فرم شماره یک
شرایط عمومی پیشنهاد قیمت مزایده فروش ضایعات و اقالم مازاد بر نیاز متعلق به شرکت قند اصفهان
ماده يک ـ دعوت به مزايده

به استناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیراالنتشار از شما دعوت میگردد با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شرایط مندرج
در اسناد مزایده  ،قیمت پیشنهادی خود را اعالم فرمایید.
ماده دو ـ موضوع مزايده و محل انجام آن

موضوع مزایده فروش ضایعات و اقالم مازاد بر نیاز متعلق به شرکت قند اصفهان طبق مشخصات مندرج در اسناد و محل
اجرای موضوع مزایده و تحویل به نشانی :اصفهان،میدان ارغوانیه ،شرکت قند اصفهان میباشد.
ماده سه ـ میزان سپرده شرکت در مزايده

مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده که الزاماً بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی(ضمانتنامه بانکی از نوع بی قید شرط و مدت آن سه
ماه بنام شرکت قند اصفهان شناسه ملی  ) 10100297496و یا واریز نقدی به شماره حساب  6690 71639بانک تجارت
شعبه جی شرقیاعمال و رسید آن ضمیمه پیشنهاد وتسلیم شود.
شرح کاال

ردیف

مبلغ سپرده (ریال)

مقدار

واحد

1

ضایعات آهن

150.000

کیلوگرم

760.000.000

2

ضایعات چدن

1000

کیلوگرم

10.000.000

3

ضایعات ورق استیل 316

1000

کیلوگرم

70.000.000

4

ضایعات لوله مسی

1000

کیلوگرم

110.000.000

5

کابل ضایعات روکشدار مسی

5000

کیلوگرم

250.000.000

6

ضایعات الکتروموتور

25000

کیلوگرم

600.000.000

جمع کل :

1.800.000.000

ماده چهار ـ ساير شرايط اختصاصی

 .1پیشنهاد باید در دو پاکت جداگانه پاکت (الف) حاوی فرم شماره یک و ضمانتنامه و یا رسید بانکی  ،پاکت (ب) حاوی قیمت
پیشنهادی تحویلی است.
تبصره یک  :اساسنامه شخصیت حقوقی شرکت کننده در مزایده می بایستی با موضوع فعالیت شرکت مطابقت داشته باشد.ضمنا"
تصویر اساسنامه شرکت کننده حقوقی نیز داخل پاکت الف گذاشته شود
تبصره دو  :در صورت ابهام ،نقص یا خدشه در ضمانت الزم در پاکت (الف) پیشنهاد قیمت در کمسیون مزایده باز نخواهد شد.
تبصره سه  :حتما بر روی پاکت ها موضوع شرکت در مزایده قید گردد

