شرایط شرکت در مزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتی

شماره مزایده/1025 :م1000/
تاریخ 1000/01/28:

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
"بسمه تعالی"

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عاا) در نظار دررد هاا رسات اد مجاور ماورد کاوسی کمیعایون م اامالت  ،رقاال) ررکا
و ضاس ا ی موجود در رنبارهای کارخانا رر رر طرسا مارسا

عماومی کتبای و هاا هاای رسی قیمات هیدا هادی هاا شاررسذ لسا

هاا

فروش هرسان .
 -1ارسف:

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 مارس

:

عمومي يك مرحله اي
-3موضوع مارس :

عبارت است از فروش اقالم راکد و ضايعاتي موجود در انبارهاي مرکزي و روباز کارخانه مطابق پیوست يك اسناد پیوست
مي باشد.
 -4نحو درسافت رس اد مارس

و مح هاردس :

از طريق مراجعه به آدرس کارخانه سیمان غرب آسیا واقع در کیلومتر  54جاده فريمان به تربت جام شهر نصرآباد جنب
روستاي ابدال آباد مي باشد.
يا سايت WWW.AWCC.IR
 -4زمان دريافت اسناد :
حداکثر تا روز يكشنبه مورخ 0500/02/04
-6شررسذ شرکت در مارس

فروش رقال) ررک و ضاس ا ی :

رلف  -شررسذ عمومی :

 -0شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا در رد و يا قبول کل و يا بخشي از پیشنهادات مختار خواهد بود.
-2به پیشنهاد مشروط  ،مخدوش ،مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3شرکت کننده در مزايده قبل از بازديدد مدي باي دت ن دبت بده واريدز مبلد 0،000،000ريدال بده ح داب شدرکت
شددماره ح دداب 0204700055000نددزد بانددك صددادرات) اقدددام و اصددل فددیط مربوطدده را هنیددام بازديددد بدده همددراه
داشته باشند .اين مبل م ترد نخواهد شد)
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شرایط شرکت در مزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتی
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

-5شرکت کننده در مزايدده مدي باي دت ن دبت بده تهیده ضدمانتنامه بدانكي ح دن انجدام تعهددات و يدا کدك رمدزدار
بانكي با اعتبار سه ماهده در وجده مجتمدع سدیمان غدرب آسدیا بده مبلد  30000000000ريدال بده منودور ح دن انجدام
تعهدددات اقدددام نماينددد .بددديهي اسددت ت ددمین فددوق پددش از مشددخم شدددن برنددده مزايددده و ع ددد قددرارداد و انجددام
تعهدات تا پايان ت ويه ح اب نهايي خريدار از طرف فروشنده م تردد مي گردد.
-4حداکثر زمان ارسال پیشنهاد تا روز شنبه مورخ  0500/02/00خواهد بود.
-0شددرکت کنندددگان مددي باي ددت پیشددنهاد قیمددت خددود را همددراه بددا اصددل قددب

واريددزي و ضددمانتنامه شددرکت در

مزايده در سه پاکدت درب ب دته پاکدت الدف :ضدمانتنامه شدرکت در مزايدده -پاکدت ب :شدامل فدیط

