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 مهر و امضای پیشنهاد دهنده

 موضوع مزایده:-ا

 موضوع این مزایده عبارت است از فروش اقالم ضایعاتی و اسقاطی و یا راکد به شرح ذیل: 

 معمولیآهن آالت ضایعاتی   -1

 الستیک های فرسوده ضایعاتی -2

 بشکه های ضایعاتی -3

 خرده چوب های ضایعاتی  -4

 زمان و محل بازدید اقالم موضوع مزایده: -۲ 

زهای تعطیل و بجز رو) 17/09/1400 لغایت 09/09/1400 زمان بازدید کلیه اقالم موضوع این مزایده از تاریخ 

 اشد. بی م -بهبهان و در محل سایت کارخانه سیمان  1۳:00، 11:00، 9:00 پنج شنبه و جمعه( در ساعات

  فروشنده :-3

 جاده سد مخزنی مارون  10نشانی کیلومتر )سهامی عام( به بهبهانشرکت سیمان 

  خریدار : -4 

ا رعایت ر روجیبرگه خهر شخص حقیقی یا حقوقی که کلیه شرایط مورد نظر فروشنده در این مزایده و پیش نویس  

 منعقد گردد  برگه خروجینموده و با وی 

 :  برگه خروجیناظر  -٥

عرفی دار مبه خری برگه خروجیهر شخص حقیقی یا حقوقی که از سوی فروشنده جهت نظارت بر حسن اجرای مفاد 

 گردد می باشد .

 محل تحویل اقالم ضایعاتی: -6 

 سد مارونجاده  10 رکیلومت در واقع بهبهان سیمان کارخانه سایت مزایده، موضوع ضایعاتی اقالم کلیه تحویل محل ۔

 می باشد.

 تضمین شرکت در مزایده : -7

 د: با توجه به تنوع اقالم موضوع مزایده، تضامین شرکت در مزایده به شرح ذیل می باش -۷ -１

 

 مهر و امضای پیشنهاد دهنده
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 شرح اقالم مزایده

 شماره برگ پیشنهاد قیمت مبلغ تضمین شرکت در مزایده اقالم موضوع مزایده ردیف

1 
آهن آالت ضایعاتی 

 یک  200.0000.000 معمولی

2 

الستیکهای فرسوده 

 ضایعاتی

 

 یک  100.000.000

یعاتیضا یبشکه ها 3  یک  50.000.000 

4 
خرده چوب های 

 ضایعاتی
 یک  5.000.000

 

د واریز ت رسیتضمین شرکت در مزایده مربوط به هر برگ پیشنهاد قیمت می بایست از سوی پیشنهاد دهنده بصور

 ن بهبهانسیمابانک ملی شعبه  01056488۳200۳به شماره حساب سپرده  بهبهانوجه نقد در وجه شرکت سیمان 

 شود. ارائه

 بین بانکی ، ،انکی تذکر مهم : پیشنهاد دهندگان می بایست از ارائه هر گونه چک بعنوان تضمین )اعم از چکهای ب

ز درجه ها امت آنتضمین شده بانکی و چکهای شخصی یا شرکتی( خودداری نمایند. در غیر اینصورت پیشنهاد قی

 اعتبار خارج است و پاکت پیشنهاد قیمت آنها بازگشایی نمی گردد .

پیشنهاد  ستنکافاتضامین شرکت در مزایده برای اعتبار پیشنهادها نزد فروشنده خواهد ماند و در صورت  -۷ -2 

ون ده وی بدر مزایشرکت دو یا عدم واریز کل مبلغ پیشنهادی در مهلت مقرر ، سپرده  برگه خروجیدهنده از امضای 

نه این زمی ئی درهیچگونه تشریفات قضایی بوسیله فروشنده ضبط خواهد گردید و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه ادعا

    را نخواهد داشت.

