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  ›› اقالم ضایعاتیفرم پیشنهاد قیمت مزایده ‹‹ 
  

صـادره از  ........................ بـه شـماره ثبـت    / کد ملیبه ................................ شرکت نماینده / فرزند ...................................... اینجانب 
بـــــــــــــــه ............................. شـــــــــــــــغل ........................ متولـــــــــــــــد ســـــــــــــــال ............................. 

بــه   و قبــول مفــاد آن کــه ز شــرایط مزایــدهبــا اطــالع کامــل ا. ..................................................................................................نشــانی
مـورخ  ............................... موضـوع آگهـی مزایـده شـماره      اقـالم ضـایعاتی  پیوست فرم پیشـنهاد مـی باشـد متقاضـی خریـد      

 و گـروه بنـدي   قیمـت خـود را براسـاس مـوارد    باشم و پیشـنهاد   می................................. مندرج در روزنامه ................................. 
  اعالم شده

  )بحروف.................. (..........) ............................بعدد(ریال ....... ............................. به مبلغپیوست،  یکگروه 

  )بحروف.................. (......................................) بعدد(ریال ....... ............................. به مبلغپیوست،  دوگروه 

  )بحروف.................. (..........) ............................بعدد(ریال ....... ............................. به مبلغپیوست،  سهگروه 

  )بحروف.................. (..........) ............................بعدد(ریال ....... ............................. به مبلغپیوست،  چهارگروه 

  )بحروف.................. (..........) ............................بعدد(ریال ....... ............................. به مبلغپیوست،  پنجگروه 

  )بحروف.................. (..........) ............................بعدد(ریال ....... ............................. به مبلغپیوست،  ششگروه 

  .اعالم می نمایم 
  :چنانچه پییشنهاد اینجانب  مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم

اقدامات الزم جهـت واریـز وجـه و    از تاریخ اعالم شرکت خمیرمایه رضوي به اینجانب،  سه روزظرف مدت حداکثر  -1
) شـرکت خمیرمایـه رضـوي   (افزایش زمان اعالم شده فقط بـا رضـایت فروشـنده   . را انجام دهم حمل و انتقال اقالم

 . میسر خواهد شد

  .تأیید می نمایم کلیه ضمائم اسناد و مدارك مزایده جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود -2
را به ) مبلغ پیشنهادي% 5 ( تضمین شرکت در مزایده، مبلغ واریزي بابت نگیردچنانچه پییشنهاد اینجانب  مورد قبول قرار 

ــاب  ــماره حس ــبا ............................................. ش ــماره ش ــماره  ............................................................. .......................................... ، ش و ش
 .واریز نمائید ............................................ به نام اینجانب...... .........................بانک ...................................................................... کارت 

  
  :امضاء متقاضی

  :تاریخ
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  :موضوع مزایده
ردیف که به  194گروه و در مجموع،  6عبارت است از فروش اقالم ضایعاتی و راکد شرکت خمیرمایه رضوي برابر با 

  .پیوست لیست گردیده است
  :هر نفر شرکت کننده بایستی تقاضاي خود را در دو پاکت برابر شرح ذیل، ارائه نماید

  :پاکت الف شامل 
  )شناسنامه و کپی کارت ملی  تمام صفحاتکپی (مدارك شناسایی متقاضی  _
  تضمین شرکت در مزایدهاصل فیش واریزي  _

مدارك آگهی تاسیس، آخرین آگهی تغییرات، آگهی ثبت، گواهی ارزش افزوده و  متقاضیان حقوقی میبایست: توضیح 
  .شناسایی اعضاي هیات مدیره را نیز ارسال نمایند

  :املپاکت ب ش
  .فرم پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده می باشد 
تماس ، پشت و نام و نشانی و تلفن  اقالم ضایعاتیپیشنهاد قیمت باید در پاکت جداگانه و الك و مهر شده با قید نوع  