واريدزي-

پاکت ج :مهر و ام دا اسدناد مناقصده بهمدراه تكمیدل پیشدنهاد قیمدت پیوسدت يدك اسدناد)و مددار احدراز هويدت
شامل کپي شناسنامه و کارت ملي) تا تاريخ  0500/02/00به يكي از دفاتر :
الدف ) دفتدر کارخانده واقدع در خراسدان رضدوي  ،کیلدومتر  54جداده فريمدان بده تربدت جدام  ،شدهر نصدرآباد جندب
روستاي ابدال آباد واحد بازرگاني ) تحويل و رسید دريافت نمايند.
ب ) دفتر تهران واقدع در خیابدان آفري دا نرسدیده بده کهدار راه جهدان کدود کوکده سدپر پدال  05طب ده دوم –
واحد بازرگاني )تحويل و رسید دريافت نمايند.
-5محل بازديد واقع در کیلدومتر  54جداده فريمدان بده تربدت جدام شدهر نصدرآباد جندب روسدتاي ابددال آبداد شدرکت
مجتمع سیمان غرب آسیا مي باشد.
-8سدداعات بازديددد از تدداريخ 0500/00/27لغايددت )0500/02/04از سدداعت 8الددي  05خواهددد بود .بدده غیددر از ايددام
تعطیل)
-7مددال وزن فددروش اقالمددي کدده احجددام آنهددا بصددورت کیلددوگرمي در جددداول پیوسددت درج گرديددده اسددت ،
باسكول فروشنده در کارخانده مجتمدع سدیمان غدرب آسدیا خواهدد بدود و ب یده اقدالم بصدورت عدددي و يدا مترمربدع
شمارش خواهند گرديد .
 -00در صورت انصراف برنده مزايده ،تشدخیم تمديدد يدا واگد اري فدروش بده ن در دوم يدا ن درات بعددي بده عهدده
سیمان غرب آسیا خواهد بود.
-00ترتیب حمل اقالم بدا نودر فروشدنده مجتمدع سدیمان غدرب آسدیا ) خواهدد بدود و جداسدازي آن قبدل از خدروج
ابتدا اقالم بهتر و سپش کی یت پايین تر ) ممنوع مي باشد.
-02برنده مزايد حق واگ اري به غیر را بدون اخ مواف ت کتبي فروشنده نخواهد داشت .
 -03به پیشنهاداتي که پش از زمان قید شده در بند  4تحويل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -05کلیه ک ورات قانوني بر عهدده برندده مزايدده مدي باشدد و سزم اسدت قیمدت ارابده شدده بددون احت داب مالیدات
بر ارزش افزوده ارابه گردد.
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شرایط شرکت در مزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتی
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 04شدرکت سددیمان غددرب آسددیا ن ددبت بدده افددزايط و يددا کداهط م دددار فددروش ضددايعات بدده میددزان  %24اختیددار تددام
دارد.
 -00شدرکت کنندددگان در مزايددده جهدت اعددالم قیمددت ف دط مددي باي ددت فدرم پیوسددت يددك را بده همددراه ايددن اسددناد
تكمیل و ام ا نمايند و از ارسال پیط فاکتور ها و برگه هاي مت رقه اجتناب نمايند.
 -05شددرکت کنندددگان در مزايددده بايددد مجددوز سزم از سددازمان ح احددت محددیط زي ددت را دارا باشددند .مدداده 05
قانون مديريت پ ماندها).
 -08زمان بازگشايي پاکات مورخ 0500/02/08در محل دفتر تهران خواهد بود.

-07هزينه درج آگهي در روزنامه و نوريه کارشناس رسمي تماما بر عهده برنده مزايده مي باشد.
ب -شررسذ رختکاصی:
-0خريدار مي باي دت حدداکثر حدرف مددت يدك ه تده پدش از اعدالم نتدايا مزايدده اقددام بده حمدل اقدالم موضدوع
مزايده نمايد و قبل از حمدل ن دبت بده واريدز کدل مبلد اقدالم بعدالوه ارزش افدزوده بدر اسداس وزن و تعداد/م ددار
بصورت ت ريبي ) و به صورت علدي الح داب بده شدماره ح داب اعالمدي شدرکت مجتمدع سدیمان غدرب آسدیا اقددام
نمايد.
-2تحويل ت مین ح ن انجام تعهدات پیشنهادات رد شده پش از ع د قرارداد با برنده مزايده مي باشد.
-3در صورتیكه برنده مزايده بده هدر نحدو از انع داد قدرارداد در مهلدت م درر خدودداري نمايدد ،ت دمین ح دن انجدام
تعهدددات وي بدده ن ددع شددرکت سددیمان غددرب آسددیا ضددبط مددي گددردد و برنددده هیییوندده ادعددايي در ايددن خصددو
نخواهد داشت.
-5هرگدداه شددرکت سددیمان غددرب آسددیا از فددروش و انع دداد قددرارداد بددا برنددده مزايددده منصددرف گددردد ،ت ددمین برنددده
مزايده م ترد خواهد شد و برنده هیچ گونه ادعاي جبران خ ارتي از اين بابت نخواهد داشت.
 -4همه اسدناد واصد له از مت اضدیان ،غیدر از ت دمین ح دن انجدام تعهددات  ،بده عندوان داراي شدرکت سدیمان غدرب
آسیا تل ي شدده و عدودت نخواهدد شدد.و بددين ترتیدب هرگونده هزينده کده بدراي تهیده ،ارابده و سداير فعالیدت هداي
مربوط به مزايده صرف شده نیز قابل پرداخت نخواهد بود.
 -0شدرکت مجتمدع سددیمان غدرب آسددیا مختدار خواهددد بدود اقددالم راکدد و ضددايعاتي موضدوع مزايددده را بده بدداسترين
قیمددت هددر رديددف بصددورت کلددي و يددا جزبددي بدده فددروش برسدداند و شددرکت کنندددگان در مزايددده در ايددن خصددو
ادعايي نخواهند داشت.
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 -5عدم بازديد از موضدوع مزايدده و ارابده پیشدنهاد قیمدت توسدط مزايدده گدر و شدرکت در مزايدده هیییونده ادعدايي
را متوجه مزايده گزار نخواهد نمود.
 -8در صورت محرز شددن تبداني بدین شدرکت کننددگان در مزايدده و کشدف آن توسدط مزايدده گدزار  ،مزايدده ابطدال
و ت امین شرکت در مناقصه ايشان به ن ع مجتمع سیمان غرب آسیا ضبط خواهد گرديد.
 -7مال پیشنهاد قیمت  ،قیمت ارابه شده بصورت حروف خواهد بود .

