
 

 )سهامی خاص(  فرآورامداد معدن شرکت

 فروش سنگ موجود در کارخانه امکوفرم شرایط مزایده 
  401-م-7مزایده شماره 

 )نوبت اول( 

 

 

 امضاء                                   کننده:                                                        تاریخ:              نام شرکت

 
 

 موضوع مزایده :   ➢

اساانان بری امکو ساااوه )وا اا  در  موجود در کارخانه سنگ   کوپهای  شرکت معدن فرآور امداد )سهامی خاص( در نظر دارد، انواع سنگ 

( را بااه صااورک تفکیکاای و یااا 086-42345340-42تلفاا :     28نوزدهم پاا ک    ابانیکاوه، خ  یشهرسنان ساوه، شهرک صنعن  ،یمرکز

 فروش برساند.جا از طریق برگزاری مزایده عمومی و کنبی بهیک 

 شرایط شرکت در مزایده :  ➢

 چااک  یماات کااش پیداانهادی مااورد نظرخااود را طاای    %10بایساات ساا رده ای بااه میاازان  منقاضیان برای شرکت در مزایده، ماای -1

بااه اسااام جااام شااماره یااا وجااه نقااد    بااانکی  نامهیااا ضاامانت  در وجااه شاارکت معاادن فاارآور امااداد  ،بانکیزدار  تضمی  شده رم

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

 باشد.، به عنوان س رده شرکت در مزایده مورد تأیید و پذیرش نمیانشخصی منقاضی  چک  •

 

شنبه ها و ایام تعطیش( بجز پنج)هماه روزه    6/11/1401لغایت    28/10/1401ها، از تاریخ  مهلت دریافت اسناد مزایده و تحویش پاکت -2

 .باشدمی 16لغایت   8از ساعت  

 بایست رسید س رده مااأخو،ه، فاارم تکمیااش شااده پیداانهاد  یماات، فاارم امضاااء شااده شاارای  شاارکت در مزایااده ومنقاضیان می -3

های مخصوص مزایده  رار داده و پس از درج نام و نام خانوادگی، موضااوع و شااماره  رارداد فروش سنگ را داخش پاکت  نویسپیش

اسنان مرکزی، شهرسنان مح ک، بلااوار به آدرس    6/11/1401شنبه مورخ  پنجروز    13تا ساعت  ها، اداکثر  مزایده بر روی پاکت

 نمایند.تحویش ،  دفنر شرکت معدن فرآور امداد شهید بهدنی غربی، نبش خیابان شهید فیاض بخش

 باشد.پذیر میجا امکانصورک تفکیکی و یا یک های موضوع مزایده بهارایه پیدنهاد  یمت برای سنگ   -4

 باشد.  اظهار  یمت پایه می بدونمزایده    -5

صورک تغییر نرخ مالیاااک باار ارزش افاازوده، ناارخ جدیااد اضافه خواهد شد. در  یلغ پیدنهادامالیاک بر ارزش افزوده به مب  %9مبلغ   -6

 م ک عمش خواهد بود.

 بایست ،یش اسناد مزایده را به مهر و امضاء مسئولی  ،یرب  برسانند.منقاضیان دارای شخصیت اقو ی می  -7

پیدنهاداک فا د س رده و یا مخدوش و مبهم و مدروط، از درجه اعنابار سا   و تکمیش و رعایت مفاد اسناد مزایده کااه از طریااق   -8

 گردد، الزامی است.شرکت ارایه می

 باشد.اب غ به برندگان مزایده می  خیاز تارکاری پس  روز  20اداکثر  مدک زمان انجام معامله و تسویه مبلغ،    -9

عهااده و هزینااه امااش، به  بری امکااو ساااوه()کارخانااه ساانگ   ها در مبدأهای آماده سازی و بارگیری سنگ ئولیت و هزینهکلیه مس  -10

 برندگان مزایده است.

