شرایط شرکت در مزایده عام شماره -04ف99-
شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو

 .1موضوع مزایده اکسید روی حاصل از فرآیندهای تولیدی این شرکت می باشد که مشتریان در صورت تمایل از
این کاالها به صورت نمونه رویت بعمل آورده و صرفاً در لیست فوق الذکر پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمایند و
چنانچه مغایرتی در مشخصات مواد رویت شده مشاهده می کنند که ممکن است بعداً متقاضی را دچار سوء
تفاهم و یا هر گونه مشکل تشخیص نماید ،لطفاً قبل از ارائه پیشنهاد قیمت  ،مراتب را به برگزارکنندگان مزایده
اعالم و رفع شبهه نمایند  .بعد از اعالم نام برندگان هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد شد .
 .2شرکت کنندگان می بایست قیمت خود را به صورت فرمول واحد براساس نرخ جهانی روی و نرخ ارز به همراه
ضریب ثابت براساس واحد کیلوگرم اعالم نمایند.
 .3برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت براساس فرمول پیشنهادی را داده باشد .به هر صورت شرکت
صنایع ریخته گری ایران خودرو در قبول یا رد یک یا تمامی پیشنهادات واصله و یا ابطال مزایده مختار و مجاز
بوده و متقاضیان حق هیچگونه اعتراض نخواهند داشت .
 .4شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ  300.000.000ریال را به عنوان سپرده شرکت در مزایده طی یک
فقره ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو ابتیاع و یا
فیش واریز به حساب شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو به پیوست پیشنهاد قیمت به شکل قید شده در
بند  5حداکثر به مدت 15روز از تاریخ نشر آگهی به دفتر مرکزی شرکت واقع در کیلومتر  14اتوبان تهران
_کرج  ،پیکانشهر  ،مجتمع ایسیکو ،ساختمان سمند  ، 6طبقه سوم  ،شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو ،
واحد فروش تسلیم نمایند  .روی پاکات قید جمله مربوط به مزایده -04ف 99 -الزامی است .
 .5متقاضیان بایستی مدارک خود را به شکل ذیل ارائه نمایند:
 -1-5پاکت الف) سوابق کاری و مشخصات کامل زمینه فعالیت  .در خصوص افراد حقیقی/حقوقی ذکر سوابق
کاری و میزان تحصیالت و کپی سوابق شناسائی (کپی شناسنامه و کارت ملی)  ( /آخرین روزنامه رسمی و کپی
کارت ملی اعضاء هیئت مدیره) و ذکر آدرس دقیق و تلفن تماس.
 -2-5پاکت ب) حاوی قیمت اقالم درخواستی در جدول پیوست مزایده به همراه بقیه اوراق مهر و امضاء شده
مزایده.
 -3-5یک فقره چک تضمین بانکی یا ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز به حساب به میزان 300.000.000
میلیون ریال.
 .6در صورت رد پیشنهادات متقاضی و یا ابطال مزایده وجوه سپرده متقاضی مسترد و هیچ گونه بهره و یا سودی
به هر عنوان برای مدتی که وجوه سپرده در اختیار مزایده گذار بوده تعلق نخواهد گرفت .
تذکر  :چنانچه اصل چک همراه با پیشنهاد نباشد به پیشنهاد رسیده ترتیب اثر داده نخواهد شد  .همچنین کلیه
پیشنهادات واصله خارج از پاکت در بسته و یا پس از مهلت تعیین شده فاقد اعتبار می باشد .