 .2بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخصی نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم شرکت شود.
 .3محل تحویل ضایعات و اقالم مازاد به برنده مزایده  ،شرکت قند اصفهان میباشد که تحویل هر کاال منوط به واریز ثمن آن میباشد
و ضمناً بارگیری و حمل و نقل به عهده برنده میباشد.
 .4شرکت در قبول یا رد پیشنهاد و انعقاد قرارداد دارای اختیارات تام است.
 .5شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایدهگزار خواهد بود.
 .6به پیشنهادهای مبهم ،مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود ،ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 .7پس از گذشت موعد مقرر در آگهی و اسناد مزایده هیچ گونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم کمیسیون
معامالت یا پس از آن پذیرفته نخواهد شد.
 .8استرداد سپرده یا ضمانتنامه بانکی سه نفر اول با باالترین پیشنهاد منوط به تعیین برنده و عقد قرارداد با وی می باشد .در صورتی
که نفر اول از انعقاد قرارداد خودداری کند و اختالف نرخ بین نفر اول و دوم بیش از  5درصد پیشنهاد نفر اول نباشد ،قرارداد با نفر
دوم منعقد خواهد شد و اگر نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری کند ،سپرده او نیز ضبط و با نفر سوم باشرایط فوق ذکر قرارداد
منعقد خواهد شد.
الزم بذکر است عودت اسناد مالی و مدارک شرکت در مزایده  ،منوط به حضور شخص شرکت کننده و تودیع رسید دریافت مدارک
می باشد.
 .9هزینههای درج آگهی در روزنامههای کثیراالنتشار و یا محلی وهمچنین هزینه کارشناسی رسمی دادگستری و هزینه های که منجر
به برگزاری مزایده میگردد به عهده برنده میباشد.
 .10قیمت پیشنهادی باید به صورت حروفی و عددی در برگ پیشنهاد قیمت به صورت کامالً خوانا نوشته شود و در صورت تعارض بین
عددی و حروفی ،قیمتی که به صورت حروفی نوشته شده مالک تصمیمگیری خواهد بود.
 .11با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مبلغ  %9به مبلغ پیشنهادی اضافه می گردد.
 .12شرررکتکننده در صررورت برنررده شرردن ملررزم اسررت سرره روز پررس از اعررالم برره وی اعررم از کتبرری یررا تلفنرری نسرربت برره ارائرره
مدارک ضروری و الزم جهت انجام کار یا قرارداد اقدام نمایرد .چنانهره برنرده مزایرده حاضرر بره انجرام کرار یرا انعقراد قررارداد
نشود برنده شدن وی کأن لم یکن تلقی و سپرده شرکت در مزایده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
 .13در صورت استنکاف یرا نراتوانی از اجررای عملیرات برارگیری و حمرل ضرایعات درهرمرحلره ،مبرالغ واریرز شرده اعرم از سرپرده
شرکت در مزایده به عنوان وجه التزام به نفع شرکت ضبط می گردد .
 .14محل دپو و نگهداری اقالم ضایعاتی واقع در انبار ضایعات فلز شرکت قند اصفهان می باشد .

 .15آخرین مهلت تنظیم پیشنهادها و تحویل اسناد در تاریخ  1400/10/14پایان وقت اداری میباشد.
 .16نشانی محل تسلیم پیشنهاد اصفهان  ،خیابان جی شرقی  ،سه راهی ارغوانیه  ،شرکت قند اصفهان  ،واحد فروش میباشد.
 .17اجناس مورد مزایده به رؤیت خریدار رسیده است و اقالم اعالمی به صورت تقریبی و تخمینی میباشد و مالک محاسبه و تسویه
حساب نهایی منوط به توزین ( باسکول مزایده گر ) و تعیین میزان کاالی مورد مزایده میباشد .بدیهی است کسری یا اضافی وزن
و تعداد از میزان برآوردی ،برای شرکت مسئولیتی نخواهد داشت.
اینجانب /شرکت  .........................................................................به شماره کد ملی  /شناسه ملی  ................................................تمامی مورد ذکر
شده باال مطالعه نمودم با آگاهی کامل نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در فرم شماره دو اقدام خواهم نمود.
آدرس............................................................................................................................................ :
شماره تماس ....................................................... :
مهر و امضا

فرم شماره دو (پیشنهاد قیمت)

ردیف

مشخصات ضايعات و اقالم مازاد بر نیاز شرکت قند اصفهان

1

2

3

4

5

6

مقدار

واحد

ضایعات آهن

150.000

کیلوگرم

ضایعات چدن

1000

کیلوگرم

ضایعات ورق استیل 316

1000

کیلوگرم

ضایعات لوله مسی

1000

کیلوگرم

ضایعات کابل روکشدار مسی

5000

کیلوگرم

ضایعات الکتروموتور با پوسته

25000

کیلوگرم

شرح کاال

قیمت واحد

قیمت کل

مبلغ کل به حروف

(ریال)

(ریال)

(ریال)

جمع کل

اینجانب /شرکت  .........................................................................به شماره کد ملی  /شناسه ملی  .......................................................................تمامی اقالم مورد مزایده را از نزدیک
مشاهده نمودم و قیمت پیشنهادی خود را بشرح باال و با آگاهی کامل نسبت به تمامی موارد به شرکت قند اصفهان به اعالم میدارم.
آدرس ................................... ...................................................................... :
شماره تماس.......................................................................................................... :
مهر و امضاء

