شرح آگهی تفصیلی مزایده ضایعات فلزی و اقالم متفرقه

مزایده شماره (951002بهمن ماه ) 1395

.....................................................................................................................................
الف -موضوع مزایده

با سالم و ادای احترام  ,ضمن عرض خیر مقدم همانگونه که در آگهی مدیدرد در روانامیه کایراشنت یار خراسیات بیه هیار
 95/10/30 ، 95/10/28و 95/11/02ذکرگرد ده بود ،ا ن شرکت در نظر دارد ضایعای فلزا

 ،اقام فاایداوفبفممافا

هیای

خیود را اا رر ی

مزا ده کتب به شرح آگه اولیه و اسداد حاضر به فروش برساند.
ب -تعهدات طرفین مزایده

 -1مزا ده گرات با امضای آگه هفصیل هعهد م نما دد  ،کلیه اقالم موضوع مزا ده را رو ت نموده  ،اا کیفیت و کمیت آت آگاه کامل حاصل
نما دد .هحو ل اقالم موضوع مزا ده به جز موارد خاص که شرح آت در فرم های پی دهادی م خص شده است انبارضا عات شرکت ر دگ ساای

م هد واقع در کیلومتر  8بزرگراه آسیا م باشد.
مقدار ضایعات موضوع مزایده تقریبی است وتاریخ اتمام قرارداد پایان روز  95/12/26می باشد..

 -2پرداخت وجه ضایعات موضوع مزایده نقداً توسط مزایده گر پرداخت می گردد.

هبصره -1مزا ده گر بمدظور اجرای صحیح قرارداد نسبت به هسلیم ک فقره چک (معادل کل مبلغ قرارداد ) به مزا ده گذار اقدام
م نما د .چک فوق پس اا اهمام موضوع قرارداد و هسو ه نها

به مزا ده گر مسترد م

گردد.

 -3هز ده ناش اا مزا ده هوسط مزا ده گر پرداخت م گردد.
 -4مالیات بر اراش افزوده و مالیات فروش جمعاً  %9قیمت پی دهادی به فاکتور مزا ده گر اضافه و هوسط ا ات پرداخت م گردد.
 -5سپرده شرکت در مزا ده جهت ضا عات فلزی (ذوبی  ،صنعتی  ،ورق وکویل ها) مبلغ  500/000/000ریال معادل پنجااه ملللاون توماان و

جهت ضا عات متفرقه مبلغ 50/000/000ریال معادل پنج ملللون تومان م باشد ،که شرکت کدددگات در مزا ده ملزم به وار ز وجوه مذکور بیه
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قرض الحسده رسالت شعبه احمد آباد بدام شرکت ر دگ ساای م هد م باشدد.
 -6مزا ده گرات در صورت برنده شدت عالوه بر رعا ت قوانین صدف مربوره ،نیروهای هحت امر خود را کتباً به فروشدده معرف نما دد.
 -7درصورت انصراف برنده مزا ده  ،سپرده ا ات به نفع مزا ده گذار ضبط م گردد.
هبصره -2مبدای جر مه ی عدم انجام هعهداه که مدجر به فس قرارداد گردد هوسط مزا ده گذار محاسبه و اا محل هضیامین مزا یده گیر کسیر
خواهد گرد د  .بد ه است مزا ده گر ضمن پذ رش آت ح هر گونه اعتراض را اا خود سلب م نما د.
 -8هامین نیروی انسان جهت هفکیک ،بارگیری  ،حمل و پرس اقالم ضا عاه به ه خیص مزا ده گذار و با استفاده اانیروی انسان با هجربیه
به عهده مزا ده گر م باشد .ا ات موظف است  ،همام کارگرات هحت امر خود را درخصوص قرارداد ف مابین بیمه مسئولیت نما د.

 -9مزا ده گذار هعهد م نما د  ،پس اا اعالم فروشدده نسبت به وار ز وجه  ،بارگیری و خرود کلیه اقیالم موجیود موضیوع مزا یده حیداکار
ظرف مدت  15روا کاری اقدام نما د.
.هبصره -3با هوجه به نوسانات بااار در صورت هغییراتِ ماهیانه نرخ مبدا بیش اا  %5مدف

ا مابت قیمت ضا عات ذوبی موضیو ع مزا یده در

هرماه نیز به همات نسبت محاسبه و در بَهای مورد معامله ی ماه بَعد اعمال م گردد .نرخ مبدا (برابیر اسیت بیا مییانگین قیمیت ضیا عات
مددرد در سا ت نرخ باکس که اا رر

ا دترنت اخذ م گردد ) .هغییر قیمت ضا عات صدعت نیز با همین روش بروا آوری م گردد.

