مزايده شماره 990601-01 :

شركت آمیزه های پویا پلیمری مارون

مزایده مستربچ كربنات كلسیم

شماره 990601-01

شرایط شركت در مزایده شماره 990601-01

 -1موضوع مزایده  :عبارتست از فروش حدود  814تن مستربچ کربناا
شرح جدول پ وست.

کسسا

با

 -2دستگاه مزایده گزار/محل انجام مزایده

شركت آمیزه های پویا پلیمری مارون واقع در ماهشهرر – منطقه
اقتصادي بندر امام خمیني – سایت 1
 1از 4
قبول است :

ویه ه

قرائت شد و مورد

مزايده شماره 990601-01 :
 -3متقاضي شركت در مزایده (مزایده گر):
الف  :مشخصات اصلي

 -1نام کامل شرکت /شخص حقیقي :
 -2کد اقتصادي :
 -3شناس ملي ( 11رقمي) اشخاص حقوقي :
 -4کد ملي شخص حقیقي :
 -5آدرس :
 -6کدپستي :
 -7تلفن ثابت :
 -8فاکس :
 -9تلفن همراه :
 -10پست الکترونیک :

درج مشخصا

فوق از سوي مزايده گر الزام ست.

 -4سپرده شركت در مزایده :

میزان سپرده شركت در مزایده مبلغ  920.000.000لاير مهي باشهد كه مهي
بایست ب صورت چک تضمین شده بانکي و یا ضمانتنام بانکي در وج آمیزه
های پویا پلیمری مارون یا واریز وج نقدي ب شماره حساب 8341835459
بانك ملت دستگاه مزایده گزار تسلیم گردد .
مدت اعتبار ضمانتنام بانکي مندرج دربند فوق حداقل باید س ماه پهس
از تاریخ تسلیم پیشنراد بوده و براي س ماه دیگر قابل تمدید و بالقیهد
و شرط باشد.
تذكر  :كلی اسناد فوق باید عبهارت (بابهت سهپرده شهركت در مزایهده
مستربچ کربنات کلسیم ) درج شده باشد.
 -5تسلیم پیشنهادات :

 -1-5اسناد و مدارك مزایده پس از تكمیل توسط پیشنراد دهنده باید در
س پاكت الك و مرر شده «الف» و «ب» و «ج» ك ههر سه پاكهت مهذكور مهي
بایست در یك بست بندي ك نام و نشاني پیشنراد دهنده  ،عنوان و شماره
مزایده روي آن قید شده باشد  ،ب شرح زیر و منضم ب نام رسمي مزایده
گر تحویل امور حقوقي و پیمانرا گردد .
پاكت «الف»  :محتوي سپرده شركت در مزایدهپاكت «ب»  :محتوي اسناد مزایده مرر و امضا تعرد آور شده .پاكت «ج»  :برگ پیشنراد قیمت ب صورت تكمیل شهده و مرهر و امضهاتعرد آور شده.
 -2-5محل تحویل پاكات پیشنراد قیمت ب صورت پاكت در بسهت کمیسهیون
معامالت شرکت آمیزه های پویا پلیمری مارون به نشهاني ترهران -میهدان
صنعت -خیابان حسن سیف -کوچ  -17پالک  -2واحد  3مي باشد.
 -3-5متقاضیان شركت در مزایده موظف هستند  ،مشخصات  ،نشاني و شماره
تماس خود را روي پاكات تسلیمي و محل تعیین شده در شرایط مزایهده قیهد
نمایند.
 -6افتتاح پیشنهاد ها :

-1-6ابتدا پاكت «ب» محتوي شرایط شركت در مزایهده بهاز شهده که در
صورت تایید كمیسیون معامالت شركت ،پاكات بعدي ب ترتیه اولویهت و در
صورت دارا بودن شرایط مذكور در اسناد مزایده بازگشایي خواهد شد.
-2-6چنانچهه شههركت پتروشههیمي مههارون بهه تبههاني و مواضههع بههین
هد  ،پیشهنرادها را مهردود شهناخت و
پیشنراددهندگان وقهو حاصهل نمایه
پیشنراددهندگان متخلف را براي مدتي ك ممكن است دائمي باشهد از لیسهت
شركت كنندگان مجاز ب شركت در مزایدات بعدي حذ خواهد نمود.
 -3-6ب پیشنرادات ناقص  ،مبرم ویا مشروط ترتیه اثهر داده نخواههد
شد.
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مزايده شماره 990601-01 :
 -4-6تحویل مورد مزایده ب خریدار در محهل شهركت آمیهزه ههای پویها
پلیمری مارون (فروشنده) بوده و انجام تشریفات گمركي و همچنهین هزینه
هاي گمركي مربوط (در صورت تعلق) ب عرده خریدار مي باشد .
-5-6سپرده شركت در مزایده برنده یا برندگان پس از پرداخت كل وجه و
برداشت مورد مزایده ب وي مسترد خواهد شد.
-6-6سپرده شركت در مزایده نفرات دوم پس از واریز كهل وجه و تحویهل
مورد مزایده ب برنده اول مسترد خواهد گردید.
-7-6سپرده شركت در مزایده نفرات دوم ب بعد بالفاصل پس از بازگشایي
پاكات پیشنرادي ب آنرا مسترد خواهد شد.
-8-6شركت آمیزه های پویا پلیمری مارون در رد یا قبول یهك یها كلیه
پیشنرادات واصل بدون نیاز ب ذكر دلیل مختار خواهد بود.
 -7سایر شرایط :

