مزايده ضايعات فلزی
شركت پتروپااليش كنگان

مزايده شماره1398/03 :

شرايط شركت در مزايده شماره 98/03

 -1دعوت به مزايده :
باستناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیراالنتشار ازشما دعوت می گردد بامطالعه دقیق وکامقو و رعایق
مزایده درآن شرک

وقیم

شقرایم منقدرج دراسقناد

پیشنهادی خود را اعالم نمایید.

تذکر مهم  :ابتدا فیش بانکی به مبلغ  300،000ریال به شماره حساب 830-657-7بانک پارسیان کد 1013شعبه سپهبد قرنقی واریقز واصقو
فیش پیوس

الف )گردد  .درصورت عدم واریز،پیشنهاد قیم

اسناد (داخو پاک

شما باطو میگردد.

 -2نام دستگاه مزايده گزار :
شرک

پتروپاالیش کنگان واقع در تهران،خیابان شهیدمطهری ،خیابان میرزای شیرازی ،کوچه عرفان ،پالک 15طبقه اول ،امورحقوقی وپیمانها.

 -3متقاضي شركت در مزايده (مزايده گر):
................................................... :

نام و نام خانوادگی  /نام شرک

کدملی ................................................... :
آدرس ................................................................................................................................................................................................. :
 -4موضوع مزايده  :عبارتس

از فروش حدود  730تن ضایعات فلزی بشرح :

الف -اقالم ضایعاتی فلزی/اوراقی به وزن تقریبی 175،000کیلو گقرم واققع درشقهرکنگان-عسقلویه بقین کارخانقه سقیمان وفقاز 12پقارس
جنوبی،شرک

پتروپاالیش کنگان

ب -اقالم ضایعاتی فلزی/اوراقی به وزن تقریبی 406،000کیلو گرم واقع در اراک

پ -اقالم ضایعاتی فلزی/اوراقی به وزن تقریبی 150،000کیلو گرم واقع در اصفهان
 -5سپرده شركت در مزايده :
میزان سپرده شرک

در مزایده عبارتس

مندرج در بند (4فوق) که می بایس

از ( 500،000،000پانصد میلیون ) ریال یا  %5مبلغ پیشقنهادی بقرای قر کقدام از ردیقف قای

به صورت چک تضمین شده بانکی و یا ضمانتنامه بانکی در وجه شرک

وجه نقدی به شماره حساب 830-657-7بانک پارسیان کد 1013شعبه سپهبد قرنی واریز داخو پاک
تذکر  :کلیه اسناد فوق باید عبارت (باب

سپرده شرک

پتروپقاالیش کنگقان یقا واریقز

الف تسلیم مزایده گزار گردد .

در مزایده )1398/03درج شده باشد.

 -6تسليم پيشنهادات :
اسناد و مدارک مزایده پس از تکمیو توسم پیشنهاد د نده باید در دو پاک
بایس

الک و مهر شده «القف» و «ب» کقه قر دو پاکق

مقذکور مقی

در یک بسته بندی که نام و نشانی پیش نهاد د نده  ،عنوان و شماره مزایده روی آن قید شده باشد  ،به شقرح زیقر و مقنبم بقه نامقه

رسمی مزایده گر تحویو امور پیمانها گردد .
در مزایده

 -پاک

«الف»  :محتوی سپرده شرک

 -پاک

«ب»  :محتوی اسناد مزایده ممهور به مهر و امضای تعهد آور  ،برگ پیشنهاد قیم

به صورت تکمیو شده و ممهور به مهقر و امضقا

تعهد آورباشد.

 -7افتتاح پيشنهاد ها :
 -7-1ابتدا پاک

«ب» محتوی شرایم شرک

صورت تایید کمیسیون معامالت شرک

در مزایده و مستندات موارد مصرف موضوع مزایده توسم کمیسیون معامالت بقاز شقده و در

مبنی بر دارا بودن حداقو شرایم مذکور در اسقناد مزایقده  ،پاکقات بعقدی بقه ترتیقي اولویق

صورت دارا بودن شرایم مذکور در اسناد مزایده بازگشایی خوا د شد.

