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 امضاء                                   کننده:                                                        تاریخ:              نام شرکت

 
 

 موضوع مزایده :  ➢

 و  محااال   آتشااهوه  و  آبااادحاااجی  سنگ   معادن  در  موجود  ضایعاتی  و  مازاد  اقالمشرکت معدن فرآور امداد )سهامی خاص( در نظر دارد،  

 فروشبااه کتباای و عمااومی مرایااده برگااراری طریق از جایک  یا و تفهیهی صور  به  راو امهو محال     ساوه  امهو  بریسنگ   هایکارخانه

 .برساند

 شرایط شرکت در مزایده :  ➢

 چااک قیماات کااش هیشاانهادی مااورد نظرخااود را طاای    %10بایساات ساا رده ای بااه میااران  متقاضیان برای شرکت در مرایده، ماای -1

بااه حسااام جااام شااماره یااا وجااه نقااد    بااانهی  نامهیااا ضاامانت  در وجااه شاارکت معاادن فاارآور امااداد  ،بانهیتضمین شده رمردار  

 تهیه نمایند.    معدن فرآور امداد  نام شرکتبانک ملت، به 5045486376

 باشد.، به عنوان س رده شرکت در مرایده مورد تأیید و هذیرش نمیانشخصی متقاضی  چک  •

 

شنبه ها و ایام تعطیااش( بجر هنج)هماه روزه  3/10/1401لغایت  23/9/1401ها، از تاریخ مهلت دریافت اسناد مرایده و تحویش هاکت -2

 .باشدمی 16لغایت   8ساعت  از  

 بایست رسید س رده مااأخو،ه، فاارم تهمیااش شااده هیشاانهاد قیماات، فاارم امضاااء شااده شاارای  شاارکت در مرایااده ومتقاضیان می -3

خااانوادگی، موضااوش و شااماره   های مخصوص مرایده قرار داده و هس از درج نام و نامرا داخش هاکت  اقالم  قرارداد فروشنویس  هیش

شهرسااتان محااال ، بلااوار   ،یاسااتان مرکااربه آدرس    3/10/1401شنبه مورخ  روز    16تا ساعت  ها، حداکثر  بر روی هاکت  مرایده

 نمایند.تحویش ، 3781666843  یبخش، کدهست  اضیف   دیشه  ابانینبش خ  ،یغرب  یبهشت  دیشه

 باشد.هذیر میجا امهانصور  تفهیهی و یا یک مرایده به  اقالمارایه هیشنهاد قیمت برای   -4

 (باشد)لیست اقالم به هیوست می  باشد.اظهار قیمت هایه می بامرایده    -5

صور  تغییر نرخ مالیااا  باار ارزش افااروده، ناارخ جدیااد اضافه خواهد شد. در  یلغ هیشنهادامالیا  بر ارزش افروده به مب  %9مبلغ   -6

 مالک عمش خواهد بود.

 بایست ،یش اسناد مرایده را به مهر و امضاء مسئولین ،یرب  برسانند.متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می  -7

میش و رعایت مفاد اسناد مرایده کااه از طریااق هیشنهادا  فاقد س رده و یا مخدوش و مبهم و مشروط، از درجه اعتابار ساق  و ته  -8

 گردد، الرامی است.شرکت ارایه می

 باشد.ابالغ به برندگان مرایده می  خیاز تارکاری هس  روز  20حداکثر  مد  زمان انجام معامله و تسویه مبلغ،    -9

 عهده برندگان مرایده است.و هرینه حمش، به  در مبدأ  اقالمهای آماده سازی و بارگیری  کلیه مسئولیت و هرینه  -10

 یااا خریاادار  سااوی  از  شااده  بهااارگیری  اشااخاص  بااه  جااانی  یا  و  مالی  خسار   هرگونه  حمش،  و  بارگیری  عملیا   حین  صورتیهه  در  -11

