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تجهیزات سپاهان مپنا

فرم مزايده ضايعات

(سهامی خاص)

شماره 99-05

عمومی

شرررکت مهندسرری و سرراخت تجهیزات سررپاهان مپنا مزايده اي درخصرر ص وروض يررايدات درتاري  99/06/15برگزار می نمايد.
مقتضرری اسررت یمت هیدررنهادي خ د را ها اي بايديد با ت اط بط ازیرات يير بدون دگ خ ردگی داکسر تا سررارت  12:00روي
سط شنبط م رخ  99/06/18بط اين شرکت ارائط نم ده و رسید درياوت نمائیرد.
شرايط مزايده:
.1

تاري بايگدائی  :تاري باي گدائی هاکتها  ،روي سط شنبط م رخ  99/06/18در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا
می باشد.

 .2دستگاه نظارت :کمیسی ن مدامیت
 .3در صرر رتی کط بط هر دلیق یمت هاي مزايده گر م رد هريرض مزايده گزار رار بگیرد و مزايده گر اي خريد ا یس سررر باي يند ،
يمانت شرکت در مزايده ايدان بط نفع مزايده گزار يبط خ اهد شد.
 .4بط هی دنهاداتی کط مبهگ و بدون مهر و ام ضاء با شد ترتیب اثر داده نخ اهد شد .هی دنهادات ها اي م رد مقرر  ،اي زرف مزايده
گزار تح يق گروتط نمی ش د .
.5

زبق ان ن  ،مالیات بر اريض اوزوده نیز اي مزايده گر اخر می گردد .

 .6مزايده گر می بايست يمن همراه داشتن کارت مدی  ،کپی کارت مدی خ د را نیز همراه هیدنهاد یمت بط ص رت در بستط در
هاکت رار دهد .
 .7مزايده گر می بايست چک تضمینی بانکی بط مبالغ ذکر شده در و ق هر گروه ا یس متجانا را بط ناس شرکت مهندسی و ساخت
تجهیزات سپاهان مپنا بط رن ان يمانت شرکت در مزايده در هاکت در اختیار مزايده گزار رار دهد.

شماره شبا ساب بانک انصار280630145475912055620001 :
.8

شناسط مدی شرکت10260333730 :

انتخاب برنده بر ا ساس باالترين میانگین یمتهاي اریس شده مزايده گران می با شد  ،واگراري ا یس متجانا م ي ع مزايده در
م رد آن دستط اي ا یمی کط یمت آنها را اریس ننم ده ،باالترين یمت اریس شده اي س ي ساير شرکت کنندگان باشد ،بر مبناي
داکسر یمت اریمی اي س ي ساير داوزدبین ص رت خ اهد هريروت و وي مکدف بط هريرض اين م ي ع می با شد  ،در غیر
اين ص رت ان صراف تدقی و مطابق مقررات مقررات ااري شرکت با وي برخ رد خ اهد شد .یمت هاي کق ارائط شده صروا اهت
تدیین برنده می با شد و مبدغ د یق اويان با سک ل شرکت مهند سی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا مبناي محا سبط مبالغ می
باشد.

 .9نح ه هرداخت %75 :برآورد کق داکسر  24سارت ها اي ابیغ برنده شدن بط ص رت هیش هرداخت بط ساب مزايده گزار واريز
می گردد  .البا ی دريک سط در مدت تدیین شده می بايست واريز گردد .هزينط بارگیري و مق در تدهد مزايده گر می باشد .
مدت يمان بارگیري و خروج يايدات داکسر  7روي کاري.
 .10در ص رتیکط کط خريدار در مهدت تدیین شده نسبت بط اتماس بارگیري ا داس ننم د نیز تضمین شرکت در مزايده وي بط نفع
مزايده گزار يبط خ اهد شد .
 .11در ص رتی کط ها اي ابیغ برنده شدن بط هر دلیق خريدار اي واريز مبدغ و يا بارگیري سر باييند و يا  24سارت ها اي آن نسبت
بط واريز هیش هرداخت ا داس ننمايد  ،تضمین ارائط شده بط نفع مزايده گزار يبط خ اهد شد.
 .12هزينط چاپ آگهی در روينامط هاي کسیر االنتدار بر رهده برنده مزايده می باشد.
 .13در ص رت اریس مزايده گزار ا جاس م ي ع مزايده (هر رديف) میت اند تا سقف  %25اوزايش يا کاهش داشتط باشد و خريدار
مدزس بط ررايت اين م ي ع می باشد.
شماره مدی/شماره ثبت:

ناس و ناس خان ادگی/ناس شرکت استدیس دهنده :

تدفن ثابت:
امضاء:

تاري :

تدفن همراه:
آدرس:
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يايدات آهن آالت ذوبی -يمانت شرکت در مزايده  250.000.000ريال چک تضمینی بانکی
رديف

ناس کاال

تناژ تقريبی /کید گرس

1

آهن آالت ذوبی

40.000

2

يايدات هندريق ذوبی

25.000

یمت وا د(ريال)

یمت کق/ريال

یمت کق بط ردد :
یمت کق بط روف:

محق امضا ارضاي کمیسی ن
مدير رامق

مداون تامین

مدير مالی

ناس و ناس خان ادگی/ناس شرکت استدیس دهنده :

مداون وروض

شماره مدی/شماره ثبت:

تدفن ثابت:
امضاء:

تاري :

تدفن همراه:
آدرس:

مدير بخش ام ر ق ی و
راردادها