فاد مان اجرای مان پایتضمین شرکت در مزایده پیشنهاد دهنده ای که در مزایده برنده شناخته می شود تا ز -۷ -3   

 نزد فروشنده خواهد ماند . خروجیبرگه 

ا یرد نیز تر می گتضامین شرکت در مزایده پیشنهاد دهندگانی که پیشنهاد آنان در مرتبه دوم و سوم قرا -۷ -4 

 ه از سویمزاید توسط پیشنهاد دهنده اول و پرداخت مبلغ کل مربوطه جهت خرید اقالم موضوع برگه خروجیامضای 

 ردد.د می گاز آن تضامین شرکت در مزایده شرکت کنندگان مذکور به آنها مستروی نزد فروشنده بوده و پس 
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 اسناد و مدارک مورد نیاز مزایده و نحوه تکمیل آنها :-۸ 

ده که کلیه سناد مزایا -لف ا |اسناد و مدارک مورد نیاز که پیشنهاد دهنده باید ارائه نماید بشرح زیر می باشد :  -۸-1 

فحات آن صکلیه  پیش نویس قرار داد که -صفحات آن باید به مهر و امضای مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد. ب 

یشنهاد پای مجاز هر و امضفرم پیشنهاد قیمت که باید به م - جباشد. باید به مهر و امضای مجاز پیشنهاد دهنده رسیده 

ه و ساسنامدر صورتیکه پیشنهاد دهنده شخص حقوقی باشد می بایست رونوشت مصدق ا -دهنده رسیده باشد. ت 

ابراز  هاساسنام عتباراآخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاء مجاز، گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر 

نهاد شیپدر صورتیکه  -شده و موجودیت شرکت و گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی )کد اقتصادی را ارائه نماید. ث 

 دهنده شخص حقیقی باشد می بایست فتوکپی شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه نماید.

ضمین تربوط به م "الف"ر داده شود: پاکت اسناد مزایده باید به ترتیب در پاکت های جداگانه به شرح زیر قرا -۸-2 

 ۷د ده در بنالم ششرکت در مزایده متقاضیان شرکت در مزایده می بایست تضمین شرکت در مزایده را طبق شرایط اع

ء با امضا د قیمتبرگ پیشنها "ج"ارائه نمایند . پاکت  بهبهانبصورت رسید واریز وجه نقد به حساب شرکت سیمان 

 صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت یا شخص پیشنهاد دهنده. 

 پیشنهاد ینصورتاقرار داشته باشد ، در غیر  "ج"تذکر مهم : هر گونه پیشنهاد قیمت می بایستی فقط در پاکت  

ود ص می شمشخ "ج"که با حرف  اسناد و مدارک مزایده یک پاکت "ج"دریافتی مردود اعالم می گردد . پاکت 

  -حاوی موارد زیر می باشد: 

 ز پاکتهایار یکی هکلیه پاکتهای فوق الذکر باید مشخص شده بصورت مهر و موم شده و جمعا در پاکت دیگری گذاشته شوند و روی 

شته ه وضوح نوایده بد قیمت مزنشانی و شماره تلفن شرکت کننده در مزایده و موضوع و شماره برگ پیشنهامذکور نام )نام شرکت(، 

 .شده باشد

دهای مربوطه نه پیشنهاجداگا تبصره: در صورتیکه پیشنهاد دهنده ، پیشنهاداتی عالوه بر موضوع این اسناد داشته باشد بایستی به صورت 

 ارائه نماید.« ج»را در پاکت 

داشته نلم خوردگی قص و قنهیچ نوع ابهام، خدشه ، عیب ،  پیشنهادهای مزایده باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و -۸-3 

داشتن نیده و یا یط مزاباشد . در صورت وجود خدشه و یا نقص در اسناد و مدارک ، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و بر خالف شرا

 تضمین کافی، پیشنهاد مربوطه مردود است.

 اعتبار پیشنهادها :  -۹ 

 . حیث برای مدت دو ماه از تاریخ ارائه پیشنهادها معتبر باشدپیشنهادها باید از هر 
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 رد یا قبول پیشنهادها : -۱۰ 

 بطور کلی مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها یا رد کلیه آنها مختار است . 