 .7پیشنهاد بایستی با خودکار و بدون قلم خوردگی و با ذکر مشخصات کاالی خریداری  ،آدرس و تلفن خریدار
باشد.
 .8پیشنهاد دهندگان بایستی توانائی الزم جهت تحویل گرفتن فوری اقالم خریداری شده را در مدت زمان تعیین
شده توسط شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو داشته باشند .
 .9بارگیری از اقالم خریداری شده پس از هماهنگی شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو انجام می شود.
تبصره ماده  .9خریدار متعهد می گردد هنگام بارگیری  ،موارد ایمنی مورد لزوم را کامال" مراعات نماید .چنانچه در
حین بارگی ری حادثه ای رخ دهد  ،مسئولیت آن از نظر حقوقی و کیفری متوجه خریدار بوده و فروشنده هیچ گونه
مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 .10بارگیری و حمل و نقل کاالی خریداری شده به عهده خریدار می باشد و فروشنده تعهدی در این خصوص
نداشته و بارگیری و حمل می بایست مطابق با ضوابط و آیین نامه های شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو
باشد.
 .11برنده مزایده چنانچه به هر دلیل از انعقاد قرارداد عدول ورزد به هیچ وجه حق مطالبه وجه سپرده خود را
نخواهد داشت و سپرده به نفع شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو وصول خواهد شد.
 .12نتیجه گشایش پاکتها توسط دبیر کمیسیون معامالت به اطالع شرکت کنندگان در مزایده خواهد رسید  .ضمناً
گشایش پاکات در زمان انجام مزایده بدون حضور متقاضیان انجام خواهد گرفت .
 .13برنده مزایده یک هفته از تاریخ اعالم نتایج مزایده مهلت دارد تا جهت انجام تشریفات اداری به واحد فروش این
شرکت مراجعه نماید  .در غیر این صورت سپرده وی به نفع شرکت مصادره و از نفر بعدی جهت عقد قرارداد
دعوت به عمل خواهد آمد .
 .14وجه سپرده نفرات دوم و سوم ده روز بعد از انعقاد قرارداد با نفر ماقبل و سپرده کسانیکه برنده نشده اند یک
هفته پس از مشخص شدن برنده یا برندگان قابل استرداد می باشد .
 .15هزینه های آگهی مزایده در روزنامه و هزینه های کارشناسی قیمت کاال به عهده شخص یا اشخاص برنده شده
در مزایده خواهد بود .
 .16چک تضمین بانکی شرکت در مزایده تحویل امور مالی گردیده و رسید آن به همراه مدارک مزایده تحویل
واحد فروش گردد .
 .17در صورتیکه قیمت اعالمی چند نفر از متقاضیان در یک سطح باشد مزایده گذار مخیر است بین همین افراد
مزایده را تجدید و یا اینکه یک نفر از آنان را انتخاب نماید .
 .18دو برگ شرایط شرکت در مزایده بایستی پس از مهر و امضاء در پاکت (ب) بند  5 -2قرار داده شود.
 .19هم چنین  %9ارزش افزوده طبق قانون به مبلغ توافق شده تعلق و در فاکتور فروش لحاظ خواهد شد.
 .20خریدار مالک و متعهد به رعایت تمام اصول و قوانین مربوط به محیط زیست در بارگیری و حمل و نقل و
استفاده از اقالم خریداری شده در این مزایده می باشد  .بدیهی است مسئولیت هر گونه حادثه و استفاده
نادرست و نامنطبق با قوانین به عهده خریدار می باشد و شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو مسئولیتی در
این خصوص ندارد.

 .21متقاضیان جهت بازدید از اقالم مذکور می بایست پس از هماهنگی با واحد فروش به محل کارخانه به آدرس
کیلومتر  14جاده قدیم تاکستان به ابهر  ،شهرک صنعتی حیدریه  ،خیابان دوم شرقی  ،صنایع ریخته گری
ایران خودرو مراجعه نمایند.

مشخصات کاال :

اکسید روی با عیار تقریبی %40 ~ 65 % :
تناژ فروش  :اکسید روی حاصل از فرآیند ریخته گری در شش ماهه دوم سال 99
ضریب پیشنهادی خریدار جهت محاسبه قیمت هر کیلو بر اساس فرمول زیر لحاظ خواهد شد.

قیمت هر کیلوگرم = ضریب پیشنهادی خریدار × نرخ ریالی ارز براساس نرخ فروش اسکناس سنا × نرخ هرتن شمش روی براساس بازار بورس لندن
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محل درج پیشنهاد شرکت در مزایده:

نام و نام خانوادگی متقاضی شرکت در مزایده:
شماره تماس:

مهر و امضاء

