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1099شرایط فروش سنگ و شرکت در مزایده   

 و پیشنهاد قیمت متقاضی

 موضوع مزایده – 1

پرطاووسی مرمریت موجود در معدن سنگ کوپ  تن  340حدودسنگ در نظر دارد مقدار  شرکت صنایع معدنی شهاب

جهت  متقاضیان می توانند  از طریق مزایده بفروش برساند.به صورت یکجا  را  موجود در معدن کیکیفی  با درجه یزد

-www.shahab سایت رسمی شرکت به آدرس یا مراجعه به وب021442401 -4شماره تماس  ازطریق اسناد مزایدهدریافت 

sang.com    هماهنگی قبلی از محموله و با قیقا مطالعه د اسناد، پس از دریافتبخش مزایدات و مناقصات اقدام نمایندو

نهاد خود را تا آخر ضمن تکمیل کامل و امضای اوراق و موارد خواسته شده، پیشا از سایت مشاهده و آنها ر اداسنو بازدید 

در پاکت در بسته تسلیم دفتر شرکت در تهران به آدرس : تهران بزرگراه محمد علی  02/21/99مورخ  شنبهوقت اداری روز 

و رسید دریافت نمایند. بدیهی است شرکت به پیشنهاداتی که  2بلوار شهید گالب نبش بلوار شهدای صادقیه پالک  –جناح 

 .بعد از تاریخ فوق دریافت شود هیچگونه ترتیب اثری نخواهد داد

 شرایط شرکت در مزایده  –2

 .را داردمعدن  مشخص شده در پارتر موجود د  یهاپیشنهاد برای کل سنگهر پیشنهاد دهنده منحصرا حق ارائه یک  -1-2

 باشد.مجاز می ) شخص حقیقی یا حقوقی(بدیهی است ارائه پیشنهاد توسط هر متقاضی

وجه شرکت بصورت چک بانکی درپیشنهادی  قیمت کل %5هر پیشنهاد دهنده باید سپرده شرکت در مزایده را معادل  –2–2

: شبا شماره 1880-824-475553-1حساب :  شمارهشهاب سنگ و یا وجه نقد به صنایع معدنی 

بنام شرکت  صادقیهمهر شعبه  سپهبانک  6273-8110-8400-1020شماره کارت:    760630188082400475553001

 .ه در پاکت پیشنهاد تسلیم شرکت نمایددصنایع معدنی شهاب سنگ واریز و اصل و کپی فیش را به همراه فرم تکمیل ش

 مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ پیشنهاد اضافه خواهد شد. 9% –2–3

 ایجاد نمی نماید. جهت تملک موضوع مزایده شرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شرکت کننده –2–4

شرکت در رد یک یا کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است علی الخصوص در مواردیکه تشخیص کمیسیون  –2–5

هیچگونه تعهدی در  معامالتبا این توضیح که کمیسیون  .تبانی بر پیشنهاد واصله جزئا یا کال مترتب باشد ،شرکت معامالت

 اشته و صرفا براساس صرفه و صالح شرکت اقدام می نماید.خصوص شرکت کنندگان در مزایده ند
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پس از ابالغ به وی برای انجام معامله و واریز وجوه که بصورت کامال  روز کاری 5در مدت  چنانچه برنده مزایده –2–6

بط و موضوع مزایده به پیشنهاد دهنده حائز رتبه دوم پیشنهاد خواهد شد. سپرده او به نفع شرکت ضنشود،  ضرنقدی میباشد حا

اقل که تفاوت پیشنهاد نفر اول و دوم حدناین رویه در صورت انصراف نفر دوم و نفرات بعدی نیزی قابل اجراست مشروط بر ای

 بط شده باشد.معادل مبلغ سپرده ض

 داده نخواهد شد . ت به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثرسبدیهی ا–2–7

کلیه سنگهای مورد مزایده را با از تاریخ واریز وجه  روز کاری 02حداکثر برنده مزایده موظف است ظرف مدت  –2–8

خارج نماید در غیر این صورت مشمول هزینه انبارداری معادل نیم درصد ارزش کل محموله از محل معدن  ماهنگی شرکته

کل بعهده برنده مزایده به طور مقیم با هماهنگی ناظر  و تامین سرویس باربری حمل محموله. ضمنا در هر روز تاخیر خواهد شد

 است.

کوپ های مد نظر به رویت و تایید پیشنهاد کننده رسیده حواله حمل محموله صرفا بنام برنده مزایده صادر خواهد شد. –2–9

 است.

