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 شركت سيمان باقران

 واحد بازرگاني

  شرايط شركت در مزايده                                

 

 

    شرايط شركت در مزايده عمومي و دستور العمل به شركت كنندگان

  موضوع مزايده -1ماده 

برق بالاستفاده به انضمام قطعات و لوازم جانبي آن با مشخصات مندرج  دستگاه ترانس 3و دستگاه ديزل ژنراتور 2فروش 

  (به صورت مجزا). 1در پيوست 

  مهلت ارائه پيشنهادات -2ماده 

  مي باشد.23/11/97آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ

  محل نگهداري جهت بازديد -3ماده 

، بعد از شهر گزيك،  73بازارچه مرزي ميل  –كيلومتري جاده اسديه  34شهرستان درميان، محل نگهداري اقالم واقع در 

  كارخانه سيمان باقران.

  محل تحويل پيشنهادات قيمت -4ماده 

  متري ياس، شركت سيمان باقران، واحد دبيرخانه. 20خراسان جنوبي، شهرستان بيرجند، خيابان غفاري، 

  سپرده شركت در مزايده – 5ماده 

به شماره  (هشتاد ميليون ريال) 000،000،80شركت كنندگان در مزايده مي بايست سپرده شركت در مزايده را به مبلغ 

نزد بانك صادرات واريز و فيش مربوطه را به همراه پيشنهاد قيمت خود به شرح مندرج به  0112018524009  حساب

  . دستگاه مزايده گذار تحويل نمايد

 

مبلغ سپرده شركت در مزايده بعنوان ضمانت اجراي واريز مبلغ پيشنهادي برنده و حمل اقالم مورد مزايده در  -1تبصره 

موعد مقرر محسوب مي گردد. در صورت انصراف شركت كنندگان مزايده ، عدم واريز مبلغ پيشنهادي در موعد 

يزات مذكور در اين دستور العمل اين سپرده به نفع مقرر،احراز عدم توانايي و اقدام به موقع برنده مزايده جهت حمل تجه

  دستگاه مزايده گذار ضبط مي گردد و پيشنهاد دهنده حق هيچگونه اعتراضي در اين زمينه ندارد.
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  نحوه ارائه پيشنهادات قيمت:

  پيشنهادات بايد در پاكت الك و مهر شده به شرح زير ارائه گردد:

  .شرايط شركت در مزايده تهيه گردد  5پاكت (الف) محتوي تضمين شركت در مزايده كه بايد طبق شرح مندرج در ماده 

پاكت (ب) مي بايست محتوي پيشنهاد قيمت باشد هر پاكت بايد درب بسته و ممهور به مهر و امضاي شركت متقاضي يا  

دستگاه ترانس بالاستفاده به  3امضاي شخص متقاضي با درج عبارت مربوط به مزايده فروش دو دستگاه ديزل ژنراتور و 

(به صورت مجزا )، در مهلت مقرر به شركت سيمان  1پيوست  انضمام قطعات و لوازم جانبي آن با مشخصات مندرج در

تسليم گردد. شركت كنندگان مي بايست قيمت پيشنهادي خود را طبق فرم پيشنهاد قيمت  4باقران به آدرس مندرج در ماده 

شود و شركت  پيوست اسناد تكميل نمايند. به پيشنهادات ناقص، مشروط، مبهم و خارج از شرايط مقرر ترتيب اثر داده نمي

در قبول هريك از پيشنهادات و در رد كليه پيشنهادات مختار است. كميسيون معامالت پس از بررسي پيشنهادات رسيده، 

برنده اول و دوم مزايده را براي خريد هر دستگاه به طور مجزا اعالم و ابالغ نموده و سپس سپرده ساير شركت كنندگان 

  مي گردد. بعد از درخواست كتبي ايشان مسترد

با در دست   14صبح الي  8متقاضياني كه مايل به بازديد از اقالم موضوع مزايده مي باشند مي توانند همه روزه از ساعت 

 معرفي نامه معتبر در كارخانه حضور بهم رسانند.     داشتن

نظور مي شود و هرگونه كسور هزينه درج آگهي مزايده كه در روزنامه منتشر گرديده است به حساب برنده مزايده م ًضمنا

  و يا عوارض قانوني احتمالي از جمله هزينه مربوط به ماليات بر ارزش افزوده بعهده و هزينه برنده مزايده مي باشد.

  ييد اينجانب بوده و موارد مندرج در آن را بدون قيد و شرط مي پذيرم.ٔكليه شرايط و دستور العمل فوق مورد تا

  نام و نام خانوادگي

  ملي كد

 :آدرس و تلفن
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