SU-F-029

شرکت مهندسی و ساخت

01

تجهیزات سپاهان مپنا

فرم مزايده ضايعات

(سهامی خاص)

شماره 98-11

عمومی

شرررکت مهندسرری و سرراخت تجهیزات سررپاهان مپنا مزايده اي درخصرر ص وروض يررايدات درتاري  98/12/14برگزار می نمايد.
مقت ضی ا ست قیمت پی شنهادي خ د را پس از بازديد با ت جه به اطالعات زير بدون قلم خ ردگی حداکثر تا ساعت  14:00روز دو
شنبه م رخ  98/12/19به اين شرکت ارائه نم ده و رسید درياوت نمائیرد.
شرايط مزايده:
.1

تاري بازگ شائی  :تاري باز گ شائی پاکتها  ،روز دو شنبه  98/12/19در شرکت مهند سی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا می
باشد.

 .2دستگاه نظارت :کمیسی ن مدامالت
 .3در صرر رتی که به هر دلیق قیمت هاي مزايده گر م رد پريرض مزايده گزار قرار بگیرد و مزايده گر از خريد اقالس سررر باز زند ،
يمانت شرکت در مزايده ايشان به نفع مزايده گزار يبط خ اهد شد.
 .4به پی شنهاداتی که مبهم و بدون مهر و ام ضاء با شد ترتیب اثر داده نخ اهد شد .پی شنهادات پس از م عد مقرر  ،از طرف مزايده
گزار تح يق گروته نمی ش د .
.5

طبق قان ن  ،مالیات بر ارزض اوزوده نیز از مزايده گر اخر می گردد .

 .6مزايده گر می بايست يمن همراه داشتن کارت ملی  ،کپی کارت ملی خ د را نیز همراه پیشنهاد قیمت به ص رت در بسته در
پاکت قرار دهد .
 .7مزايده گر می بايست چک تضمینی بانکی به مبالغ ذکر شده در و ق هر گروه اقالس متجانس را به ناس شرکت مهندسی و ساخت
تجهیزات سپاهان مپنا به عن ان يمانت شرکت در مزايده در پاکت در اختیار مزايده گزار قرار دهد.

شماره شبا حساب بانک انصار280630145475912055620001 :
.8

شناسه ملی شرکت10260333730 :

انتخاب برنده بر ا ساس باالترين میانگین قیمتهاي اعالس شده مزايده گران می با شد  ،واگراري اقالس متجانس م ي ع مزايده در
م رد آن دسته از اقالمی که قیمت آنها را اعالس ننم ده ،باالترين قیمت اعالس شده از س ي ساير شرکت کنندگان باشد ،بر مبناي
حداکثر قیمت اعالمی از س ي ساير داوطلبین ص رت خ اهد پريروت و وي مکلف به پريرض اين م ي ع می با شد  ،در غیر
اين ص رت ان صراف تلقی و مطابق مقررات مقررات جاري شرکت با وي برخ رد خ اهد شد.قیمت هاي کق ارائه شده صروا جهت
تدیین برنده می با شد و مبلغ دقیق اوزان با سک ل شرکت مهند سی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا مبناي محا سبه مبالغ می
باشد.

 .9نح ه پرداخت %75 :برآورد کق حداکثر  24ساعت پس از ابالغ برنده شدن به ص رت پیش پرداخت به حساب مزايده گزار واريز
می گردد  .الباقی دريک قسط در مدت تدیین شده می بايست واريز گردد .هزينه بارگیري و حمق در تدهد مزايده گر می باشد .
مدت زمان بارگیري و خروج يايدات حداکثر  7روز کاري.
 .10در ص رتیکه که خريدار در مهلت تدیین شده نسبت به اتماس بارگیري اقداس ننم د نیز تضمین شرکت در مزايده وي به نفع
مزايده گزار يبط خ اهد شد .
 .11در ص رتی که پس از ابالغ برنده شدن به هر دلیق خريدار از واريز مبلغ و يا بارگیري سر باززند و يا  24ساعت پس از آن نسبت
به واريز پیش پرداخت اقداس ننمايد  ،تضمین ارائه شده به نفع مزايده گزار يبط خ اهد شد.
 .12هزينه چاپ آگهی در روزنامه هاي کثیر االنتشار بر عهده برنده مزايده می باشد.
 .13در ص رت اعالس مزايده گزار احجاس م ي ع مزايده (هر رديف) میت اند تا سقف  %25اوزايش يا کاهش داشته باشد و خريدار
ملزس به رعايت اين م ي ع می باشد.
شماره ملی/شماره ثبت:

ناس و ناس خان ادگی/ناس شرکت استدالس دهنده :

تلفن ثابت:
امضاء:

تاري :

تلفن همراه:
آدرس:
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اقالس متجانس گروه الف) يايدات آهن آالت ذوبی -يمانت شرکت در مزايده  200.000.000ريال چک تضمینی بانکی
رديف

ناس کاال

تناژ تقريبی /کیل گرس

1

آهن آالت ذوبی

70.000

قیمت کق/ريال

قیمت واحد(ريال)

قیمت کق به عدد :
قیمت کق به حروف:

اقالس متجانس گروه ب) يايدات استیق  -شرکت در مزايده  150.000.000ريال چک تضمینی بانکی
ناس کاال

رديف

تناژ تقريبی /کیل گرس

1

يايدات ذوبی استیق نگیر

10.000

2

يايدات ذوبی استیق بگیر

5.000

قیمت واحد(ريال)

قیمت کق/ريال

قیمت کق به عدد :
قیمت کق به حروف:

محق امضا اعضاي کمیسی ن
مدير عامق

مداون تامین

مدير مالی

ناس و ناس خان ادگی/ناس شرکت استدالس دهنده :

مداون وروض

شماره ملی/شماره ثبت:

تلفن ثابت:
امضاء:

تاري :

تلفن همراه:
آدرس:

مدير بخش ام ر حق قی و
قراردادها