 اعتااراض  و  ادعااا  هرگونااه  حق  و  بری  جهت  هر  از  را  شرکت  ،مه  خریدار  و  ندارد  مسئولیتی  گونههیچ  شرکت  آید،  وارد  ثالث  اشخاص

 .نمود  ساق  و  سلب خود  از را  بعدی
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 بااه وی، سااوی از شده بهارگیری اشخاص و خریدار سوی از حمش و بارگیری  عملیا   اجرای  حین  خسار   هرگونه  ورود  صور   در  -12

 براباار  در  شاارکت  ،مااه  برائاات  حصااو   و  وارده  خسااارا   کامااش  جبران  و  تأدیه  زمان  تا  دارد  حق  شرکت  ثالث،  اشخاص  یا  و  شرکت

 .نماید جلوگیری  قرارداد موضوش  اقالم خروج و  تحویش از  ثالث،  اشخاص

 در رد یا قبو  یک یا کلیه هیشنهادا  واصله و همچنین تمدید مهلت مرایده به هر شهش مجاز و مختار است.  شرکت  -13

 .نمایدنمی  ایجاد  هیشنهاددهندگان برای را  حقی گونههیچ  مرایده  در  شرکت  -14

کلیااه شاارکت کنناادگان موجااب حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مرایده آزاد است و عدم حضور هر یک یااا   -15

 هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود.

 باشند.متقاضیان ملرم به رعایت مفاد مندرج در اسناد مرایده می  -16

 .است  یالرام یدخر  مرایده جهت  اقالماز    یدبازد  -17

 روز کاری عود  داده خواهد شد. 5درصور  برنده نشدن در مرایده، س رده متقاضی حداکثر ظرف مد     -18

 درج شده است. مبایعه نامهنویس  شرای ، اطالعا  و جرئیا  مربوطه در هیشسایر    -19

 های مزایده : مدارک پاکت ➢

 بانهی.  نامهضمانت  یا  بانهی  یا چک تضمین شده رمردار  واریر نقدی  حاوی تضمین شرکت در مرایده شامش فیش : الفهاکت   -1

 مبایعه نامه. نویس  هیش  مرایده )فرم حاضر(،  شرای   فرم  قیمت،  هیشنهادفرم: حاوی  مهاکت   -2

 

 :بازدید  های محلآدرس ➢

   .خمین  جاده 5  کیلومتر  محال ،  استان مرکری، شهرستان  حاجی آباد :  سنگ معدن -

 .دلیجان  جاده 20  کیلومتر  محال ،  شهرستان  مرکری،  استان  آتشکوه :  سنگ معدن -

  28 هااالک نااوزدهم خیابااان کاااوه، صاانعتی شااهرک ساااوه، شهرسااتان مرکااری، اسااتان :  سههاوه  امکههو  بریسههنگ  کارخانههه -

 086-42345340-42:  تلفن

 استان مرکری، شهرستان محال ، شهرک صنعتی محال  )ارقده(، انتهای خیابان رز غربی :  بری امکو محالتکارخانه سنگ -

 :مزایده اسناد دریافت  جهت شرکت  دفاتر  آدرس ➢

 اقتصادی مجتمع  ،1  هالک  هناه،  یردان  کوچه  نبش  صبا،  هارک  روبروی  ظفر،  خیابان  به  نرسیده  ،(آفریقا)  ماندال  نلسون  خیابان  تهران، -

 021-88878532-5تلفن:     2  طبقه  ،2  ساختمان  امداد،  کمیته

 3781666843استان مرکری، شهرستان محال ، بلوار شهید بهشتی غربی، نبش خیابان شهید فیاض بخش، کدهستی   -

 09209513012و  086-43224908تلفن:  

 های مزایده:آدرس محل تحویل پاکت ➢

 3781666843استان مرکری، شهرستان محال ، بلوار شهید بهشتی غربی، نبش خیابان شهید فیاض بخش، کدهستی  

 صبح 10ساعت   4/10/1401شنبه مورخ یهروز   ها:زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت ➢

 


