شماره مزایده/1015 :م99/
تاریخ99/06/17 :

مزایده فروش اقالم آجرهای نسوز ضایعاتی
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"بسمه تعالی"

شرکت

متممرس مرنمار رکی مرنا (مراام ارام در نظرک دارد هرا امرم اد مترور مرورد تکرویی تمنعرنور م رامالت ،

جکهای ضای ات شامل مگککوم  ،لما و مر

امرنن  ،را ار طکیر مزایرده محردود تمبر و هرا هرایتکی تنمر

ن ر اادی

ها شکایط ذیل ها فکوش هکماند.
-1تعاریف:

الف) مزايده گزار يا فروشنده :شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا که اين مزايده را برگزار مي کند.
ب) مزايده گر :شخصي که اسناد مزايده را دريافت و در مزايده شرکت مي کند.
ج) پیمانكار يا خريدار  :برنده مزايده و متعهد به انجام موضوع مزايده و قرارداد مي باشد.
د) اسناد مزايده  :متشكل از شرايط عمومي –شرايط اختصاصي -فرم پیشنهاد قیمت و ساير اوراق پیوست....
-2نوع مزایده :

محدود کتبي يك مرحله اي
-3موضوع مزایده:

عبارت است از فروش اقالم آجرهاي نسوز ضايعات شامل مگكروم  ،مگ اسپین و آلما به وزن تقريبي 122تن مي باشد.
 -4نحوه دریافت اسناد مزایده و محل بازدید:

از طريق مراجعه به آدرس کارخانه سیمان غرب آسیا واقع در کیلومتر  45جاده فريمان به تربت جام شهر نصرآباد جنب
روستاي ابدال آباد مي باشد.
يا سايت WWW.AWCC.IR
 -5زمان دریافت اسناد :
حداکثر تا روز دوشنبه 99/06/24
-6شرایط شرکت در مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی :
الف  :شرایط عمومی :

 -1شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و یا قبول کل و یا بخشی از پیشنهادات مختار خواهد بود.
-2به پیشنهاد مشروط  ،مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3شرررکت کننررده در مهایررده قبررل از بازدیررد مرری بایاررت نارربت برره واریرره مب ر 1،000،000ریررال برره اارراب
شرکت ( شرماره ااراب  0102123162007نرهد بانر
به همراه داشته باشند (.این مب

صرادرات) اقردا و اصرل فریر مربورره را هنبرا بازدیرد

ماترد نخواهد شد)

-4شرکت کننده در مهایده می بایات ناربت بره تهیره نرمانتنامه برانیی اارن انجرا تدهردات و یرا کر

رمرهدار

بررانیی بررا ابتبررار سرره ماهرره در وجرره مجتمررع سرریمان غرررب آسرریا برره مب ر  300.000.000ریررال برره منرررور ااررن
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انجا تدهدات اقردا نماینرد .بردیهی اسرت تیرمین فرو پرم از مشرخب شردن برنرده مهایرده و بدرد قررارداد و
انجا تدهدات تا پایان تاویه اااب نهایی خریدار از ررف فروشنده ماتردد می گردد.
-5اداکثر زمان ارسال پیشنهاد تا روز دوشنبه  99/06/31خواهد بود.
-6شرکت کننردگان مری بایارت پیشرنهاد قیمرت خرود را همرراه برا اصرل قرب
مهایررده در سرره پاکررت درب باررته (پاکررت ا رر

واریره

و نرمانتنامه شررکت در

نررمانتنامه شرررکت در مهایررده -پاکررت ب شررامل فرریر

واریره  -پاکرت ج مهرر و امیرا اسررناد مناق ره بهمرراه تیمیرل پیشرنهاد قیمررت ( پیوسرت یر

اسرناد)و مرردار

ااراز هویت شامل کپی شناسنامه و کارت م ی و یا اسناد شرکتی) تا تاریخ  99/06/31به ییی از دفاتر
ا

) دفتر کارخانه واقرع در خراسران رنرو  ،کی رومتر  45جراده فریمران بره تربرت جرا  ،شرهر ن ررآباد جنرب

روستا ابدال آباد ( وااد بازرگانی ) تحویل و رسید دریافت نمایند.
ب ) دفتر تهرران واقرع در خیابران آفریدرا نرسریده بره کهرار راه جهران کرود کوکره سرپر یر

 14ربدره دو –

( وااد بازرگانی )تحویل و رسید دریافت نمایند.
-7محررل بازدیررد واقررع در کی ررومتر  45جرراده فریمرران برره تربررت جررا شررهر ن رررآباد جنررب روسررتا ابرردال آبرراد
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.
-8سررابات بازدیررد ( از ترراریخ  99/06/18غایررت  )99 /06/24از سررابت 8ا رری  14خواهررد بود(.برره غیررر از ایررا
تدطیل)
-9م

وزن فروش نایدات آجر باسیول فروشنده در کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا خواهد بود .

-10در صرورت ان ررراف برنررده مهایررده ،تشررخیب تمدیررد یررا واگر ار فررروش برره ن ررر دو یررا ن رررات بدررد برره
بهده سیمان غرب آسیا خواهد بود.
-11ترتیررب امررل اق ر
خروج ( ابتدا اق

بررا نرررر فروشررنده ( مجتمررع سرریمان غرررب آسرریا ) خواهررد بررود و جداسرراز آن قبررل از

بهتر و سپم کی یت پایین تر ) ممنوع می باشد.