 -1-7برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مد  20روز پس از ابالغ كتبي
ك ب نشاني تعیین شده در روي برگ پیشنرادي ارسال خواهد شد  ،نسبت ب
پرداخت كل وج و بارگیري و انتقال موضوع مزایده اقدام نماید  ،در غیر
این صورت سپرده وي بدون نیاز ب هرگون تشریفات قضایي به نفهع شهركت
آمیزه های پویا پلیمری مارون ضبط و نفر دوم ب ع نوان برنهده انت خاب
خواهد شد و در صورتیك نفر دوم نسبت ب پرداخت وج و بهارگیري اقهدام
ننماید  ،سپرده وي نیز ب شرح مذكور ضبط خواهد شد.
 -2-7تناژ اعالمي تقریبي و در صورت تولید مهي باشهد  ،در صهورت عهدم
تحقق تناژي خریدار حق هیچگون اعتراضي نخواهد داشت.
 -3-7در صورت عدم خروج کل یا بخشي از مهورد مزایهده در زمهان مقهرر
سپرده شرکت در مزایده ب نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
 -4-7هزین حمل و كسورات قانوني  ،بیم  ،مالیات و  ...مورد مزایده
ب عرده برنده مزایده مي باشد .
 -5-7تأمین هرگون ماشین آالت جرت بارگیري بر عرده خریدار مي باشد و
در صورت تأمین هر نوع ماشین آالت توسط فروشنده و ب در خواست خریهدار،
هزین ساعات کاري مربوط ب حساب خریدار منظور مي گردد.
 -6-7خریدار باید كلی مراحل  Handlingاعم از نحوه بهارگیري  ،حمهل و
نقل  ،تخلی و  ...را مطابق دستورالعمل هاي مزایده گزار انجام دهد .
-7-7برنده مزایده موظف است پس از ابالغ  ،عملیات حمهل و نقهل موضهوع
مزایده را مطابق دستورالعملرا و قوانین ملهي و بهین المللهي از جمله
آیین نام اجرایي حمل و نقل جاده اي خطرناك تصوی نام هیات وزیران ،
مورخ  80/12/27ب انجام برساند.
 -8-7برنده مزایده موظف است مورد مزایده خریداري شده را طبق قوانین
و استانداردهاي سازمان محیط زیست و برداشت استفاده نماید  ،ب ن حوي
ك باعث آلودگي ثانوی براي محیط زیست نشود.
 -9-7در صورت وقوع هر گون حادثه اي از زمهان تحویهل گهرفتن مهورد
مزایده تا استفاده نرایي آن  ،فروشنده فاقد هرگونه مسهلولیت در ایهن
خصوص خواهد بود.
 -10-7مسلولیت مدیریت موضوع مزایده از مبادي تحویل  ،در مجتمهع به
عرده خریدار بوده و هر گون عواق ناشي از عدم دانش و تجرب خریدار ،
بي توجري و بي دقتي وي در داخل و خارج مجتمع ب عرده و هزین خریهدار
مي باشد.
 -11-7آخرین مرلت تسلیم پیشنراد قیمت  ،پایان وقهت اداري روز 06/13
 1399/اعالم مي گردد.
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برگ پیشنهاد قیمت مزایده شماره 990601-01
ردیف

موضوع

مقدار

1

مستربچ
کربنا
%84
کسس

حدود 594تن

مستربچ
کربنا
%80
کسس

حدود  220تن

قیمت كل

قیمت هر تن

به عدد  ............................................................................................................... :ريال
به حروف  ........................................................................................................... :ريال
به عدد  ............................................................................................................... :ريال
به حروف ........................................................................................................... :

هزوده
هر ارز افه
هات به
هاب مالیه
هدون احتسه
هوق به
هنرادي فه
هت پیشه
هذكر  : 1قیمه
ته
ارائ گردد  ،بدیري اسهت که بها صهدور پهیش فهاکتور ،مبلهغ مالیهات بهر
ارز افههزوده متعلقهه بههر اسههاس قههوانین جههاري کشههور از سههوي فروشههنده
محاسب و ب مبلهغ پیشهنرادي فهوق اضهاف خواههد شهد و برنهده (خریهدار)
موظف و متعرد ب پرداخت مجموع آن خواهد بود.
هراه
هذکر را ب ه همه
هل اله
هدارک ذیه
هت مه
هف اسه
هده موظه
هنراد دهنه
هذكر  : 2پیشه
ته
نرخ پیشنرادي تسلیم نماید:
الف  :رونوشهت پروانه کسه در صهورت داشهتن جهواز کسه تولیهد ( برابهر
با اصل  -اشخاص حقیقي)
ب  :رونوشت پروان برره برداري (برابر با اصل  -اشخاص حقوقي )
ج  :رونوشههت آگرههي تأسههیس ت ییههرات در روزنامهه رسههمي و آخههرین ترکیهه
اعضا هیلت مدیره (برابر با اصل -اشخاص حقوقي)
د  :رونوشت شناسنام و کارت ملي (اشخاص حقیقي)
ز :گواهي امضا صاحبین امضا مجاز قرارداد از دفترخان اسناد رسمي.
تههذكر  : 3خریههدار اقههرار مههي دارد  :بازدیههد انجههام و مههورد مزایههده
رویت شده و قیمهت پیشهنرادي بها آگهاهي از میهزان كیفیهت  ،مشخصهات فنهي
و با لحها جمیهع جرهات ارائه گردیهده اسهت و حهق هیچگونه اعتراضهي را
نخواهههد داشههت  ،لرههذا هرگونهه ادعههاي بعههدي در خصههوص کیفیههت موضههوع
مزایده و عدم مطابقت غیر مسموع و مردود مي باشد .

كمیسیون معامالت

پیشنهاد دهنده
شركت /شخص حقیقي:
مهر و امضاء :
اثر انگشت :
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