و در

پتروپقاالیش کنگقان بقه تبقانی و مواضقعه بقین پیشقنهادد ندگان وققوف حاصقو نمایقد  ،پیشقنهاد ا را مقردود شقناخته و

 -7-2چنانچه شرک

پیشنهادد ندگان متخلف را برای م دتی که ممکن اس

دائمی باشد از لیس

شرک

کننقدگان ماقاز بقه شقرک

در مزایقدات بعقدی حقذف

خوا د نمود.
 -7-3به پیشنهادات ناقص  ،مبهم ویا مشروط،مخدوش وفاقدامضا و پیشنهاداتی که بعد از مهل

مقرردرفراخوان واصو شود مطلقا ترتیي اثقر

داده نخوا د شد.
 -7-4به پیشنهادات فاقدسپرده،سپرده ای مخدوش،سپرده ای کمترازمیزان مقرر،چک شخصی ونبایر آن ترتیي اثر داده نخوا د شد.
کو وجه و تحویو اقالم مورد مزایده به وی مسترد خوا د شد.

 -7-5سپرده شرک

در مزایده برنده پس از پرداخ

 -7-6سپرده شرک

در مزایده نفرات دوم و سوم پس از واریز کو وجه و تحویقو بخشقی از کقاالی خریقداری شقده بقه برنقده اول مسقترد

خوا د گردید.
در مزایده نفرات سوم به بعد بالفاصله پس از بازگشایی پاکات پیشنهادی به آنها مسترد خوا د شد.

 -7-7سپرده شرک

 -7-8درصورتیکه برنده مزایده حاضر به اناام معامله نشود سپرده اوضبم وبا نفقر دوم برنقده مزایقده معاملقه اناقام خوا دشقد وسقپرده
برنده دوم مزایده نیز درصورتیکه ازانعقاد قرارداد یا اناام معامله امتناع ورزد ضبم خوا دشد.
 -7-9شرک

پتروپاالیش کنگان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیو دارای اختیارتام اس .

 -7-10شرک

در مزایده وارایه پیشنهادقیم

 -7-11پس از گذش

به منزله قبول اختیارات وتکالیف دستگاه مزایده گذارخوا د بود.

موعذ مقرر در آگهی واسنادمزایده یچ گونه پیشنهادی اعم ازکتبی یا شفا ی خواه قبو ازتصمیم کمیسیون معقامالت یقا

پس از آن پذیرفته نخوا د شد.

 -8ساير شرايط :
در مزایده موظف ستند  ،مشخصات  ،نشانی ،شماره تماسوکدپستی خود را روی پاکات تسلیمی و محقو تعیقین شقده

 -8-1متقاضیان شرک

در شرایم مزایده قید نمایند.
 -8-2به منبور بازدید از اقالم مذکور متقاضیان میتوانند به آدرس  :شرک

پتروپاالیش کنگان واقع در کیلقومتر 15جقاده کنگقان– عسقلویه ،

بین کارخانه سیمان وفاز12پارس جنوبی تلفن  07731378989واحد عملیات انبار ا مراجعه نمایند.
 -8-3برنده مزایده موظف اس
نسب

به پرداخ

ظرف مدت  10روز پس از ابالغ کتبی که به نشانی تعیین شده در روی برگ پیشنهادی ارسال خوا قد شقد ،

کو وجه و بارگیری و انتقال موضوع مزایده اقدام نماید  ،در غیر این صورت سپرده وی به نفقع شقرک

پتروپقاالیش کنگقان

ضبم و نفر دوم به عنوان برنده انتخاب خوا د شد.
-8-4برنده مزایده در نگام قرارداد باید ضمانتنامه معتبر بانکی به صورت ذکر شده در قرارداد و به میقزان  %5مبلقغ ققرارداد تحق
ضمان

اناام تعهدات تحویو شرک

عنقوان

پتروپاالیش کنگان نماید.