  .پاکت ارائه گردد
  اقالم ضایعاتیشرایط مزایده آگهی فروش 

  
   شرکت خمیر مایه رضوي  :مزایده گزار 

واقـع در   خمیرمایـه رضـوي   شـرکت  و بازدیـد از اقـالم مزایـده،    محل دریافت فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مزایـده   -1
  .ده مشهد قوچان میباشدجا 67کیلومتر 

حسـاب  شـماره  می باشد که باید طی رسید بانکی جداگانـه بـه    مبلغ پیشنهادي% 5 میزان تضمین شرکت در مزایده  -2

 .گردد تحویلواریز و به ضمیمه مدارك شعبه چناران بنام شرکت خمیرمایه رضوي صادرات بانک  0211940298004

  .قیمت پیشنهادي باشد، به درخواست ترتیب اثر داده نخواهد شد% 5بدیهی است چنانچه مبلغ ضمانت کمتر از 
گفته ب به شرح متقاضیان می بایست مدارك مورد نیاز و نیز پیشنهاد قیمت خود را به طور مجزا در پاکتهاي الف و  -3

قسـمت  اداري  به واحـد  05/12/1399مورخ  شنبه  سه روز 14ساعت و به صورت الك و مهر شده ، حداکثر تا  شده
جـاده مشـهد    67کیلـومتر  بـه   خمیرمایه رضوي شرکت جهت ثبت شماره نامه و ثبت تاریخ دریافت پاکات دبیرخانه

 .تسلیم نموده و رسید دریافت نمایند قوچان

این زمینـه مسـموع    گزار در قبول یا رد هریک از پیشنهادات اختیار تام داشته و هیچ گونه ادعا و اعتراضی درمزایده  -4
 .نخواهد بود

گروه می باشد به صورت یکجا یا هر گروه را به یک برنـده واگـذار    6مزایده گزار مختار است موضوع مزایده را که در  -5
  .نماید
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و هزینه چـاپ   قیمت اجناس آمده در مزایده هزینه کارشناسی بر ارزش افزوده، ، مالیاتحمل و نقلکلیه هزینه هاي  -6
  .مزایده خواهد بود) به صورت مساوي و بر اساس شش گروه کاالیی(یا برندگان مناقصه به عهده برنده  هی مزایده اگ

مـورد   واصـل شـود    ، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاي مهلت مقرر پیشنهادات ناقص و مبهم -7
  .تأیید نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد

را بررسی و پس از احراز صحت مبلـغ  ) پاکت الف( در مزایده  شرکت کنندگانکمسیون برگزاري مزایده ابتدا سپرده  -8
 )پاکـت ب (واریزي و مطابقت ان با میزان مقرر براي شرکت در مزایده ، اقدام به بازگشـایی پاکـت پیشـنهاد قیمـت     

  .ودخواهد نم
می باشد که در صورت تغییـر  یک هفته پس از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات تاریخ بازگشایی پاکتهاي پیشنهادات : توجه

  . به اطالع متقاضیان خواهد رسید
بایست براي انجام معامله حاضر شـود در   از تاریخ اعالم نتیجه مزایده می سه روزمزایده ظرف مدت  یا برندگان برنده  -9

  .غیر اینصورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد
 . ، مبناي تعیین برنده مزایده خواهد بودباالترین قیمت پیشنهادي: تبصره

  .واریز نماید شرکت را نقداً به حساب اقالم ضایعاتیمبلغ  کل مزایده باید یا برندگان برنده  -10
شرکت ضبط خواهـد   به نفع  د سپرده شرکت در مزایده وياعالم انصراف نمای در صورتی که برنده از پیشنهاد خود -11

مزایـده   ضـبط و  ويدوم نیز سـپرده   در صورت عدم اقدام از ناحیه برندهمیگردد ابالغ شد و مراتب فوق به برنده دوم 
 .خواهد شدتجدید 

غیر مشروط تنظیم و به  قلم خوردگی وبدون   ، بصورت واضح و روشن واد قیمت بایستی در محل تعیین شدهجمع پیشنه  -12

این  تمام صفحات"ضمنا. (در مورد اشخاص حقوقی مهر و امضاء مجاز الزامی میباشد امضاء شخص پیشنهاد دهنده برسد و

