باسمه تعالي

« مزايده عمومي /3الف» 0011/
شـــرايط مــزايــده شمـــاره /3 :الف0011/

 0ـ م ـ ـوض ـ ـوع م ـ ـزايده  :موضوع مزايده عبارت است از فروش کابل مازاد برنیاز و اقالم ضايعاتی خود را
به شرح جدول پیوست که در انبار شرکت ايساتیس ارتباطات قندی تجمیع شده و برنده مزايده می بايستی از
انبار مربوطه تحويل و حمل نمايد .
 2ـ موعد و محل تحويل پيشنهاد و نحوه ارائه پاکت :متقاضیان می توانند ب ـا رعايت شراي ـط م ـزاي ـده و مهر و
ام ضاء تمامی صفحات ا سناد ( قرائت شد و مورد تايید ا ست )،پی شنهاد قیمت خود را حداکثر تا ساعت  51روز
يک شنبه مورخ  5000/08/09در پاکت درب سته به ن شانی يزد  ،صفائیه ،بلوار شهیدقندی  ،شرکت کارخانجات
تولیدی شهیدقندی ،ساختمان اداری سالن نوری ،طبقه دوم ،اتاق شماره  56تحويل نمايند .
ضمناً پیشنهاد دهنده بايد روی هر پاکت نام و نام خانوادگی و نشانی  ،شماره تلفن و شماره مزايده را قید نمايد
( محتـوي پـاکـت الف مهر و امضاء شده )

 )5تضمین شرکت در مزايده  ( % 1پنج درصد ) کل مبلغ پیشنهادی است که بايستی بصورت واريز نقدی
بحساب جاری بانک تجارت شماره  3000502962شعبه مرکزی يزد يا چک تضمینی بانکی رمزدار و يا
ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت ايساتیس ارتباطات قندی بعنوان ضمانتنامه شرکت در مزايده ارائه شود.
تذکر :ارائه چک مسافرتی  ،چک پول  ،سپه چک و ...بعنوان سپرده شرکت درمزايده قابل پذيرش نخواهد بود .
( محتوي پاکت ب مهر و امضاء شده )

-5نمونه اسناد مزايده با امضا کلیه اوراق (( مزايده شماره /2الف)) 5000/
 -3فتوکپی شناسنامه يا کارت ملی متقاضی ( اشخاص حقیقی )
 - 2فیش واريزی بابت خريد اسناد مزايده به مبلغ  100،000ريال بحساب جاری بانک تجارت شماره 3000502962
شعبه مرکزی يزد
-0تصوير مستندات مربوط به ثبت شرکت و روزنامه رسمی وآگهی آخرين تغییرات شرکت به تاريخ سال جاری.
ارائه کد اقتصادی  ،ام ضاء اوراق ا سناد مزايده بايد با ام ضاء صاحبان امضای مجاز درآخرين آگهی تغییرات معتبر
شرکت منطبق باشد.
 -1ا صل گواهی تائید نمونه ام ضاء صادر شده تو سط دفاتر ر سمی ثبت ا سناد برای صاحبان حق ام ضاء در ا سناد
قراردادی ارائه گردد  (.اشخاص حقوقی )
قرائت شد و مورد تأيید است
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* در صورتیکه پی شنهاد دهنده وکیل با شد بايد سند سمت وکا لت خود (و فتوکپی شنا سنامه ) را نیز ضمیمه
نمايد.
( محتوي پاکت ج مهر و امضاء شده )

