ﻣزايده عموﻣي
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** آدرس كارخانه براي بازديد:

-شهرك صنعتي رشت  -بلوار صنعت  ٢ﺧيابان چهارم غربي -روبروي فومﻦ شيﻤي .شركت نيرو ترانسفو

١

ﺳاﻋت

بخش اول -شرايط شركت درﻣزايده
-١دستورالعمل

ايﻦ دﺳـتورالعﻤل ،توضـيح روشـهايي اﺳـت كه در مراحل مختلف برگزاري مزايده ،از مرحله صـدور و انتشـار آگهي تا مرحله تصـﻤيم
مزايده گزار مبني بر واگذاري كارهاي موضـوع مزايده به يكي از مزايده گران و مبادله پيﻤان يا انصـراف مزايده گزار از واگذاري كارها،
به كاربرده مي شود و آگاهي هايي را براي تهيه پيشنهاد مزايده ،به مزايده گر مي دهد.
مزايده گر ،بايد تﻤام اطﻼﻋات اﺳـناد مزايده را به دقت مطالعه كند .مزايده گر ،مسـئول تاميﻦ و تكﻤيل اطﻼﻋات ﺧواﺳـته شـده در
اﺳـناد مزايده ،به گونه اي اﺳـت كه پيشـنهاد تسـليم شـده پاﺳـخگوي كامل اﺳـناد مزايده باشـد .نقص مدارك ارﺳـالي مزايده گر يا ﻋدم
تكﻤيل اﺳناد مزايده ،به رد پيشنهاد منجر مي شود.

 -٢ﻣوضوع ﻣزايده:
موضوع مزايده ﻋبارتست از فروش ضايعات آهني ورق ﺳياه واقع در كارﺧانه رشت در شهرك صنعتي رشت
مطابق با مشـخصـات فني مندرج در اﺳـناد مزايده  ،درﺧواﺳـت مي شـود كه به نكات درج شـده در شـرايط و دﺳـتور العﻤل شـركت در
مزايده به دقت توجه فرمايند.
وزن برآوردي آهﻦ اﻻت موضــوع مزايده  ٣٠تﻦ و قيﻤت پايه  ٣ميليارد و  ٢٥٠ميليون ريال اﺳــت .بديهي اسـت ﻣﻼك پرداخت
نهايي ،وزن به دست آﻣده از باسكول ﻣورد تاييد ﻣزايده گزار خواهد بود.
 -٣دريافت اسناد ﻣزايده و تحويل پيشنهادها
محل دريافت اﺳناد مزايده ،صرفا" ﺳايت شركت به آدرس  www.nirootransfo.comميباشد.
مزايده گران ميتوانند پيشنهادهاي ﺧود را به آدرس ذيل با پست ﺳفارشي ارﺳال و يا به صورت حضوري تحويل نﻤايند:
تهران ،سعادت آباد ،خيابان سرو شرقي ،پﻼك  ،٣٧واحد  ،٧كد پستي ١٩٩٨٦٥٣٨٦٥

 -٤ﻣدت اعتبار پيشنهادها
 -١پيشنهادها بايد از هر حيث مجﻤوﻋاً براي مدت يك ماه بعد از آﺧريﻦ موﻋد تسليم پيشنهادها معتبر باشند.
 -٢پيشنهادهايي كه براي مدت كﻤتري اﻋتبار داشته باشند از ﺳوي مزايده گزار رد ﺧواهند شد.

 -٥ساير شرايط
 -١مزايده گران مي بايسـت پيشـنهاد قيﻤت ﺧود را بدون لحاظ ماليات بر ارزش افزوده و مطابق فرم پيوﺳـت ايﻦ اﺳـناد بدون درج
هيچگونه قيد و شرط تهيه وتكﻤيل و در پاكت "ج " ارائه نﻤايند.

