تاريخ :

برگه پیشنهاد قیمت جهت شرکت در مزایده 99100/1628
(فـرم :ب)

شركت فوالد اميركبير كاشان

صفحه 1 :از 2

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره ملی:

نشانی:

شماره شناسنامه:

شغل:

کدپستی:
تلفن:

پیشنهاد قیمت:
توجه :اطالعات درج شده می بایست خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.
شماره پاکت:

شماره مزایده:

قیمت پیشنهادی(ریال)
شرح مختصر کاال

ردیف

مقدار(کیلوگرم)

مبلغ ضمانتنامه(ریال)

1.000.000

5.000.000.000
5.000.000.000

با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده
به عدد

1

اسپیره

2

دراس روی

300.000

3

ضایعات تخت ورق گرم اسید شوئی

140.000

800.000.000

4

ورق سیاه برشی ضایعاتی

300.000

2.000.000.000

5

ورق گالوانیزه برشی (جوشدار)

100.000

900.000.000

6

تسمه سیاه ضایعاتی

65.000

300.000.000

7

طوقه و ورق آزمایشگاهی ضایعاتی

25.000

100.000.000

8

ورق گالوانیزه ضایعاتی خط برش SSL

13.000

150.000.000

9

کالف گرم و سرد غیر قابل تولید (کالف کوچک پاره شده در خط نورد)

12.000

100.000.000

10

کالف گالوانیزه درجه سه

170.000

2.700.000.000

11

کالف گالوانیزه درجه چهار

120.000

1.800.000.000

12

شیت درجه سه

5.000

100.000.000

-

به حروف

پیشنهادات در پاکات در بسته به آدرس کاشان ،کیلومتر  14جاده اردستان ،شرکت فوالد امیرکبیرکاشان  ،واحد بازرگانی  ،کدپستی  ، 8735168313صندوق پستی  1534ارسال گردد.
تلفن کارخانه  55503841-031 -7 :داخلی 339 -338 – 239
دفتر تهران 021 -22658351 :و دفتر اصفهان031 -36650286 -89 :

-

مهلت ارسال پاکات از تاریخ  99/06/10تا  99/06/15می باشد.

درضمن کلیه شرایط مندرج در آگهی مزایده و ظهر این ورقه را بدن قید و شرط پذیرا بوده و با اطالع از کم و کیف کاالهای مذکور پیشنهاد خود را ارائه نمودم.
نام و نام خانوادگی:

امضاء

تاریخ:

شرایط شرکت در مزایده اقالم ضایعاتی 99100/1628

شركت فوالد اميركبير كاشان
صفحه 2 :از 2

متقاضی شرکت در مزایده می بایست اقدامات ذیل را به انجام برساند:
 -1تکمیل و امضاء برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرايط شرکت در مزايده و قراردادن آن در پاکت مخصوص پیشنهاد
 -2فهرست باالترين قیمت پیشنهادی در روز بازگشايی پاکتها،تنظیم و اعالم می گردد.
 -3سپرده ساير افراد شرکت کننده در مزايده (بجزء نفرات اول  ،دوم و سوم ) پس از اعالم قطعی برندگان مسترد خواهد شد.
 -4شرکت در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات در هر مرحله از مزايده حتی پس از اعالم برنده مزايده بنا به هر علت تا قبل از تحويل تمام يا قسمتی از اموال مختار و ماذون می باشد و بابت
رد هیچگونه خسارتی پرداخت نمی گردد و به خريدار صرفاً آنچه را سپرده ،عودت داده می شود.
 -5شرکت در مزايده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط ضمنی و حل اختالف توسط کمیسیون شرکت فوالد امیرکبیر می باشد.
 -6پس از انجام تشريفات مزايده و اعالم نفرات اول  ،دوم و سوم برنده مزايده کلیه اختیارات بويژه خیار غبن فاحش را از خود سلب می نمايد.
 -7برنده اول ظرف مدت  4روز اداری از تاريخ اعالم برنده ،مکلف به واريز وجه و دريافت حواله می باشد و در صورت عدم واريز پیشنهادی توسط برنده اول در مهلت مذکور و يا واريز
وجه و عدم اخذ حواله سپرده وی سلب می گردد و برنده مزايده حق هرگونه اعتراض از خود را سلب می نمايد.
 -8برنده موظف است حداکثر ظرف مدت  15روز اداری پس از دريافت حواله نسبت به خروج کاال از انبار اقدام نمايد و درصورتیکه در مورد مقرر نسبت به واريز وجه و دريافت حواله
اقدام نمايد ولی در موعد تعیین شده جهت تحويل و خروج کاال از انبار اقدامی به عمل نیاورد به ازاء هر روز تأخیر تا مدت  15روز  2در هزار مبلغ فروش بابت هزينه انبارداری از وی اخذ
خواهدشد و تأخیر بیش از  15روز بعنوان انصراف خريدار تلقی و معامله فسخ می گردد که در اين صورت وديعه ضبط و هزينه انبارداری از وجوه واريزی کسر و مابق مسترد می شود.
 -9درخواست انصراف ا ز مزايده می باست بصورت مکتوب و مثبوت قبل از اتمام آخرين مهلت دريافت اسناد و اوراق مزايده باشد درغیر اينصورت کمیسیون به درخواستهای بعداز اتمام
مهلت پاکت گیری ترتیب اثر نخواهد داد.
 -10به پیشنهادات فاقد سپرده ،مبهم مخدوش ،ناقص و آن دسته از پشنهاداتی که بعد از مدت مقرر در آگهی رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11شرکت کننده در مزايده موظف است در ذيل هر فرم پیشنهاد تعداد رديفهای پیشنهادی در آن فرم را به عدد و حروف در محل پیش بینی شده در فرم قید کند.
 -12مبلغ وديعه (ضمانتنامه) برای برنده تا پايان زمان بارگیری به عنوان حسن انجام کار نزد شرکت نگهداری و پس از تسويه حساب نهايی اين مبلغ به حساب برنده واريز می گردد .
 -13هزينه آگهی منتشر شده اين مزايده برعهده برنده يا برندگان خواهد بود.
 -14درصورت انصراف برنده اول ،بشرطی نفر دوم يا سوم برنده اعالم می گردد که مابه التفاوت مبلغ پیشنهادی او کمتراز مبلغ وديعه (سپرده) نباشد.
 - 15شرايط فوق الذکر مالک عمل کمیسیون معامالت در رفع اختالفات احتمالی خواهد بود.

امضاء