خواهد  (تن 340رد اسناد) ، مبنای محاسبه قیمت مقدار اعالمیهای موجود در معدنبا توجه به تقریبی بودن وزن سنگ  –2–10

 و مالک تسویه حساب نهایی قرار خواهد گرفت .کل پیشنهادی بیشتر مبنای برنده شدن در مزایده خواهد بود لذا قیمت بود .

 باشد(می )بدیهی است مالک تسویه حساب نهایی پس از مشخص شدن وزن دقیق توسط باسکول موجود در معدن 

و شرکت بعد از آن هیچ  بوده مطابق صورتجلسه رسمی بین شرکت و برنده مزایده معدندر ها  محل تحویل سنگ –2–11

مل بعهده برنده حهای هزینهکلیه مسئولیت و  ضمنابه کیفیت کوپ ها اعتراضی وارد نیست و ونه مسئولیتی را پذیرا نمی باشد. گ

 مزایده خواهد بود. 

شرکت می تواند برای بار دوم از نفرات اول تا سوم برندگان مزایده، مجددا اخذ قیمت نموده و برنده را با توجه به  –2–12

 باالترین قیمت جدیدی که نمی تواند کمتر از قیمت اولیه باشد تعیین نماید.

برنده را مشخص خواهد  2–12توجه به بند چنانچه دو نفر یا بیشتر باالترین پیشنهاد را بطور مساوی داده باشند شرکت با  –2–13

 ت خواهند بود .یودر اولتولید و فراوری سنگ  کارخانه صاحبان نمود.بدیهی است در شرایط مساوی 

یچ وجه ه پیشنهادها بایستی خوانا و بدون هیچگونه قید و شرط باشند. به مدارک ناقص، مخدوش، مشروط و مبهم به –2–14

 شد.ترتیب اثر داده نخواهد 

شرکت کنندگان در مزایده با علم کامل از نوع و کیفیت سنگهای موجود در معدن در مزایده شرکت و پیشنهاد قیمت  –2–15

به معنی قبول سنگها به همان نحوی که در معدن موجود است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت  اند . بدیهی است داده 
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 در خصوص کیفیت و نوع سنگها  برنده مزایده برای یاعالم برنده هیچگونه حق اعتراضمی باشد و پس از تسلیم پیشنهادات و 

 متصور نخواهد بود.

 

 مدارک الزم –3

 )پاکت الف( کل پیشنهادیقیمت  %5فیش واریز سپرده و چک بانکی در وجه شرکت معادل  –3–1

 اصل فرم شرایط مزایده امضاء شده روی تمام صفحات )پاکت ب( –3–2

 فرم پیشنهاد قیمت تکمیل شده و امضاء شده )پاکت ج( –3–3

مزایده »نام و نام خانوادگی متقاضی و عبارت  تپاکت الک و مهر شده حاوی مدارک فوق )روی پاک –3–4

 شماره

 قید گردد.(«  پرطاوسی یزدمعدن مرمریت  فروش سنگ کوپ  1099

 

: شناسنامهشماره شناسه ملی/ شماره ....................... : ثبتشماره /فرزند............................. : اینجانبشرکت/ این

: ............شماره ثبت/ کد ملی................................:  ثبت شده در /.............................صادره از

...............................................................................................................رس:آد.................................................................

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

 تلفن : ...................................

ت سنوسیله قیمت پیشنهادی خود را مطابق لیست پیوه بدیدیابا مطالعه و قبول کلیه شرایط مزایده و رویت کلیه اقالم مورد مز

، بازدید و تحویل اقالم حق هر گونه اعتراض بعدی را در این رابطه از خود سلب گاهی کامل از شرایط مزایدهاعالم و ضمن آ

 می نمایم.

 امضاء :  مهر و                                       نام شرکت کننده :                                                                                  
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 قطعه با درجه کیفی یک 17به تعداد  لیست کد سنگ ها

60802-62041-60797-64019-55017-65568-65560-65463-64883-64611-65471-

65770-65542-65229-65526-65523-65915  
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 صنایع معدنی شهاب سنگ شرکتمزایده 

 فرم پیشنهاد قیمت

 .............................: ملی / شماره شناسنامه ............. شماره شناسه......................: ........ فرزند................................................................................: شرکت / اینجانبنای

 ...............................................................................آدرس : ............................................................................:ملیکد /...........شماره ثبت........................: صادره از 

 بدینوسیله قیمت پیشنهادی خود را بشرح زیر اعالم مینمایم :     ...................................تلفن : .........

 وزن تقریبی ردیف

 ) تن(

به ازای قیمت پیشنهادی 

  هرتن

 )ریال(

 وفمبلغ کل به حر عدد)ریال(مبلغ کل به 

 ) ریال(

 

1 

 

 تن340

 (قطعه سنگ 17)شامل 

   

 

 

 

 

 