 یااا خریاادار  سااوی  از  شااده  بکااارگیری  اشااخاص  بااه  جااانی  یا  و  مالی  خسارک  هرگونهدر صورتیکه ای  عملیاک بارگیری و امش،    -11

 اعنااراض  و  ادعااا  هرگونااه  اق  و  بری  جهت  هر  از  را  شرکت  ،مه  خریدار  و  ندارد  مسئولینی  گونههیچ  شرکت  آید،  وارد  ثالث  اشخاص

 .نمود  سا   و  سلب خود  از را  بعدی



 

 )سهامی خاص(  فرآورامداد معدن شرکت

 فروش سنگ موجود در کارخانه امکوفرم شرایط مزایده 
  401-م-7مزایده شماره 

 )نوبت اول( 

 

 

 امضاء                                   کننده:                                                        تاریخ:              نام شرکت

 
 

 بااه وی، سااوی از شده بکارگیری اشخاص و خریدار سوی از امش و بارگیری  عملیاک  اجرای  ای   خسارک  هرگونه  ورود  صورک  در  -12

 براباار  در  شاارکت  ،مااه  برائاات  اصااو   و  وارده  خساااراک  کامااش  جبران  و  تأدیه  زمان  تا  دارد  اق  شرکت  ثالث،  اشخاص  یا  و  شرکت

 .نماید  جلوگیری   رارداد موضوع  هایسنگ  خروج و  تحویش از  ثالث،  اشخاص

 در رد یا  بو  یک یا کلیه پیدنهاداک واصله و همچنی  تمدید مهلت مزایده به هر شکش مجاز و مخنار است.  شرکت  -13

 .نمایدنمی  ایجاد  پیدنهاددهندگان برای را  اقی گونههیچ  مزایده  در  شرکت  -14

 باشند.منقاضیان ملزم به رعایت مفاد مندرج در اسناد مزایده می  -15

 .است  یالزام  یدخر مزایده جهت های موضوعسنگ از    یدبازد  -16

 مبنااای مقاادار ثباات شااده در فاارمها و باار ،  یماات  طعاای پااس از بااارگیری ساانگ هاوزن ساانگ تقریبی بااودن توجااه بااه بااا  -17

از سوی برنده مزایده محاسبه شده و م ک تسویه اسام نهااایی  اارار پیدنهادی )به ازای هر وااد( تحویش فروش ضرم در  یمت  

 داشت. مقدار اظهار شده در اسناد مزایده نخواهدگونه تعهدی در خصوص واگذاری سنگ بهخواهد گرفت. بدیهی است شرکت هیچ

 روز کاری عودک داده خواهد شد. 10درصورک برنده نددن در مزایده، س رده منقاضی اداکثر ظرف مدک    -18

 سنگ درج شده است.  فروش  نویس  راردادشرای ، اط عاک و جزئیاک مربوطه در پیشسایر    -19

 های مزایده :  مدارک پاکت ➢

 بانکی.  نامهضمانت  یا  بانکی  یا چک تضمی  شده رمزدار  واریز نقدی  ااوی تضمی  شرکت در مزایده شامش فیش : الفپاکت   -1

 فروش سنگ.   رارداد نویس پیش  مزایده )فرم ااضر(،  شرای   فرم   یمت، پیدنهاد فرم: ااوی   مپاکت  -2

 

 :مزایده اسناد دریافت جهت  شرکت دفاتر  آدرس ➢

  ا نصادی مجنم   ،1 پ ک  پناه، یزدان کوچه  نبش صبا،  پارک روبروی  ظفر، خیابان  به نرسیده ، (آفریقا) ماندال نلسون خیابان  تهران، -

 021-88878532-5تلف :    2 طبقه ، 2 ساخنمان امداد، کمینه

 3781666843اسنان مرکزی، شهرسنان مح ک، بلوار شهید بهدنی غربی، نبش خیابان شهید فیاض بخش، کدپسنی  -

 09209513012و  086-43224908تلف :  

 

 های مزایده:آدرس محل تحویل پاکت ➢

 بخش دفنر شرکت معدن فرآور امداد  اضیف   دیشه  ابانینبش خ  ،یغرب  یبهدن  دیشهرسنان مح ک، بلوار شه  ،یاسنان مرکز

 

 صبح 10ساعت   8/11/1401شنبه مورخ روز   ها:زمان برگزاری مزایده و بازگشایي پاکت ➢


