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« موضوع و شرايط مزايده »
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موضوع مزايده :

فروش اقالم ضايعاتي توليد بشرح جدول ذيل:

رديف

-2

نام كاال

مقدار تقريبی

1

اكسید آهن

 500،000كیلو گرم

2

براده تراشکاری(پلیسه)

 500،000كیلو گرم

3

بشکه فلزی  220لیتری

 2،000عدد

4

روغن ضايعاتی مخلوط به آب

 45،000لیتر

5

روغن مخازن تصفیه خانه

 10،000لیتر

محل نگهداري و دپوي اقالم
محل دپو انبار داخل محوطه كارخانه واقع در خراسان شمالي – اسفراين – كيلومتر  12جاده بجنورد – شركت لوله

گستر اسفراين.
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نشاني محل تحويل پيشنهادات :
خراسان شمالي – اسفراين – كيلومتر  12جاده بجنورد – شركت لوله گستر اسفراين – دبير خانه كميسيون معامالت و
يا دفتر تهران به نشاني  :خيابان قائم مقام فراهاني – پايين تر از تقاطع مطهري – كوچه الوند – پالك  – 20طبقه اول –
كد پستي .15896 -73711:

-4

مهلت ارائه پيشنهادات :

مهلت ارسال پيشنهادات پايان وقت اداري سه شنبه مورخه 96/11/10ميباشد .به پيشنهاداتي كه بعد از زمان تعيين شده واصل
گردد ترتيب اثرداده نخواهد شد و عينا" به پيشنهاد دهنده عودت ميشود.
-5

تضمين شركت در مزايده :