 تحویل مدارک :  -۱۱ 

اسناد مزایده  ۸بند  ود را که طبق مفادمتقاضیان شرکت در مزایده می بایست پیشنهاد قیمت به همراه کلیه مدارک خ

 بهبهان یمان شرکت س به دبیرخانه 17/09/1400 مورخچهار شنبه روز   14ساعت  تکمیل گردیده است حداکثر تا 

 به نشانی ذیل تسلیم و رسید دریافت نمایند :

 ثبت در واحد دبیر خانه شرکت و تحویل به واحد حراست کارخانه  

سال یا م شده اری اعالپیشنهادات خارج از موعد مقرر تسلیم شود یا به هر نحو، خارج از فرجه زمانچنانچه پاکتهای 

 دریافت شده باشند، به آنها ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 :هنکت

 .شرکت سیمان بهبهان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

  پذیرفت.بازگشایی پاکات بدون حضور پیشنهاد دهندگان صورت خواهد 

  ج از شرکتبه خار در هر مرحله تا قبل از خروج محموله تفکیک آهن آالت نسوز و آلیاژی شرکت سیمان بهبهان مختار به 

  .را از خود ساقط نموده استاعتراض هر گونه و خریدار حق  بوده

  باشدمیبازدید از آهن آالت ضایعاتی منتفی برگ بدون ارائه قیمت. 

  ی رت بارگیراینصو در غیر نماینده های واحد حراست و فنی حضور داشته باشند در موقع بارگیری اقالم  مذکور می بایست

 صورت نمی گیرد .

 ،عهده برنده بدرصد مالیات بر ارزش افزوده 9هزینه یک نوبت چاپ آگهی و پرداخت  هزینه کارشناسی رسمی دادگستری

 مزایده می باشد.

  280داخلی  0615272۳0۳1-4تلفن تماس 

 گشایش پیشنهادها: -۱۲ 

 ی گیرد.انجام م آذرماه بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مزایده حداکثر تا پایان  

 آگاهی از مفاد اسناد و مدارک مزایده: -۱3 

داند. به هر ت آنها برعای را ملزم بهپیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد و مدارک مزایده را به دقت مطالعه نموده و خود  

ابط ایط و ضومی شرحال شرکت در مزایده و تسلیم مدارک و پیشنهاد قیمت از سوی پیشنهاد دهنده بمنزله قبول تما

 مندرج
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را به  ک مزایدهمدار ودر اسناد و مدارک مزایده تلقی شده و نشان دهنده این است که پیشنهاد دهنده تمامی اسناد  

د هیچ در اسنا رح شدهنموده و هر گونه اطالعاتی مربوط به آنها را به دست آورده و نسبت به موارد مط هدقت مطالع

 گونه ابهام یا نکته مبهمی برای او وجود ندارد. 

 به پیشنهاد قیمت ناقص، مشروط، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. -

 شرایط واگذاری به برنده مزایده: -۱4 

و  جیرگه خروبقبول شرایط و مشخصات و موارد مربوط به موضوع مندرج در اسناد مزایده و پیش نویس  - 14-1 

 اسناد مزایده. ۸تکمیل مدارک مربوطه طبق مفاد بند 

یشنهاد پرگ های بشرکت کنندگان در مزایده می توانند نسبت به خرید اقالم هر یک از جداول مندرج در  - 14-2 

 ل اقدام نمایند.قیمت یا کلیه جداو

ابد، طبق می یف خود منبا هر پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او را با اهدا برگه خروجیفروشنده حق انعقاد  - 14-3 

ای انونی برقمحدودیت  پیشنهاد دهنده با امضای اسناد مزایده اقرار می نماید که هیچگونه ممنوعیت و - 4-14دارد. 

ه و نده نبوده فروشو انجام معامله ندارد. در غیر اینصورت مسئولیت آن متوج یبرگه خروجامضای اسناد مزایده و 

 پیشنهاد دهنده راسا پاسخگو خواهد بود.