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عا)
م اونت ف ی و هاررگانی
آرمان رسول هور
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شرایط شرکت در مزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتی

تاریخ 1000/01/28:

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)
""پیوست یک""

فر) هید هاد قیمت فروش رقال) ررک وضاس ا ی مجتمع سیمان غرب آسیا موضوع مارس

کتبی شمار 1400/)/1025

الف  -اقالم راکد و با ارزش( انبار مرکزی)
ردیف

مقدار/تعداد

شرح اقالم

تقریبی

پشم سنگ دانسیته  100با ضخامت

1

000

 100میلیمتر

2

واحد

قیمت واحد

قیمت کل تقریبی

(ریال)

(ریال)

متر مربع

جمع کل ( به حروف) ................................................................................. :ریال

 .........................ریال

ب-اقالم ضایعاتی ( انبار روباز)
ردیف

شرح اقالم

مقدار/تعداد تقریبی

واحد

1

ضایعات آهن آالت و ورق

00000

کیلوگرم

2

ضایعات ورق کرکره ای

5000

کیلوگرم

0

ضایعات روغن برگشتی

100

0

درام چوبی کابل ( خالی)

100

عدد

5

درام فلزی کابل ( خالی)

0

عدد

6

ضایعات سیم مسی

000

کیلوگرم

7

بشکه خالی ضایعاتی

120

عدد

8

ضایعات تخته و پالت

10000

کیلوگرم

0


قیمت واحد
(ریال)

قیمت کل تقریبی (ریال)

بشکه (208
لیتری)

جمع کل ( به حروف) .............................................................................. :ریال

 .........................ریال

قیمت های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و به ریال می باشد و ارزش افزوده به فاکتور نهایی فروشنده اضافه
و خریدار مکلف به پرداخت آن می باشد.



احجام فوق بصورت تقریبی برآورد گردیده و کاهش و افزایش آن در زمان تحویل هیچگونه ادعایی را برای طرفین ایجاد
نخواهد نمود و وزن دقیق بر اساس وزن باسکول درب کارخانه مجتمع سیمان غرب آسیا می باشد.



هزینه بارگیری و حمل بر عهده برنده مزایده می باشد.



پیشنهاد قیمت ها می بایست دو ماه دارای اعتبار باشد.
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شرایط شرکت در مزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتی
شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام)

اینجانب  ...............................................................................با بازدید انجام داده از اقالم راکد و ضایعاتی در محل و با قبول
شرایط مندرج در مفاد شرکت در مزایده مندرج در این مدرک اقدام به اعالم قیمت نموده ام و با امضاء این برگه حق هرگونه
اعتراض خارج از مفاد ذکر شده در این شرایط را از خود ساقط نموده ام.

نام شرکت  /نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مزایده :
شماره ثبت /کد ملی :
تاریخ :
امضاء /مهر:
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