بايستی منحصراً محتوی پیشنهاد قیمت به ريال باشد در صورتیکه در پا کت ( ج ) غیرازبهای پیشنهادی مطلب
ويا شرطی ذکرشود مورد توجه قرارنخواهدگرفت و منحصراً مفاد و مواد اين شرايط مورد قبول است .
تو ضیح اينکه فروش ا سناد ،بازديد و دريافت پاکت پی شنهاددهندگان از روزدو شنبه مورخ  5000/08/2لغايت
يک شنبه  98/08/09و تاريخ بازگ شائی پاکت های مزايده  ،ساعت 50روز دو شنبه مورخ  5000/08/50در محل
دفتر اين شرکت به ن شانی يزد صفائیه بلوار شهیدقندی شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی ساختمان
اداری ســالن نوری طبقه دوم اتاق شــماره  56خواهد بود .جهت اطالع بیشــتر با شــماره  021 – 28336008و
 09522159001تماس حاصل فرمايید.
 - 3ت ضمين شرکت درمزايده :ت ضمین شرکت در مزايده  ( % 1پنج در صد ) کل مبلغ پی شنهادی ب صورت واريز
نقدی  ،چک بانکی رمزدار ياضمانتنامه بانکی بنفع شرکت ايساتیس ارتباطات قندی با اعتباريک ماهه می باشد .
تب صره  :0ت ضمین شرکت در مزايده نفر دوم و سوم  ،تا هنگام دريافت وجه پی شنهادی برنده مزايده نگهداری
خواهد شد و بقیه تضمین ها در پايان جلسه کمیسیون معامالت مسترد خواهد شد .
تبصره  :2نفر دوم کسی ا ست که تفاوت قیمت پیشنهاديش نسبت به نفر اول به اندازه سپرده شرکت در مزايده
باشد .
تبصره :3نفر سوم کسی است که تفاوت قیمت پیشنهاديش نسبت به نفردوم به اندازه سپرده شرکت در مزايده
باشد.
تب صره :0ت ضمین شرکت در مزايده نفر برنده تا تهیه آخرين صورتجل سه مالی تحويل اقالم مزايده ،نزد شرکت
ايساتیس ارتباطات قندی باقی مانده که بعد از تسويه حساب کامل به برنده مزايده عودت داده میشود.
تو ضيح  :چک شخ صی  ،چک م سافرتی ،پول نقد ،مورد قبول نی ست و پاکات متقا ضی شرکت در مزايده مورد
بررسی قرار نخواهد گرفت .
 - 0تعهـــدا  :برنده مزايده مکلف ا ست پس ازاعالم برنده شدن حداکثرظرف مدت  1روز ن سبت به واريزکل
مبلغ پیشنهادی به حساب اعالم شده و انعقاد قرارداد اقدام نمايد،درغیراينصورت پس ازمهلت تعیین شده اقالم
مورد مزايده به برنده نفردوم داده می شود و سپرده شرکت درمزايده نفراول بنفع شرکت اي ساتیس ارتباطات
قندی ضبط میگردد و در صورت عدم واريز مبلغ مزايده توسط برنده نفر دوم پس ازمهلت تعیین شده اقالم مورد
مزايده به برنده نفرسوم داده می شود و سپرده شرکت درمزايده نفردوم بنفع شرکت ايساتیس ارتباطات قندی
ضبط میگردد .
قرائت شد و مورد تأيید است
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 5ـ محل استقـرار و بازديـد کاالهاي مـوضـوع مـزايـده :

يزد ،صفائیه ،بلوار شهیدقندی  ،شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی ،انبار شرکت ايساتیس ارتباطات قندی
که شرکت کنندگان مزايده موظف ه ستند با دريافت معرفی نامه ن سبت به بازديد از اجناس مورد مزايده اقدام
نمايند .
 6ـ قانـون منــع مـداخلـه :

پیشنهاد دهنده با امضاء اين شرايط اعالم می نمايد مشمول ممنوعیت در قانون منع مداخله در معامالت دولتی
مصوب  33دی ماه سال  5221نمی باشد و در صورتی که خالف اين ادعا به اثبات برسد تضمین شرکت در مزايده
متخلف ضبط ومطابق قانون اقدام خواهد گرديد.
 7ـ امضـاي شـرايــط مـزايـده :

پی شنهاد دهنده موظف ا ست کلیه صفحات شرايط شرکت در مزايده را ام ضاءنمايد  .ام ضاء شرايط شرکت در
مزايده به منزله قبول کلیه شرايط توسط پیشنهاددهنده تلقی می شود .
 8ـ نحــوه ارائــه پيشنهــاد قيمـت :

پی شنهاد دهنده مکلف ا ست بعد از رويت جنس و با مطالعه و آگاهی کامل ذيل هر برگ از شرايط مزايده را که
جمله رويت شد و مورد قبول و تائید می باشد ،را امضاء و مهر نمايد .
9ـ شــرايـط قبــول پيشنهــاد :

به پیشنهادهای مخدوش  ،ناقص  ،مبهم  ،مشروط  ،فاقد تضمین  ،کسری تضمین و غیره و پیشنهاداتی که بعد
از موعد مقرر ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد  .قیمت پیشنهادی بايستی از قیمت کارشناسی باالتر باشد
 01ـ وســايــل بـارگيــري “ حمل و نيروي انساني :

برنده مزايده تعهد می نمايد نیروی ان سانی و و سايل کافی والزم برای بارگیری و انتقال منا سب مورد مزايده را
فراهم و آماده نمايد و همچنین کلیه هزينه های جانبی تخلیه وحمل و توزين مورد مزايده را تقبل نمايد.
تبصره  : 0مالک تحويل اقالم مزايده برمبنای متر و کیلو می باشد .
تبصره  : 2برای تحويل کاالی مورد مزايده/2الف 5000/حضور برنده مزايده الزامی میباشد.
 00ـ برنده مزايده و اختيار قبول پيشنهاد :