٢

 -٢شـركت كننده در مزايده بايسـتي آدرس ﺧود را دقيقاً تعييﻦ كه اقامتگاه قانوني نامبرده محسـوب و هﻤچنيﻦ آدرس الكترونيكي
ﺧود را نيز ارائه نﻤايد و هرگونه اﺧطار  ،نامه و يا دورنويس به هر يك از آدرس هاي مذكور ارﺳــال شــود ابﻼغ شــده تلقي و
شركت كننده حق هيچگونه اﻋتراض و ادﻋاي ﻋدم ابﻼغ نخواهد داشت.
 -٣برنده مزايده بر مبناي قيﻤت كل پيشـنهادي و رﻋايت كليه شـرايط مزايده و ﻋادله بودن قيﻤت پيشـنهادي تعييﻦ ﺧواهد شد .در
ايﻦ رابطه ابتدا پيشـنهادهاي ارائه شـده از ﺳـوي مزايدهگران با مشـخصـات )حداقلهاي پيش بيني شـده در اﺳـناد( مورد مقايسـه
قرارﺧواهد گرفت .پيشنهادهائي كه فاقد حداقلهاي پيشبيني شده باشند ،مردود ﺧواهندشد.
 -٤فروش ضايعات ﻣربوطه بصورت نقد بوده و قبل از خروج ضايعات از ﻣحل كارخانه ،بايد ﻣبلغ كل تسويه شود.
 -٥ضايعات موضوع مزايده با وضع موجود به فروش مي رﺳد و هزينه بارگيري و حمل بر عهده خريدار ﺧواهد بود.
 – ٦ترتيب پاكتها

متقاضي شركت در مزايده مي بايست اﺳناد ﺧود را به صورت ﺳه پاكت مجزا  ،به شرح ذيل ،در ﺳامانه ﺳتاد بارگزاري نﻤايد :
 -١پاكت الف شامل تضﻤيﻦ شركت در مزايده.
 -٢پاكت ب شامل اﺳناد مزايده كه به تاييد امضاداران مجاز مزايده گر رﺳيده باشد.
 -٣پاكت ج شامل پيشنهاد قيﻤت.

 -٧پاكت الف -پاكت ﻣربوط به ضمانتناﻣه شركت در ﻣزايده
 -١پاكتي كه با ﻋنوان پاكت » الف « مشخص مي شود ،حاوي تضﻤيﻦ شركت در مزايده به شرح و مبــــلغ تعييﻦ شده در اﺳناد
مزايده مزايده ﺧواهد بود.
 -٢تضــمين شــركت در ﻣزايده به ﻣبلغ ١٠درصــد ﻣبلغ پايه كه در اين ﻣزايده  ٣ﻣيليارد و  ٢٥٠ﻣيليون ريال اســت
ﻣيباشد.

 -٣ضـﻤانت نامه معتبر بانكي و يا ضـﻤانت نامه هاي صـادره از ﺳـوي مؤﺳـسـات اﻋتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از ﺳـوي
بانك مركزي جﻤهوري اﺳـﻼمي ايران هسـتند به مبلغ يادشـده يا اصـل فيش واريز وجه نقد به حسـاب ﺳـپرده بانكي شـركت نيرو
ترانسفو به شﻤاره  ١٦٢٨٣٤٤٣٥١٧٣٢٠٠١نزد بانك اقتصاد نويﻦ شعبه مطهري كد ١٦٢
 -٤مبالغ مربوط به تضﻤيﻦ شركت در مزايده فرد برنده مزايده بعنوان بخشي از مبلغ واريزي ،منظور ﺧواهد شد.
 -٥به پيشـنهادهاي فاقد ﺳـپرده ،ﺳـپردههاي مخدوش ،ﺳـپردههاي كﻤتر از ميزان مقرر ،چك شـخصـي و نظائر آن ترتيب اثر داده
نشـده و هﻤچنيﻦ به غير از موارد قيد شـده به ﻋنوان تضـﻤيﻦ موارد ديگري مورد قبول نبوده و ﺳـاير پاكتهاي پيشـنهاددهنده
مفتوح نخواهد شد.
 -٦تضﻤيﻦ هاي شركت در مزايده به اﺳتثناي برنده مزايده و شركت كننده در مزايده كه پيشنهاد وي در مرتبه دوم قرار ميگيرد
در اﺳـرع وقت به حسـاب بانكي متقاضـي پرداﺧت و مسـترد مي گردد .هﻤچنيﻦ شـركت هيچ گونه مسـئوليتي در قبال اشـتباه
حساب بانكي كه توﺳط متقاضي درج گرديده ،نخواهد داشت.
 -٧تضـﻤيﻦ شـركت در مزايده در صـورت ﻋدم ايفاي تعهدات توﺳـط برنده مزايده و يا پس گرفتﻦ پيشـنهاد در مدت اﻋتبار آن ضـبط
ميشود.
*** به منظور ﻋودت وجه تضﻤيﻦ شركت در شركت در مزايده و درصورت واريز وجه تضﻤيﻦ به صورت نقدي ،ايﻦ پيشنهاد دهنده
شـﻤاره حسـاب زير را كه متعلق و به نام پيشـنهاد دهنده مي باشـد اﻋﻼم مي دارد و اذﻋان دارد مسـوليت هرگونه اشـتباه در اﻋﻼم