هبصره -4چدانچه مزا ده گر به هر دلیل پس اا اعالم مزا ده گذار و حت در رول مدت قرارداد اا انجام هعهدات خیو ش خیودداری نما ید،
مزا ده گذار مخیّر است ضمن ضبط سپرده و در افت خسارت وارده  ،نسبت به فس معامله بدوت هر گونه ه ر فات خاص اقدام نما د و
مزا ده گر ح هیچ گونه اعتراض,ادعا و مطالبه ای را نخواهد داشت.
 -10به پی دهادهای ناقص ،مبهم ،مخدوش ،م روط  ،فاقد سپرده و درخواستها

هوضیح ا دکه  :اا بکاربردت الفاظ

که بعد ااانقضای مهلت مقرر واصل شود هرهیب اثر داده نم شود.

نظیرباشهر ن قیمت پی دهادی و ا هعیین چدد درصد بی تر نسبت به سا ر مزا ده گیذارات خیودداری گیردد.

فقط قیمت پیشنهادی خود را مرقوم فرمایند.

 -11مدارک مزایده شامل
الف  -اصل فیش وار زی سپرده ب -فرم هکمیل شده پی دهاد قیمت وآگه هفصیل
محضری جهت اشخاص حقوق که مزا ده گذارات پس اا هکمیل و کدترل نها

د -ارائه کپ کارت مل جهت اشخاص حقیق  ،کد اقتصادی ومعرف نامه

ممهور به مهر خود نموده و در پاکت درب بسته حد اکار ها پا ات وقت اداری روا

دوشدبه مورخ  95/ 11/ 04به ساامات بااار اب و فروش هحو ل و در قبال آت رسید در افت نما دد.
 -12مزا ده گذار نسبت به رفع انسداد سپرده های نفرات بعدی  ،حداکار ظرف مدت  10روا پس اا انعقاد قرار داد قطع با برنده مزا ده ،اقدام م نما د.

 -13نتیجه مزا ده و هعیین برنده حد اکار ها روا ک دبه مورخ  95/11/10هوسط ساامات بااار اب و فروش اعالم م گردد.
 -14کمیسیوت معامالت در قبول و ا رد کلیه پی دهادات مختار م باشد.
ا دج انب  ..............................................اا ررف  ..................................................اسداد مزا ده به شماره  951002را مورخ /

 95/در افت و

با آگاه کامل نسبت به هکمیل آت اقدام نمودم.
آدرس مزایده گر

................................................................. ............................................................................................................................. ...............................
هلفن ثابت  ............................................هلفن همراه ............................................................

شماره مل

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

کد اقتصادی  ........................................شماره فاکس ................................................................
نام و نام خانوادگی
مهر و امضاء مزایده گر

فرم شماره یک

فرم پیشنهاد قیمت  /مزایده دوره ای شماره

951002

شرکت رینگ سازی مشهد
با سالم  ,اینجانب  ............................................................دارنده کد اقتصادی /ملی به شماره  ............................................به
نمایندگی از خودم  /شرکت .......................................................................

و با آگاهی کامل ازکلله شرایط آگهی تفصللی مزایده

قلمت پلشنهادی خود را بشرح ذیل اعالم می نمایم.

ردیف

شرح

1

ضایعات دم قیچی باقیمانده از پرس )ذوبی  /زینتر)

پیش بینی مقدار
()95/12/26

قیمت پیشنهادی بدون ارزش افزوده (کیلو  /ریال /با حروف)

( 1/000/000کیلوگرم)

ضایعات دم قیچی باقیمانده از پرس (صنعتی)

2

ضایعات رام ، 1.8شمشیری  ، 2انواع گرده ،گوشه مثلثی
سواری  ،پرت ورق،طوقه فرم نخورده  ،خرسی،

( 1/000/000کیلوگرم)

گوشواره،پرچمی

3

کنار رول (محل تحویل شرکت آهن و فوالد اصفهان )

( 100/000کیلوگرم)