مالک تعیین برنده برح سب صرفه و صالح شرکت ک سی ا ست که باالترين قیمت را برای مجموع اقالم مزايده يا
بطور موردی پیشنهاد داده باشد .
مديريت شرکت ايساتیس ارتباطات قندی در رد يک يا کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیلی باشد
مختار است.
قرائت شد و مورد تأيید است
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02ـ کمسيـون معامال :

کمی سیون معامالت راس ساعت 50روز دو شنبه مورخ  5000/08/50در دفتر شرکت اي ساتیس ارتباطات قندی
واقع در ساختمان اداری سالن نوری شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی طبقه دوم اتاق شماره  56تشکیل و
پاکتهای الف و ب پیشنهاددهندگان را مفتوح و پس از رسیدگی به اوراق و مدارک مربوطه و رويت سپرده شرکت
در مزايده و امضاء شرايط معامله و پیش نويس قرارداد و بررسی مدارک درخواستی جهت شرکت در مزايده و با
در نظر گرفتن مقررات آئین نامه معامالت و شرايط مندرج در اوراق مزايده در همان جل سه يا جل سه ديگری که
بعداً تشکیل می گردد پاکتهای ج را باز و ضمن مقايسه قیمتهای بدست آمده نسبت به تعیین برنده مزايده اقدام
خواهد نمود .
ـه پي شنهادي :
ـز مبلــ
 03ـ ـ واريــ

برنده مزايده ملزم ا ست ظرف مدت 1

روز پس از ابالغ شرکت اي ساتیس

ارتباطات قندی ن سبت به واريز معادل مبلغ کل مورد مزايده  ،هزينه کار شنا سی و هزينه ن شر آگهی مزايده به
حساب اين شرکت اقدام و فیش واريزشده مربوطه را به اين شرکت تحويل نمايد .
00ـ مهلـت تخليـه مـورد مـزايــده :

اين شرکت مختار است براساس نیاز خود اقالمی را از لیست حذف  ،اضافه و يا مقدار آنرا کاهش دهد و مقدار اقالم
حدودی می باشد که پس از توزين دقیق در محل تحويل برنده مزايده می شود که می بايست تمامی اقالم را با
قیمت پیشنهادی دريافت نمايد .
تبصره  :باتوجه به اينکه مقدار موجودی تقريبی اعالم شده  ،وجه کاال براساس فی اعالم شده و مقدار تحويلی
محاسبه و دريافت خواهد شد .
برنده مزايده مکلف است پس از تحويل فیش واريزی بهای اقالم مزايده به دفتر شرکت و انعقاد قرارداد ،حداکثر

ظرف مدت 1

روز ن سبت به بارگیری و خروج آنها از محل ا ستقرار کاال ها اقدام نمايد  .در غیر اين صورت به ازای

هر روز تاخیر تا  51روزکاری معادل يک پنجاهم مبلغ کل مورد مزايده بعنوان جريمه از محل سپرده شرکت در
مزايده کسر خواهد گرديد و در صورتی که تاخیر در حمل کاال بیش از  20روز بطـول انجامـد شرکت ايساتیس
ارتباطات قندی می تواند از تحويل آنها به برنده مزايده بدون ا سترداد هیچگونه وجهی خودداری نمايد و سپرده
شرکت درمزايده برنده بنفع شرکت ايساتیس ارتباطات قندی ضبط میگردد
ضمناً برنده مزايده بايستی اقالم مزايده را فقط در ساعات اداری از محل استقرار آنها خارج نمايد .
 05ـ عوارض قانوني :

هرگونه مالیات  ،حقوق و عوارض دولتی که به مورد مزايده فروخته شده تعلق گیرد بايستی توسط برنده مزايده
پرداخت گردد .
قرائت شد و مورد تأيید است
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06ـ شـرايـط و مقـررا ايمنـي و خسـار :

در هنگام تحويل اقالم مورد مزايده  ،می باي ست کلیه شرايط و مقررات ايمنی شرکت اي ساتیس ارتباطات قندی
تو سط برنده مزايده وعوامل وی رعايت گردد ودر صورت وقوع هرگونه حادثه ای خريدارم سئول پا سخگوئی به
مراجع ذيربط میباشد.
برنده مزايده متعهد ا ست هرگونه خسارتی را که بر اثر عمل او يا عوامل وی به شرکت ايساتیس ارتباطات قندی
و يا اشخاص ثالث وارد آيد جبران نمايد  .مسئولیت هر نوع آسیب بدنی وارده به اشخاص در حین بارگیری بعهده
برنده مزايده می باشد .
-07هزينه نشر آگهی و همچنین هزينه کارشناسی بعهده برنده مزايده میباشد .
قرائت شد و مورد تأيید است
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