رفنظر صت رسمی فروشنده چنانچه مصلحت بداند می تواند جهت تسریع در کار از اجرای بعضی از تشریفا - 14-۵ 

ندگان او یا نمای ارکنانکگونه اعتراض و دعوی علیه فروشنده یا کند. پیشنهاد دهنده همزمان با امضای پیشنهاد حق هر 

 را از خود ساقط و اعالم می نماید که از این بابت هیچگونه ادعائی نخواهد داشت .

اس با گونه تم د از هرپیشنهاد دهنده یا نمایندگان وی یا سایر طرفهای ذینفع در زمان بررسی پیشنهاد بای - 14-۶ 

 وششی جهتکنوع  فروشنده برای کسب اطالع نسبت به نتایج بررسی پیشنهاد خودداری کنند. هر هر یک از کارکنان

 د .ی گرداعمال نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم بوسیله پیشنهاد دهنده موجب سلب صالحیت پیشنهاد دهنده م

 د.پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری بر عهده برنده مزایده می باش - 14-۷ 

رگیری، های با پرداخت کلیه هزینه های مربوط به درج آگهی مزایده در روزنامه در یک نوبت ، هزینه - 14-۸ 

ه برنده ا بر عهدی آنهحمل و نقل اقالم مربوطه، ایاب و ذهاب، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین تامین غذا

  ئولیتی را نخواهد داشت.مزایده خواهد بود و فروشنده از این بابت هیچ گونه مس

 ی باشد.مبهبهان کارخانه سیمان و تعداد   معیار سنجش و تعیین وزن اقالم وزنی، قبض باسکول  - 14-۹ 
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 نحوه محاسبه و شرایط پرداخت: -۱٥ 

ی بر رت تفکیکا بصورپیشنهاد دهنده می بایست مطابق جدول پیشنهاد قیمت ، مبالغ مربوط به کلیه اقالم ذکر شده  

 اساس واحد آنها از جمله وزن و یا تعداد محاسبه و در جدول مربوطه درج نماید.

ساب حشماره ه برا  قیمت برنده مزایده موظف است مبلغ کل برآوردی مربوط به اقالم موضوع مزایده هر برگ پیشنهاد

برگه ی ت به امضاواریز نموده و نسب در مزایده بنام سیمان بهبهان به عنوان سپرده شرکت 01056488۳200۳سیبا 

ه الم موضوع مزایداقدام به خروج اق برگه خروجیروز پس از ابالغ  پنج) ۵حداکثر  اقدام نماید. سپس ظرف خروجی

بلغ خرید متر از مکشده  کند. در این رابطه با توجه به اینکه مبلغ واریزی بر آوردی می باشد، چنانچه مبالغ پرداخت

ن انه سیماکارخ اقالم باشد، فقط تا سقف مبلغ مذکور با تشخیص ناظر قرار داد و رئیس واحد حسابداری و مدیر

 که مبالغر صورتیداده خواهد شد ، ولیکن د بهبهانکارخانه سیمان  یدار مجوز خروج اقالم ازفیروز آباد به خر

د دار مستره خریب، برگه خروجیپرداخت شده بیش از مبلغ هر یک از اقالم باشد، مابقی مبالغ پس از اجرای مفاد 

 خواهد شد.

  :برگه خروجیمهلت پرداخت و امضای  -۱6 

ربوطه م روجیخبرگه مهلت پرداخت مبلغ کل برآوردی خرید اقالم موضوع مزایده هر برگ پیشنهاد قیمت و امضای 

ام به ذکور برنده مزایده اقدمروز پانزده روز می باشد و چنانچه در مهلت  1۵از تاریخ ابالغ کتبی به برنده همان مزایده 

 هلت مذکور ارائه ننمایدننموده و قبض واریز وجه را در م 10بند  واریز مبلغ برآورد شده به شماره حساب قید شده در

اهد شد ه ضبط خوروشندف، این امر به منزله انصراف وی از مزایده تلقی گردیده و تضمین شرکت در مزایده وی به نفع 

، تا ه برندهدمزای و در این صورت برنده مزایده حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید . تضمین شرکت در