٣

شـﻤاره حساب يا ﻋدم تعلق آن به پيشنهاد دهنده ،بر ﻋهده و مسوليت پيشنهاد دهنده مي باشد و در صورت اشتباه ،هرگونه ادﻋايي
در ايﻦ زمينه را از ﺧود صلب و ﺳاقط مي نﻤايد.
شﻤاره شباي حساب پيشنهاد دهنده:
كد شعبه:

نام بانك:

 -٨هرگونه ﺧط ﺧوردگي و ﻻك گرفتﻦ قيﻤت ها صـرفاً در صـورت تاييد مجدد )اﻋﻼم مفاد اصـﻼح شـده ي ﺧط ﺧوردگي و تاييد و
امضــاي مجدد( مورد قبول ﺧواهد بود و در صــورت ﻋدم رﻋايت ايﻦ موضـوع و رد قيﻤت پيشــنهادي بر اﺳــاس ارزيابي شــكلي
شركت ،ايﻦ پيشنهاد دهنده هر گونه ادﻋايي را از ﺧود ﺳلب و ﺳاقط مي نﻤايد.
 -٨پاكت ب  -پاكت ﻣربوط به ﻣدارك فني ﻣزايده

پاكت كه با حرف » ب « مشخص ميگردد ،شامل اﺳناد مزايده كه به ترتيب ذيل به تاييد مزايده گر رﺳيده اﺳت.
براي اشخاص حقيقي:
يك نسـخه از اﺳـناد مزايده كه توﺳـط پيشـنهاد دهنده مهر و امضـاء شـده باشـد ،به اﺳـتثناي برگ پيشـنهاد قيﻤت در پاكت »
ب« قرار گيرد .هيچگونه اطﻼﻋاتي كه به قيﻤت  ،مربوط بوده و از آن تﻤام يا بخشــي از مبلغ پيشــنهادي قابل اﺳــتخراج
باشد نبايد در پاكت » ب « قرارگيرد.
براي اشخاص حقوقي



)كپي اﺳـاﺳـنامه شـركت به هﻤراه يك نسـخه از روزنامه رﺳﻤي تاﺳيس و روزنامه رﺳﻤي حاوي آﺧريﻦ تغييرات شركت
و امضاء كنندگان مجاز آن(
اﺳناد مهر و امضا شده توﺳط صاحبان امضاي مجاز شركت

 -٩پاكت ج -پاكت ﻣربوط به پيشنهاد قيمت
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

-٦

مزايده گر مي بايسـت فرم پيشـنهاد قيﻤت را بدون لحاظ ماليات بر ارزش افزوده و بدون درج هيچگونه قيد وشـرط تهيه،
تكﻤيل و در پاكت "ج " قرار دهد.
مبلغ پيشنهادي بايد بطور صريح و روشﻦ در آن تعييﻦ و مهر و امضاء شده باشد.
درصـــورت تناقض بيﻦ مبالغ تعييﻦ شـــده به حروف و مبالغ تعييﻦ شـــده به ارقام ،مبالغ تعييﻦ شـــده به حروف معتبر
ﺧواهدبود.
قيﻤتهاي پيشنهاد بايد به ترتيب تعييﻦ شده در اﺳناد مزايده ارائه شوند.
قيﻤتهاي مندرج در برگ پيشـنهادقيﻤت )فرم پيوﺳـت اﺳـناد( جزئي از پيشـنهاد را تشـكيل مي دهند .ايﻦ قيﻤتها شـامل
كليه هزينه ها و مخارجي اﺳـت كه مﻤكﻦ اﺳـت درحيﻦ فرايند تاميﻦ براي آن واقع شـود وبا درنظر گرفتﻦ كليه مسـئوليتها
وتعهداتي اﺳت كه در اﺳناد صراحتا" يا ضﻤنا" بيان شده وشركت درمزايده برمبناي آن صورت مي گيرد.
درصـــورت تناقض بيﻦ حاصـــلضـــرب مقدار و واحد بهاي هرقلم با قيﻤت كل آن قلم ،قيﻤت كل آن قلم مبناﺧواهد بود،
هﻤچنيﻦ در صورت تناقض بيﻦ حاصل جﻤع قيﻤتهاي كل اقﻼم با مبلغ پيشنهاد ،مبلغ كل پيشنهادي مبناﺧواهد بود.