 -8-5زینه برشکاری احتمالی ،حمو و بارگیری وکلیه کسورات قانونی اعم از بیمه  ،مالیات و  ...مورد مزایده به عهده برنده مزایده می باشد
 -8-6مقدار اقالم اعالم شده در برگ پیشنهاد قیم

بصورت حدودی برآورد گردیده و وزن و تعداد دقی بر مبنای ققب

باسقکول و تعقداد

تحویو شده مشخص خوا د شد و در صورت عدم رسیدن به تناژ و تعداد ذکر شده برنده مزایده بدون یچگونه اعتراضی میبایسق

نسقب

به تسویه حساب اقدام نماید .
-8-7خریدار باید کلیه مراحو  Handlingاعم از نحوه بارگیری  ،حمو و نقو  ،تخلیه و  ...را مطاب دستورالعمو قای مقدیری

پسقماند قای

مزایده گزار اناام د د .
 -8-8مسئولی

مدیری

موضوع مزایده از مبادی تحویو  ،در ماتمع به عهده خریدار بوده و ر گونه عواقي ناشی از عدم دانقش و تاربقه

خریدار  ،بی توجهی و بی دقتی وی در داخو و خارج ماتمع به عهده و زینه خریدار میباشد.
 -8-9محو تحویو پاکات پیشنهاد قیم

به صورت پاک

در بسته دفتر امور حقوقی و پیمانهای شقرک

خیابان شهیدمطهری خیابان میرزای شیرازی کوچه عرفان پالک  15طبقه اول می باشد.
 -8-10آخرین مهل

تسلیم پیشنهاد قیم

 ،تا روز دوشنبه  98/06/25اعالم می گردد.

پتروپقاالیش کنگقان بقه آدرس :تهقران

 -9آدرس محل بازديد ضايعات:
 -1اقالم ضایعاتی فلزی /اوراقی به وزن تقریبی 175تن واقع درشهرکنگان-عسلویه بین کارخانه سیمان وفاز 12پارس جنوبی،شقرک

پتروپقاالیش

کنگان .
 -2اقالم ضایعاتی فلزی /اوراقی به وزن تقریبی 180تن واقع در در اراک فوالدکبیر سمن اراک (09183626991آقای عبیمی)
 -3اقالم ضایعاتی فلزی /اوراقی به وزن تقریبی 36تن واقع در اراک ماشین سازی اراک (09183626991آقای عبیمی)
 -4اقالم ضایعاتی فلزی /اوراقی به وزن تقریبی 190تن واقع در در اراک صنعتگران انرژی کیمیا(09183626991آقای عبیمی)
-5اقالم ضایعاتی فلزی /اوراقی به وزن تقریبی 150تن واقع دراصفهان جاده علویاه شهرک صنعتی ،خیابان اندیشمندان ،26مقابو دکو مخقابرات
پالک  6شرک

صنع

پردازان ثمی( 09131199723آقای فاطمی)

برگ پيشنهادی قيمت
مزايده شماره 1398/03

رديف

مقدار (تن)

نوع اقالم
کنگان

1

ضایعات فلزی موجود درسای

2

ضایعات فلزی( موجود اراک)

حدود 406

3

ضایعات فلزی (موجوداصفهان)

حدود 150

قيمت پيشنهادی

حدود 175

جمع كل (به حروف):

تذکر  : 1قیم

جمع كل به عدد

ای پیشنهادی فوق با احتساب مالیات برارزش افزوده میباشد.

تذکر  : 2ارائه پیشنهاد قیم
تذکر  :3شرک

برای هر تن

برای ر یک از ردیف ای فوق به صورت جداگانه امکان پذیر اس .

در واگذاری کو ضایعات به یک پیشنهاد د نده یا تازیه آن و واگذاری به چند نفردارای اختیار تام می باشد.

تذکر  : 4واگذاری ضایعات در ر بخش به باالترین پیشنهاد قیم
*** مبالغ فوق به ریال ،بدون قلم خوردگی وبا صقح

وسقالم

خوا د بود.

کامقو توسقم ایناانقي ..............................................................................درج گردیقده

وموردتاییداس .
آدرس و تلفن .......................................................................................................................................................................................................... :
مهر وامضا

آخرین مهل

بهای كل به ريال

تسلیم پیشنهاد قیم

 ،تا روز دوشنبه  98/06/25اعالم می گردد.

كميسيون معامالت

پيشنهاد دهنده

شركت پتروپااليش كنگان

نام و نام خانوادگي :
شركت :
آدرس :
تلفن :
مهر و امضاء :

