مزایده گزارحذف میگردد ،موارد زیر از ساوی مزایاده گازار رأساا صاورت
خواهد گرفت:
 -1ضبط تضمین شرکت در مزایده پیشنهاد دهندگان مذکور.
 -2اعالم مراتب به سازمانهای ذیربط و مراجع قضائی.
ماده هشت :مدت و شرایط بارگیری
 -1برنده مزایده متعهد است بالفاصله بعد از ابالغ کتبی مزایده گذار مطابق مندرجات ابالغیه نسبت به واریز به شماره حساب  5724247166با
شماره شبای  IR03 0180 0000 0000 5724 2471 66بانک تجارت به نام شرکت کارخانجات سیمان المرد یا هر شماره حساب اعالمی
دیگر اقدام نماید.
 -2حداکثر مدت زمان جهت حمل از تاریخ اعالم کتبی به برنده ،پنج روز می باشد .
 -3محل تحویل :استان فارس ،شهرستان المرد  ،کیلومتر  35جاده المرد-اشکنان ،جنب روستای کشکو
 -4قبل از بارگیری و خروج خودرو مورد نظر ،برنده می بایست هماهنگی الزم را بعمل آورد.
 -5کلیه مسئولیت ها و هزینه های ناشی از حمل و خروج موضوع مزایده به عهده برنده می باشد.
 -6باتوجه به تقریبی بودن حجم موضوع مزایده ،بدیهی است در صورت افزایش ،برنده مزایده موظف به واریز مابه التفاوت می باشد.
 -7درصورت عدم اقدام برنده مزایده ،مزایده گزار می تواند ضمن ضبط تضمین ،اقدام به فروش به نفرات بعد نماید و برنده حق هیچگونه
اعتراضی نخواهد داشت.
 -8جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  071-36334489داخلی  4تماس حاصل فرمایید.
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«برگ پیشنهاد قیمت فروش حدود یکصد و پنجاه هزار کیلوگرم انواع آجر ضایعاتی»
امضا کننده/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 زیر را تعهد می نمایند :
مشخصات شرکت کننده :
اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

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

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

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

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

تاریخ تولد(روز/ماه/سال)............................. :

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

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

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

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

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

آدرس.................................................................................................................... :
کدپستی........................................... :
قیمت پیشنهادی جهت موضوع مزایده(:کلیه قیمت ها به ریال درج شود)
مقدار تقریبی

قیمت واحد

(کیلوگرم)

(به ازاء هر کیلوگرم)

ردیف

نوع آجر

1

آلومین

50،000

2

شاموتی

10،000

3

اسپینلی

70،000

4

کرومیتی

20،000

جمع کل (به عدد)

 %9مالیات و عوارض

قیمت کل(ریال)
(مقدار × قیمت واحد × )1/09

 150،000کیلوگرم

قیمت کل(به حروف)

امضاء ،اثر انگشت یا مهر پیشنهاد دهنده
3