شركت كنندگان در مزايده مي بايست سپرده شركت در مزايده را به يكي از صورتهاي ذيل به دستگاه مزايده گزار تحويل نمايند.
الف -چک تضمين شده بانكي به نام و در وجه شركت لوله گستر اسفراين .
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ب -ضمانتنامه معتبر بانكي به نفع شركت لوله گستراسفراين بدون قيد و شرط كه تا سه ماه اعتبار داشته و قابل تمديد تا سه
ماه ديگر باشد.
ج -واريز سپرده نقدي به حساب شركت لوله گستر.
 -6مبلغ تضمين و نحوه ارائه :
متقاضيان ميتوانند براي هر رديف از موضوع مزايده كه خريدار آن ميباشند تضميني بشرح ذيل تهيه و ارسال نمايند و
چنانچه شخصي متقاضي كل موضوع مزايده ميباشد بايستي تضميني برابر مجموع مبالغ رديف هاي ذيل ارائه نماييد:
الف ) مبلغ 10،000،000ريال براي رديف اول جدول مزايده.
ب ) مبلغ 165،000،000ريال براي رديف دوم جدول مزايده.
ج ) مبلغ 25،000،000ريال براي رديف سوم جدول مزايده.
د ) مبلغ 20،000،000ريال براي رديفهاي چهارم و پنجم جدول مزايده.
تبصره  )1مبلغ شركت در مزايده بعنوان ضمانت اجراي واريز مبلغ پيشنهادي برنده و تخليه مورد مزايده محسوب گرديده و در
صورت انصراف شركت كننده مزايده ياعدم واريز مبلغ پيشنهادي در موعد مقرر و يا احراز عدم توانايي و اقدام بموقع برنده
مزايده جهت خريد اقالم مذكور در اين دستورالعمل به نفع دستگاه مزايده گزار ضبط ميگردد و پيشنهاد دهنده حق هيچگونه
اعتراضي در اين زمينه ندارد.
 -7نحوه تحويل پيشنهادات:
پيشنهادات بايد در سه پاكت جداگانه الك و مهر شده تحت عناوين پاكات " الف " " ،ب" " ،ج" به شرح زير ارايه گردد.
پاكت " الف"  :محتوي تضمين شركت در مزايده طبق شرح ماده  6شرايط شركت در مزايده تهيه گردد.
پاكت " ب "  :اسناد مزايده شامل :اسناد مربوط به شرايط شركت مزايده كه ممهور به مهر مزايده گر شده باشد.
پاكت " ج " :حاوي جدول تكميل شده پيشنهاد قيمت مطابق با نمونه پيوست اسناد (فرم شماره يک).
بديهي است هر سه پاكت فوق ميبايست در يک پاكت در بسته و ممهور به مهر شركت يا شخص با درج عبارت " مربوط به
مزايده اقالم ضايعاتي شركت لوله گستر اسفراين " در مهلت مقرر به دبير خانه كميسيون معامالت مزايده گزار به آدرس مندرج
درماده  3تسليم گردد.
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تبصره  )2شركت كنندگان بايد قيمت پيشنهادي خود را طبق فرم پيشنهادي پيوست تكميل و مبلغ پيشنهادي را به حروف و
عدد قيد نمايند  .در مورد ابهام و يا مغايرت در ارقام پيشنهادي ارقام مندرج به حروف مالك خواهد بود .و قيمت پيشنهادي نبايد
كمتر از قيمت پايه كارشناسي باشد،در غير اينصورت امكان تعيين برنده مزايده وجود نخواهد داشت.
تبصره  )3به پيشنهادات ناقص  ،مشروط  ،مبهم و خارج از شرايط مقرر ترتيب اثر داده نمي شود و شركت در رد يا قبول
پيشنهادت مختار است.
 -8محل و زمان گشايش پاكات:
جلسه گشايش پاكات در روز چهارشنبه مورخه ، 96/11/11رأس ساعت  14در محل كارخانه واقع دراسفراين -كيلومتر12جاده
اسفراين -بجنورد  -شركت لوله گستر اسفراين تشكيل خواهد شد .
 -9نحوه بازگشايي پاكت پيشنهاد:
ابتدا پاكت " الف " كه حاوي ضمانت نامه بانكي شركت در مزايده است بازخواهد شد .پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در
مزايده باشند از بازگشايي پاكتهاي «ب» و «ج» خوداري مي شود و عينا به پيشنهاد دهنده مسترد خواهد شد .پس از بازگشايي
پاكت الف و تأييد ضمانتنامه  ،اقدام به گشودن پاكت "ب" ميشود و ضمن بررسي محتواي پاكت «ب» در صورت تاييد
محتواي آن نسبت به گشايش پاكت "ج" اقدام ميگردد.
 - 10دستگاه مزايده گزار در رد يا قبول هر يک و يا تمامي پيشنهادات در چارچوب قانون مختار است و هيچ الزامي به ارائه
دليل جهت رد پيشنهادات و يا ابطال مزايده ندارد .برندگان اول و دوم مزايده براساس مفاد تعيين برنده مزايده آئيننامه معامالت
شركت و ديگر مقررات مربوطه تعيين ميشوند.
 -11به پيشنهادات فاقد امضاء ،مبهم ،مشروط ،مخدوش و يا فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل
شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -12ميزان تضمين حسن انجام تعهدات معادل  %10مبلغ كل قرارداد مي باشد و برنده مزايده بايستي ظرف مدت هفت روز از
تاريخ ابالغ برنده شدن نسبت به ارائه تضمين حسن انجام تعهدات به مزايده گزار اقدام نمايد .بديهي است در صورت عدم ارائه
ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات ،سپرده شركت در مزايده وي به نفع شركت (مزايده گزار) ضبط خواهد شد و قرارداد با
برنده دوم مزايده تنظيم خواهد شد هرگاه برنده دوم مزايده نيز ظرف مدت تعيين شده از طرف شركت از عقد قرارداد استنكاف
نمايد سپرده وي نيز به نفع شركت ضبط خواهد شد .
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 -13داوطلبان شركت در مزايده بايد تمام اسناد و برگه هاي شرايط مزايده وضمائم را پس از روئيت و بدون حذف و اصالح
امضاء و مهر نمايند و در پاكت "ب" تحويل دهند.
 -14شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبولي تمامي شرايط مزايده است .
 -15درطول مدت قرارداد هيچگونه تعديلي در قيمتها انجام نخواهد شد.
 – 16خريدار موظف است ساعات كار پرسنل خود را هماهنگ با ساعات كار شركت لوله گستر نمايد.
 -17تأمين كليه نياز هاي پرسنلي كاركنان خريدار از قبيل :غذا  ،لباس  ،ابزار  ،لوازم ايمني  ،بيمه حوادث در حين كار  ،اياب و
ذهاب و ساير مزايا در رابطه با كارگران و مسئوليت نسبت به اشخاص ثالث بعهده خريدار خواهد بود.
 -18خريدار موظف است جهت همكاري ضمن معرفي كتبي نماينده مقيم خود با نظارت مستمر همه روزه ليست كارگران تحت
پوشش خود را به شركت لوله گستر گزارش نمايد .
 -19در كليه موارد بارگيري و حمل بعهده خريدار ميباشد.
 -20مزايده گرحق واگذاري موضوع مزايده بصورت كلي يا جزئي به غير را تحت هرعنوان ندارد.
-21برنده مزايده ،بابت حمل ضايعات بايستي از باربري هاي شهرستان اسفراين وسيله حمل و نقل مورد نياز خود را تهيه نمايد.
-22برنده مزايده بايستي در زمان بارگيري ضايعات از يكطرف شروع به بارگيري نمايد.
-23مزايده گر قبل از ارائه پيشنهاد قيمت بايستي از محل و موضوع مزايده بازديد بعمل آورد ،در غير اينصورت تمامي شرايط
قيد شده در اسناد مزايده را بدون قيد و شرط قبول نموده است.
 -24كليه كسور قانوني در صورت تعلق بر عهده خريدار ميباشد.
-25هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مزايده ميباشد.