-12برنده مهاید اق واگ ار به غیر را بدون اخ موافدت کتبی فروشنده نخواهد داشت .
 -13به پیشنهاداتی که پم از زمان قید شده در بند  5تحویل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -14ک یرره کاررورات قررانونی بررر بهررده برنررده مهایررده مرری باشررد و رز اسررت قیمررت ارا رره شررده برردون ااتارراب
ما یات بر ارزش افهوده ارا ه گردد.
 15شرکت سیم ان غرب آسریا ناربت بره افرهایر و یرا کراهر مدردار فرروش نرایدات بره میرهان  %25اختیرار ترا
دارد.
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 -16شرکت کنندگان در مهایده جهرت ابر

قیمرت فدر مری بایارت فرر پیوسرت یر

را بره همرراه ایرن اسرناد

تیمیل و امیا نمایند و از ارسال پیر فاکتور ها و برگه ها مت رقه اجتناب نمایند.
 -17شرررکت کننرردگان در مهایررد بایررد مجرروز رز از سررازمان ا احررت محرری زیاررت را دارا باشررد ( .مرراده 14
قانون مدیریت پاماندها).
 -18زمان بازگشایی پاکات مورخ  99/07/07در محل دفتر تهران خواهد بود.
ب :شرایط اختصاصی:
-1خریدار می بایات اداکثر حرف مردت یر

ه تره پرم از ابر

مهایده نماید و قبل از امرل ناربت بره واریره کرل مب ر اقر

نتراید مهایرده اقردا بره امرل اقر

مونروع

برر اسراو وزن و تدرداد ( ب رورت تدریبری ) و بره

صورت ب ی ا حااب به شماره اااب اب می شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا اقدا نماید.
-2تحویل تیمین اان انجا تدهدات پیشنهادات رد شده پم از بدد قرارداد با برنده مهایده می باشد.
-3در صررورتییه برنررده مهایررده برره هررر نحررو از انددرراد قرررارداد در مه ررت مدرررر خرروددار نمایررد ،تیررمین ااررن
انجررا تدهرردات و برره ن ررع شرررکت سرریمان غرررب آسرریا نررب مرری گررردد و برنررده هی بونرره ادبررایی در ایررن
خ وص نخواهد داشت.
-4هرگرراه شرررکت سرریمان غرررب آسرریا از اجرررا خرردمات و انددرراد قرررارداد بررا برنررده مهایررده من رررف گررردد،
تیررمین برنررده مهایررده ماررترد خواهررد شررد و برنررده هرریا گونرره ادبررا جبررران خاررارتی از ایررن بابررت نخواهررد
داشت.
 -5همرره اسررناد واص ر ه از متدانرریان ،غیررر از تیررمین ااررن انجررا تدهرردات  ،برره بنرروان دارا شرررکت سرریمان
غرب آسیا ت دی شده و بودت نخواهد شرد.و بردین ترتیرب هرگونره ههینره کره بررا تهیره ،ارا ره و سرایر فدا یرت
ها مربوط به مهایده صرف شده نیه قابل پرداخت نخواهد بود.
 -6شرکت مجتمع سیمان غرب آسریا مخترار خواهرد برود اقر
ردی

نرایداتی مونروع مهایرده بره برارترین قیمرت هرر

به فروش برساند و شرکت کنندگان در مهایده در این خ وص ادبایی نخواهند داشت.

 -7بررد بازدیررد از مونرروع مهایررده و ارا رره پیشررنهاد قیمررت توس ر مهایررده گررر و شرررکت در مهایررده هی بونرره
ادبایی را متوجه مهایده گهار نخواهد نمود.
 -8در صررورت محرررز شرردن تبررانی بررین شرررکت کننرردگان در مهایررده و کش ر

آن توس ر مهایررده گررهار  ،مهایررده

ابطال و تیامین شرکت در مناق ه ایشان به ن ع مجتمع سیمان غرب آسیا نب خواهد گردید.
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
معاونت فنی و بازرگانی
آرمان رسول پور
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""پیوست یک""

فرم پیشنهاد قیمت فروش اقالم آجرهای ضایعاتی مجتمع سیمان غرب آسیا موضوع مزایده کتبی شماره /1015م99/
ردیف

حتم تقکیب

شکح اتالم ضای ات

تنم

واحد (ریال

تنم

تل تقکیب (ریال

(تنلوگکم
جکهای م

1
2

54275

امنن

جکهای لما
جکهای م

3

19366
48562

تکوم

جمس تل ها حکوف............................................................................................................:ریال


تنم

های فوق هدور احمعای مالنات ه ک اررش افزوده و ها ریال م هاشد و اررش افزوده ها فاتمور ناای فکوش ده اضافا

و خکیدار مکلف ها کداخ


............................................ریال

ر م هاشد.

احتام فوق هکورت تقکیب هک ورد گکدیده و تاهش و افزایش ر در رمار تحویل هنچگونا اداای را هکای طکفن ایتاد
نخواهد نمود و ورر دتن هک اماس ورر هامکول دری تارخانا متممس منمار کی منا م هاشد.



هزی ا هارگنکی و حمل هک ااده هکنده مزایده م هاشد.



ن



ای تانی  ...............................................................................ها هاردید انتام داده ار اتالم جکهای ضای ات در محل و ها تبول

ااد تنم

ها م هایع

شکایط م درج در مفاد شکت

ما ماه دارای اامبار هاشد.
در مزایده م درج در ای مدرک اتدام ها ااالم تنم

اامکاض خارج ار مفاد ذتک شده در ای شکایط را ار خود ماتط نموده ام.

نام شکت

 /نام و نام خانوادگ شکت

ت ده در مزایده :

شماره ثب  /تد مل :
تاریخ :
امضاء /ماک:
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نموده ام و ها امضاء ای هکگا ح هکگونا