  .)فرم بایستی امضاء شود

جهت  خود را) دفتر، موبایل و فاکس(پیشنهاد دهندگان بایستی آدرس دقیق  و کامل و همچنین شماره تلفن ضروري  -13

  .ارتباط در زمان نیاز در محل تعیین شده در فرم درج نمایند

و  با هماهنگی واحد  14صبح الی  7ساعت  از 04/12/1399الی  72/11/1399تاریخ زمان بازدید از اقالم مورد مزایده  از  -14

  .ددمی گر انجام خمیرمایه رضوي شرکت )انتظامات(و اداري ) انبار(و مالی ) فروش داخلی( بازرگانی

یا با شرکت و  بازرگانیمتقاضیان می توانند جهت کسب هر گونه اطالعات بیشتر و یا هماهنگی بازدید با مراجعه به واحد  -15

  .تماس حاصل نمایند 145یا  144داخلی  051- 46126622تلفن هاي کارخانه 
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بـه شـماره    ،از اعالم نتیجه مزایـده  هفتهیک پس از  سپرده سایر نفراتنگهداري و در هر گروه  اول و دوم سپرده نفرات برتر  - 16
 .کارت یا شماره حسابی که خود شرکت کننده اعالم نموده است، برگشت داده خواهد شد

مزایده برنده  به حساب بدهکاريمیلیون ریال هزینه انبارداري  دوبه ازاي هر روز تاخیر در خروج اقالم از کارخانه روزانه مبلغ  -17

وي  کل سپردهروز بیشتر شود 10در صورتیکه مدت تاخیر از  پرده وي برداشت خواهد گردیداز محل س و منظور خواهد شد

  .به نفع شرکت ضبط و معامله فسخ خواهد شد و نامبرده حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت

و در زمان  و کارگر جهت بارگیري و حمل اقالم مزایده بعهده برنده مزایده بوده ماشین حملهزینه هاي تهیه جرثقیل و  -18

نماینده  شرکت خمیرمایه رضوي نظارت خواهد داشت و اقالم فرد برنده بر اساس لیستهاي اعالم شده  ،بارگیري و حمل

و شرکت خمیرمایه رضوي هیچگونه . اولیه که در اختیار متقاضی قرارداد شده تطبیق و تحویل و صورتجلسه میگردد

ارگیري و حمل وي بوجود بیاید نداشته و مسئولیتی در مقابل حوادث احتمالی که براي کارگران برنده و یا وسائط ب

بدینوسیله تاکید مینماید برنده مزایده بایستی کلیه قوانین و ضوابط و مقررات کار و بهداشت و ایمنی و حفاظتی جاري 

درکشور را رعایت نماید و مسئولیت جبران هر گونه خسارت احتمالی بر اثر عدم رعایت موارد فوق بعهده برنده مزایده 

 .د میباش

بازدید کننده بایستی لیست اقالم ضایعاتی که به پیوست فرم شرایط عمومی شرکت در مزایده می باشد را به دقت بررسی و  -19

 .موجودیت انها را در انبار بازدید نماید و بر اساس ان پیشنهاد قیمت خود را ارائه دهد

به نشانی ................................ ثبت  شماره/ کدملی  به................................... شرکت / بدیهی است اینجانب

یط مندرج در مزایده با مطالعه و اگاهی کامل و رویت موارد مزایده موافقت خود را با شرا............................................................................

در شرکت خمیرمایه رضوي نداشضته ام و از هیگونه موقعیت و منافعی براي پیروزي در  اعالم میدارم و اقرار مینمایم هیچ سمتی

قرارگیري در لیست سیاه معامالت، متحمل مزایده استفاده نخواهم کرد و متعهد می شوم در صورت عدم رعایت این تعهد عالوه بر 

اي معامله براي شرکت خمیرمایه رضوي محفوظ خواهد پرداخت جریمه به میزان ده درصد قیمت پایه شوم و حق فسخ یا ادامه اجر

  .بود

  مهر و امضاي پیشنهاد دهنده
  

  

  