تلفن تماس جهت كسب اطالعات  05837217319 :دبير كميسيون معامالت

تمام شرايط فوق دقيقا" مطالعه شد و مورد قبول مي باشد.
مهر و امضاء شركت پيشنهاد دهنده
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فرم شماره يك

پيشنهاد قيمت

بدينوسيله شركت  .............................به شماره ثبت .......................با مديريت  .........................................به نشاني
.............................................................................................................................................امضاء كننده زير پس از
مطالعه و بررسي و با آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجراء و مسئوليت بر اساس شرائط و موارد مطروحه در اسناد و
مدارك مزايده قيمت پيشنهادي خودرا جهت اجراي موضوع مزايده ارائه شده اعالم مينمايد.
قیمت پیشنهادی
رديف

مقدار تقريبی

نام كاال

هر كیلوگرم،عدد،لیتر/ريال
(به عدد)

1

اكسید آهن

 500،000كیلو گرم

2

براده تراشکاری(پلیسه)

 500،000كیلو گرم

3

بشکه فلزی  220لیتری

 2،000عدد

4

روغن ضايعاتی مخلوط به آب

 45،000لیتر

5

روغن مخازن تصفیه خانه

 10،000لیتر

قیمت پیشنهادی
هر كیلوگرم،عدد،لیتر/ريال
(به حروف)

به مبالغ پيشنهادی ارزش افزوده اضافه ميگردد.
چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و اين شركت به عنوان برنده مزايده انتخاب شود تعهد مينمايد كه:

 .1اسناد و مدارك قرارداد را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مزايده امضاء نموده و بهاي كل موضوع مزايده را مطابق
اعالم مزايده گزار ظرف مدت يک هفته پرداخت نمايد .
 .2ظرف مدت مقرر در اسناد مزايده و قرارداد  ،نسبت به خدمات مورد نظر اقدام و كليه كارهاي موضوع قرارداد را طبقق برنامقه
ريزي مندرج در اسناد و مدارك مزايده به اتمام برساند.
 .3تاييد مي نمايد كه كليه اسناد و مدارك جزء الينفک اين پيشنهاد محسوب مي شود.
 . 4اطالع كامل دارد كه دستگاه مزايده گزار الزامي براي واگذاري كار به هيچ يک از پيشنهاد دهندگان ندارد.
تاريخ .......................................................... :

نام پيشنهاد دهنده ............................... :

نام و نام خانوادگي  ،سمت  ،امضاء مجازتعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده
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