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عمومی

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا مزايده اي درخصوص فروش باتري هاي  UPSدرتاريخ  79/11/80برگزار می نمايد.
مقتضی است قیمت پیشنهادي خود را پس از بازديد با توجه به اطالعات زير بدون قلم خوردگی حداکثر تا ساعت  11:88روز
شنبه مورخ  79/11/11به اين شرکت ارائه نموده و رسید دريافت نمائیـد.
شرايط مزايده:
-1تاريخ بازگشائی  :تاريخ باز گشائی پاکتها  ،روز سه شنبه  79/11/11در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا می باشد .
-2دستگاه نظارت :کمیسیون معامالت
-3در صورتی که به هر دلیل قیمت هاي مزايده گر مورد پذيرش مزايده گزار قرار بگیرد و مزايده گر از خريد اقالم سر باز زند ،
ضمانت شرکت در مزايده ايشان به نفع مزايده گزار ضبط خواهد شد.
 -1به پیشنهاداتی که مبهم و بدون مهر و امضاء باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .پیشنهادات پس از موعد مقرر  ،از طرف مزايده گزار
تحويل گرفته نمی شود .
 -5طبق قانون  ،مالیات بر ارزش افزوده نیز از مزايده گر اخذ می گردد .
 -1مزايده گر می بايست ضمن همراه داشتن کارت ملی  ،کپی کارت ملی خود را نیز همراه پیشنهاد قیمت به صورت در بسته در
پاکت ب قرار دهد .
 -9مزايده گر می بايست چک تضمینی بانکی به مبلغ ذکر شده را به نام شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا به عنوان
ضمانت شرکت در مزايده در پاکت الف در اختیار مزايده گزار قرار دهد.
کدشناسايی ملی 18218333938 :

شماره حساب بانک انصار 1454-759-12055620-001 :
شماره شبا حساب بانک انصار280630145475912055620001 :

 -0انتخاب برنده بر اساس باالترين میانگین قیمتهاي اعالم شده مزايده گران می باشد  ،واگذاري اقالم متجانس موضوع مزايده در
مورد آن دسته از اقالمی که قیمت آنها را اعالم ننموده ،باالترين قیمت اعالم شده از سوي ساير شرکت کنندگان باشد ،بر مبناي
حداکثر قیمت اعالمی از سوي ساير داوطلبین صورت خواهد پذيرفت و وي مکلف به پذيرش اين موضوع می باشد  ،در غیر
اينصورت انصراف تلقی و مطابق مقررات مقررات جاري شرکت با وي برخورد خواهد شد.
 -18قیمت هاي کل ارائه شده صرفا جهت تعیین برنده می باشد و مبلغ دقیق اوزان باسکول شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات
سپاهان مپنا مبناي محاسبه مبالغ می باشد.
 -11نحوه پرداخت %188 :برآورد کل حداکثر  21ساعت پس از ابالغ برنده شدن به صورت پیش پرداخت به حساب مزايده گزار واريز
می گردد  .هزينه بارگیري و حمل در تعهد مزايده گر می باشد .
 -12در صورتی که پس از ابالغ برنده شدن به هر دلیل خريدار از واريز مبلغ و يا بارگیري سر باززند و يا  21ساعت پس از آن نسبت به
واريز پیش پرداخت اقدام ننمايد  ،تضمین ارائه شده به نفع مزايده گزار ضبط خواهد شد.
-13هزينه چاپ آگهی در روزنامه هاي کثیر االنتشار بر عهده برنده مزايده می باشد.
 -11مزايده گر بايستی پیشنهاد خود را در در يک پاکت در بسته مهر و موم شده که محتوي دو پاکت جداگانه (تضمین(پاکت الف) و
پیشنهاد قیمت(پاکت ب)) می باشد تسلیم نمايد.
-15در صورت اعالم مزايده گزار احجام موضوع مزايده (هر رديف) میتواند تا سقف  %25افزايش يا کاهش داشته باشد و خريدار ملزم
به رعايت اين موضوع می باشد.
شماره ملی/شماره ثبت:

نام و نام خانوادگی/نام شرکت استعالم دهنده :

تلفن ثابت:
امضاء:

تاريخ:

تلفن همراه:
آدرس:
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 -11مزايده گزار در برنده اعالم نمودن مزايده گر در هر يک از گروه ها و يا همه ي آنها ،مختار بوده و بر اين اسـاس مزايـده گـر حـق
اعتراض در اين خصوص را نخواهد داشت و ملزم به حمل آن دسته از اقالمی که بعنوان برنده در آن تعیین شده است می باشد ،در
غیر اينصورت تضمین شرکت در مزايده وي ضبط خواهد شد.
 -19قیمت پايه کارشناسی فروش کل اجناس جدول زير مبلغ  588.888.888ريال می باشد.

لیست باتري ها -ضمانت شرکت در مزايده مبلغ  38.888.888ريال چک تضمین شده بانکی
رديف
1
2
3
1
5
1

شرح کاال

تعداد

باتري  12ولت  15آمپر برند  infobattبه وزن

122

تقريبی  21.188کیلوگرم
باتري  12ولت  15آمپر برند  PECبه وزن تقريبی
 21کیلوگرم
باتري  12ولت  20آمپر برند  PECبه وزن تقريبی
 0.088کیلوگرم
باتري  12ولت  21آمپر برند  voltmaxبه وزن
باتري  12ولت  12آمپر برند  Sunnyبه وزن تقريبی
باتري  12ولت  9.2آمپر برند  Kiacellبه وزن
تقريبی  2.158کیلوگرم

10
11
3

تقريبی  0.358کیلوگرم
 13.188کیلوگرم

نرخ واحد

قیمت کل

7
22

مجموع

محل امضا اعضاي کمیسیون
مدير عامل

معاون تامین

مدير مالی

نام و نام خانوادگی/نام شرکت استعالم دهنده :

معاون فروش

شماره ملی/شماره ثبت:

تلفن ثابت:
امضاء:

تاريخ:

تلفن همراه:
آدرس:

مدير بخش امور حقوقی و
قراردادها