4

پروفیل بچه رینگ 8-20

( 34/000کیلوگرم)

5

کویل و ورق (سایز های مختلف )جنس SAPH440 , 370

( 69518کیلوگرم)

6

کویل و ورق (سایز های مختلف )جنس ST12,37-S235JR

( 31020کیلوگرم)

از ارائه توضیحات اضافی جداً خودداری گردد .فقط قیمت پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.
مهم * محل تحویل مقدار  18/240کیلو گرم کویل  S235JRو مقدار  30/600کیلوگرم کویل  SAPH440شرکت فوالد توس واقع در کیلو متر  35جاده مشهد به فریمان جنب ایستگاه
راه آهن سنگ بست می باشد.
* پیش بینی انجام شده در خصوص مقدار مندرج در ردیفهای  1تا  3تقریبی است و با توجه به شرایط تولید قابل افزایش و کاهش می باشد .مالک عمل بازه زمانی مندرج در قرارداد
فیمابین می باشد.
* محل تحویل کناررول های مندرج در ردیف  3شرکت آهن و فوالد اصفهان می باشد.

* مبلغ  %9مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور فروش اضافه و از مزایده گران اخذ می گردد.
آدرس مزایده گر:
..................................................................... ...................................................................................................................................................

تلفن ثابت  ............................................................تلفن همراه  ...........................................................................فاکس ...............................

مهر و امضاء مزایده گر
نام ونام خانوادگی

فرم پیشنهاد قیمت  /مزایده دوره ای شماره 951002

شرکت رینگ سازی مشهد
با سالم  ،اینجانب  ............ ..................................................دارنده کد اقتصادی /ملی به شماره ............................................................
به نمایندگی از خودم  /شرکت

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

و با آگاهی کامل ازکلله شرایط آگهی تفصللی مزایده  ،قلمت

پلشنهادی خود را بشرح ذیل اعالم می نمایم.
پیش بینی مقدار

ردیف

شرح کاال

1

تسمه فنری بسته بندی

( 15/000کیلو گرم)

2

قوطی حلبی

( 200عدد)

3

بشکه فلزی  220لیتری (درب بسته/باز)

( 200عدد )

4

گالن پالستیکی  220درب باز

( 250عدد)

5

گالن پالستیکی  20 -30لیتری

 ( 1500عدد)

6

آهن آالت متفرقه

( 20/000کیلو گرم)

7

کارتن ضایعاتی (درهم) دو محل (مشهد و بینالود)

(20/000کیلو گرم)

8

ضایعات چوب (درهم)دو محل (مشهد و بینالود)

(10/000کیلو گرم)

9

پالستیک مشمایی (درهم) دو محل (مشهد و بینالود)

( 5/000کیلو گرم)

10

قرقره (انواع الک) دو محل (مشهد و بینالود)

( 2/000کیلو گرم)

11

سوخته جوش

(10/000کیلو گرم)

12

انواع دستکش مستعمل (سالم ومعیوب )

(2500کیلو گرم)

13

براده آهن (پلیسه)

( 25 /000کیلو گرم)

14

رنگ فاسد (فسفاته  ،لجن ،آب روغن)

200عدد (بشکه  220لیتری)

15

فلزات رنگین
(انواع سیم ،کابل،براده و قطعات مسی ،برنجی ،آلومینیوم)

روغن ضایعاتی

16

()95/12/26

قیمت پیشنهادی بدون ارزش افزوده (کیلو  /ریال /با حروف)

(3/000کیلو گرم)
 11/000لیتر(50بشکه)

*از ارائه توضیحات اضافی جداً خودداری گردد .فقط قیمت پیشنهادی خود را مرقوم فرمایید.
* پیش بینی انجام شده تقریبی است و با توجه به شرایط تولیدقابل افزایش و کاهش می باشد .مالک عمل بازه زمانی مندرج در قرارداد فیمابین می باشد.
* مبلغ  %9مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور فروش اضافه و از مزایده گران اخذ می گردد.
* تحویل ضایعات متفرقه ردیفهای  7تا  10از  2محل انجام می گردد (سایت رینگ سازی مشهد و سایت بینالود).

آدرس مزایده گر:
.................................................................................................. .............................................................................................................................

تلفن ثابت  ............................................................تلفن همراه  .................................................................فاکس .................................................
مهر و امضاء مزایده گر
نام ونام خانوادگی