 -١٠شكل و اﻣضاي پيشنهاد ﻣزايده

٤

-١

-٢

-٣

-٤

پيشــنهاد مزايده ،بايد متضــﻤﻦ اطﻼﻋات كامل در مورد مزايده گر بوده و مي بايســت توﺳــط صــاحبان امضــاء مجاز در
اﺳاﺳنامه شركت امضاء و با مهر شركت مﻤهورشوند .شايان ذكر اﺳت در صورت امضاي اﺳنادتوﺳط افراد غير مجاز ،مزايده
گر از فرايند مزايده حذف ﺧواهد شد .ضﻤنا" مهر امضاء ،مورد تاييد مزايده گزار نﻤي باشد.
پيشـنهادها بايد طبق فرم پيشـنهاد و ﺳـاير اﺳـناد مزايده بدون هيچگونه تغييري تهيه شـوند و بايد منضـم به كليه توضـيحات
و اﺳـناد ﻻزم باشـند .ضـﻤن ًا پيشـنهادات بايد صـريح و بدون قيد و ابهام ،تهيه و تسـليم گردد .به پيشـنهادهاي مبهم و مشروط
ترتيب اثر داده نخواهد شد.
پيشـنهاددهنده بايد كليه اﺳـناد مزايده را بدون تغيير يا حذف قسـﻤتي ازآنها ضـﻤيﻤه پيشـنهاد ﺧود نﻤايد .در صـورتي كه
يك يا چند قسـﻤت از اﺳـناد مزايده به امضـاي پيشـنهاددهنده نرﺳـيده باشـد ،تسـليم پيشـنهاد به منزله قبول تﻤام شـرايط
مزايده از طرف پيشنهاددهنده تلقي ﺧواهد شد.
پيشنهاد بايد داراي تاريخ باشد.

 -١١بررسي و كسب اطﻼعات
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

مزايده گر ،بايد قبل از تسليم پيشنهاد مزايده ،اﺳناد مزايده را به دقت بررﺳي كرده و تﻤام اطﻼﻋات ﻻزم را بدﺳت آورد.
درصـورتيكه دراﺳـنادمزايده اشـكاﻻتي وجود داشـته باشـد ،مزايده گر موظف اﺳـت ايﻦ اشـكاﻻت را منعكس وپيشـنهاد اصـﻼحي
ﺧود را ارائه دهد.
ﻋدم اظهار نظر مزايده گر به منزله كامل بودن اﺳناد مزايده تلقي ﺧواهد شد.
مزايده گر پس از تسليم پيشنهاد نﻤي تواند اﺳتناد به نا آگاهي يا اشتباه ﺧود كند.
شـركت در مزايده وارائه پيشـنهاد از طرف متقاضي بﻤنزله قبول تكاليف مندرج در اﺳناد مزايده ودر حكم آن اﺳت كه نامبرده
از جزئيات وكم وكيف مورد مزايده و شـــرايط فوق الذكر كامﻼً مطلع بوده وحق هرگونه ادﻋا با اﻋتراض بعدي را در هر زمينه
مرتبط با مورد با امضاء ذيل ايﻦ برگ از ﺧود ﺳلب و ﺳاقط نﻤوده اﺳت.

 - ١٢هزينههاي پيشنهاد

 -١هزينه هاي مزايده گر ،براي تهيه و تسـليم پيشـنهاد  ،به ﻋهده ﺧود وي اﺳـت ،مزايده گزار بدون توجه به نحوه انجام يا نتيجه
مزايده ،در مورد ايﻦ هزينه ها مسئوليت و تعهدي ندارد.

 -١٣تحويل كاﻻي ﻣوضوع ﻣزايده

 -١برنده مزايده بايد ظرف مدت  ١٠روز پس از اﻋﻼم مزايده گزار ،الباقي ثﻤﻦ معامله را واريز و نسـبت به انتقال ضـايعات موضـوع
مزايده اقدام نﻤايد.
 -٢امتناع برنده مزايده يا تأﺧير غيرموجه او به مزايده گزار حق ميدهد كه وجوه مربوط به تضــﻤيﻦ شــركت در مزايده را به نفع
ﺧود ضبط نﻤايد .در چنيﻦ شرايطي مراتب به مزايده گري كه برنده دوم مزايده مي باشد ابﻼغ ميگردد.
 -٣چنانچه برنده دوم مزايده نيز نتواند به تعهدات ﺧود ﻋﻤل نﻤايد ،تضـﻤيﻦ شـركت در مزايده وي ﻋين ًا به شـرح باﻻ توﺳـط مزايده
گزار ضبط ﺧواهد گرديد.