ود. به خواهد روشندفپایان زمان حمل اقالم ضایعاتی هر مزایده و واریز مبلغ کل )واقعی( به حساب فروشنده، نزد 

ی م قح به فروشنده ،و یا واریز وجه مربوطه  برگه خروجیامتناع پیشنهاد دهنده یا تاخیر غیر موجه او در امضای 

ایطی در ین شرچ گونه تشریفات قضایی بنفع خود ضبط نماید. در چندهد که تضمین شرکت در مزایده را بدون هی

نتواند  هنده نیزدنهاد صورت صالحدید مزایده گزار، مراتب به پیشنهاد دهنده دوم واگذار خواهد شد. چنانچه این پیش

ط نده ضبوشسط فربه تعهدات خود عمل نماید تضمین شرکت در مزایده این پیشنهاد دهنده نیز عینا بشرح باال تو

فاصله گان ، بالدهند خواهد گردید. پس از تعیین نفرات اول تا سوم مزایده ، تضمین شرکت در مزایده سایر پیشنهاد

 مسترد می شود.
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 مهر و امضای پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 برگ پیشنهاد قیمت شماره یک
را به  ادی خودپس از بررسی و آگاهی کامل از موضوع ، شرایط اسناد و مدارک این مزایده مبلغ پیشنه امضاء کنندگاه ذیل 

 شرح جدول ذیل اعالم می نمایند
 نام کاال ردیف 

میزان 

 برآوردی 
 لایر  -مبلغ کل  لایر-مبلغ واحد  واحد

     تن  6۰  آهن آالت ضایعاتی  معمولی 1

2 
الستیک های فرسوده 

  ضایعاتی 
      تن  ۱۰

   عدد ۲۸۰ بشکه های ضایعاتی 3

   تن ٥ خرده چوب هاب ضایعاتی  4

     لایر -مبلغ کل پیشنهادی 

     لایر  -احتساب مالیات بر ارزش افزوده  بدون  –مبلغ کل پیشنهادی 

 

  تعیین گردد.هر عدد  / کیلو گرم جدول فوق، می بایست بر حسب هر  1: مبلغ واحد ردیف 1تبصره 

اقعی پس از وجدول فوق، میزان ذکر شده در جدول پیشنهاد قیمت بر آوردی است و تناژ  2: در ردیف 2تبصره 

زایده، ممورد  مشخص می گردد . در صورت کاهش یا افزایش وزن اقالم بهبهانتوزین با باسکول کارخانه سیمان 

 ل محموله می باشد.خریدار حق اعتراض ندارد و موظف به خرید ک

 3رزش افزوده و ادرصد بابت مالیات بر  ۶درصد ) ۹: در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، معادل 3تبصره  

 د.درصد بابت عوارض شهرداری به مبلغ کل واقعی بصورت مجزا اضافه و از خریدار اخذ خواهد گردی

 

 نشانی : تلفن:نام شرکت: نام و نام خانوادگی )صاحبان امضای مجاز(: 

 تاریخ

 مهر و امضاء :
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 مهر و امضای پیشنهاد دهنده

 

 

 

 

 

 فرم استرداد سپرده تضمین شرکت در مزایده
 

................................. 

... بانک .............ورخ منظر به اینکه اینجانب ........... طی فیش شماره ......... 

ل به ایر........... ... مبلغ ...........شعبه ..... کد ................. شعبه ...

ی و راکد ضایعات قالم.......................... ریال را جهت شرکت در مزایده فروش اوفحر

اد یشنهپبه حساب شرکت سیمان فارس نو واریز نموده ام، لذا در صورت عدم قبولی 

نک با .............حساب.......... مذکور ، مبلغ سپرده اینجانب به شماره

 نامب.................................کدشعبه................................... شعبه...............................

 ......................... ا ................................. واریز گردد ............. شماره شب

 

 .............................نام و نام خانوادگی :.....

 محل امضاء و مهر

 مهر و امضای پیشنهاد دهنده
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 پیوست شماره یک صورتجلسه تحویل اقالم

 

 
 

 مهر و امضای پیشنهاد دهنده
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