 –١٤فساد و تباني ﻣصالحه به زيان ﻣزايده گزار

٥

 -١هرگاه در ايﻦ مزايده وقوف حاصـل شـود كه مزايده گراني به زيان مزايده گزار مصـالحه كردهاند و مراتب به مزايده گزار گزارش
شـود ،چنانچه به تشـخيص مزايده گزار ايﻦ امر صـورت گرفته باشـد ،مزايده ابطال ﺧواهد شـد و مزايده گزار ،گزارش امر را با ذكر
نام مزايده گراني كه در ايﻦ جريان شركت داشتهاند ،براي اقدام قانوني به مراجع ذيصﻼح ارﺳال ﺧواهد كرد.

-١٥فرايند گشايش پيشنهادهاي ﻣزايده
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦

نﻤاينده مجاز هر يك از مزايده گران ،با در دﺳت داشتﻦ معرفي نامه معتبر ميتوانند در جلسه گشايش پاكت حضور يابند.
ابتدا فهرﺳت اﺳامي مزايده گران تهيه و ﺳپس پاكت الف گشوده ميشود.
ارزيابي شــكلي پاكت الف )تضــﻤيﻦ شــركت در مزايده( و بررﺳــي مدارك ،جهت تطبيق مبلغ ضــﻤانتنامه بانكي با ميزان
مقررشركت در مزايده و احراز صحت آن،
هرگاه محتواي پاكت "الف" از حيث مطابقت با فرم مصوب ،اﻋتبار و كافي بودن ﺳپرده كامل نباشد ،پيشنهاد مردود تلقي مي
شود و ﻋينا به پيشنهاد دهنده ﻋودت ﺧواهد شد.
هرگاه محتواي پاكت "الف" به شـرحي كه در باﻻ بيان شـد كامل باشـد ،پاكت "ب" گشـوده شـده و چنانچه كليه صفحات اﺳناد
مزايده مطابق آنچه در اﺳناد امده اﺳت به مهر و امضاي مجاز مزايده گر رﺳيده باشد پاكت "ج" باز ﺧواهد شد.
مزايده گزار در چارچوب آييﻦ نامه معﻼمﻼت ﺧود ،در رد يا قبول پيشنهادات مختار اﺳت.

 -٧برنده ﻣزاي ده كسي است كه قيمت پيشنهادي وي حائز حداكثر قيمت نسبت به ساير خريداران باشد.
-١٦نكات ﻣهﻢ:
-١
-٢
-٣
-٤
-٥

در صـورت كسـر بودن مدارك ،هيچگونه مكاتبهاي با مزايدهگر صـورت نخواهد گرفت و صـرفاً براﺳـاس فرمهاي تكﻤيل شـده و
مدارك ضﻤيﻤه امتيازدهي انجام ﺧواهد شد.
اﺳنادي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در ايﻦ اﺳتعﻼم واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مزايده گزار هيچ تعهدي در قبال هزينههاي متحﻤل شده توﺳط پيشنهاددهنده را ندارد.
در صورت امضاي اﺳناد ،توﺳط افراد غير مجاز ،مزايده گر از فرايند ارزيابي حذف ﺧواهد شد.
وجوه ﺳـپرده شـده متقاضـي به شـركت تحت ﻋنوان قرض الحسـنه بوده وهيچ گونه اضـافاتي به وجه مذكور تعلق نخواهد گرفت
ولذا هيچ گونه ادﻋا واﻋتراضي ازﺳوي ايشان مسﻤوع نخواهد بود.

٦

پاكت )ج(
برگ پيشنهاد قيمت

اينجانبان /اينجانب................................................................................................................................................................... :
صاحبان امضاء مجاز شركت /شخص حقيقي................................................................................................................ :
با مطالعه و آگاهي كامل از كليه شرايط شركت در مزايده ،ضمن اعﻼم تمايل خود جهت شركت در
مزايده فوق الذكر ،قيمت پيشنهادي خود را با توجه به شرايط اعﻼم شده در اسناد مزايده با لحاظ
كليه موارد قانوني جهت خريد ضايعات آهن آﻻت ورق سياه به ازاي هر كيلو گرم:

به عدد

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

اعﻼم مي نمايم.

ريال به حروف

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

ريال

* مدت اعتبار پيشنهاد از تاريخ بازگشايي پاكتهاي پيشنهاد  ١ماه مي باشد.
* پرداخت هرگونه ماليات و كسور قانوني مربوط به مبلغ قرارداد بر عهده برنده مزايده مي باشد.
مﻼك پرداخت مبلغ كل ،وزن نهايي آهن آﻻت موضوع مزايده طبق باسكول مورد تاييد مزايده گزار
است.

نام و نام خانوادگي صاحبان امضاء مجاز شركت  /شخص حقيقي:
...........................................................................................................................................................................................................
امضاء صاحبان امضاء مجاز و مهر شركت  /شخص حقيقي:

٧

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