
 

 

   01م/ /01مزايده شماره  شركت درشرايط 
 

بــا مقــدار   %25مقادير اعالم شده تقريبي هستند و ممكن است كه مقدار اعالم شده در جداول مربوطه، براي هــر رديــف تــا   -١
 تفاوت داشته باشد. )  كه در زمان بارگيري و وزن كشي يا شمارش مشخص مي گردد (واقعي 

 شركت در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است. -٢

هاد دهندگان بايد هر رديف ازجداول كه عالقمند به خريد كاالي مذكور در آن رديــف ميباشــد را بــدون خــط هريك از پيشن -٣
تمام اسناد و مدارك مزايده را بدون تغيير ، حذف و يا قراردادن شرط در آن  مهـر و امضــا خوردگي و بصورت خوانا تكميل و  

در پاكت ســر بســته اي كــه در   )تاريخ خاتمه مهلت ارائه پيشنهاد قيمت(1401/05/31اداري  و حداكثر تا پايان وقت  نموده  
قرارداده و در محــل دفتــر مركــزي شــركت در   "پاكت محتوي پيشنهاد قيمت اقالم مورد مزايده  "پشت آن نوشته شده باشد  

      نمايند .تهران به امور فروش تحويل 

شنهادي خود براي اقالم مورد نظر خود را بعنوان سپرده شــركت در هريك از پيشنهاد دهندگان بايد معادل پنج درصد مبلغ پي -٤
به نام شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير واريز نمــوده و صادرات  بانك    0207488854003مزايده، به حساب شماره  

در  پاكت محتوي فيش سـپرده شـركت"اصل فيش بانكي مربوطه را در پاكت سربسته اي كه در پشت آن نوشته شده باشــد 
 .نمايندقرارداده و در محل دفترمركزي شركت در تهران به امور فروش تحويل   "مزايده و اطالعات هويتي

هريك از پيشنهاد دهندگان كه شخص حقيقي مي باشد مي بايست اطالعات هويتي خود را اعم از نام و نام خــانوادگي، كــد  -٥
اطالعات هويتي اشخاص حقيقي ذكر شده را تكميل و امضاء  ملي، كد پستي، آدرس، شماره تلفن ثابت و همراه كه در جدول

نمايد و به همراه كپي كارت ملي، كپي قبض تلفن همراه يا ثابت در پاكت سربسته اي كــه در پشــت آن نوشــته شــده باشــد 
مــور قرارداده و در محل دفترمركزي شركت در تهــران بــه ا "پاكت محتوي فيش سپرده شركت در مزايده و اطالعات هويتي"

 نمايند.فروش تحويل 

هريك از پيشنهاد دهندگان كه شخص حقوقي مي باشد مي بايست اطالعات هويتي خود را اعم از نام شركت، شماره ثبــت،  -٦
ذكر شده را تكميــل  قوقيشناسه ملي، كد اقتصادي، كد پستي، آدرس و تلفن ثابت كه در جدول اطالعات هويتي اشخاص ح

ي آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي، گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و كپــي و امضاء نمايد و به همراه كپ
پاكت محتوي فيش سـپرده شـركت در مزايـده و "قبض تلفن شركت در پاكت سربسته اي كه در پشت آن نوشته شده باشد 

 نمايند.ويل قرارداده و در محل دفترمركزي شركت در تهران به امور فروش تح  "اطالعات هويتي

واصل گردند و يا فاقد فيش بانكي مربوط بــه ســپرده شــركت در مزايــده بــه 1401/05/31تاريخ  به پيشنهادهائي كه بعد از   -٧
ميزان پنج درصد براي هررديف باشند و يا ناخوانا يا مخدوش يا داراي خط خوردگي و يا مشروط باشند، ترتيب اثر داده نمــي 

  شود.



 

 

از تاريخ خاتمه مهلت   كاريروز  10پيشنهادهايي كه طي مدت تعيين شده به دفتر مركزي شركت واصل شوند، حداكثر ظرف   -٨
ارائه پيشنهادها، توسط كميته فروش شركت مورد بررسي قرار گرفته و برنده و يا برندگان اول و دوم و سوم مربــوط بــه هــر 

 مركزي تهران، اعالم مي گردد.رديف جهت اطالع پيشنهاد دهندگان در محل دفتر  

سپرده هاي نفرات اول و دوم و سوم تا زمان قطعيت فروش اقالم مورد مزايده توسط شركت نگهداري مــي گــردد و ســپرده  -٩
 هاي نفرات بعدي پس از اعالم نتايج مزايده، مسترد خواهد شد.

اقالم برنده شده در مزايده خودداري نمايد، سپرده وي بــه در صورتيكه نفر اول به هر دليل از انعقاد قرارداد و پرداخت بهاي   -١٠
نفع شركت ضبط مي گردد و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهدشد و چنانچه نفر دوم نيز از انعقاد قرارداد و پرداخت بهاي اقالم 

 رداد منعقد مي شود.برنده شده در مزايده خودداري نمايد، سپرده وي نيز به نفع شركت ضبط مي گردد و با نفر سوم قرا
 هزينه هاي آگهي اين مزايده درجرايد، متناسباً بين برندگان سرشكن و اخذ مي گردد.   -١١
روز از تاريخ  اعالم  اسامي برنده يا  برندگان مزايده، معادل كل مبلغ مربــوط بــه   5الزم است نفر برنده حداكثر ظرف مدت     -١٢

واريز نمايد تا قرارداد مربوطه بــا   حساب شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير هريك از اقالم مزايده كه برنده شده است را به  
  بايد از حساب شخص يا شركت برنده واريز شود. "الزم بذكر است مبلغ مربوطه حتما  وي منعقد شود.

 .را خارج نمايندروز كاري از تاريخ صدور حواله تحويل تمامي اقالم مربوطه را ازمجتمع قائد بصير  10نفرات برنده بايد تا  -١٣
روز كاري از تاريخ صدور حواله در بارگيري و خروج اقالم تأخير نمايد، به ازاء هركيلوگرم   10در صورتي كه نفر برنده بيش از   -١٤

محصول حمل نشده مندرج در حواله از روز دهم در هر روز بيست و پنج صدم درصد ارزش كاالي فروخته شده حمل نشــده 
داري و ساير هزينه هاي ذيربط به حساب بدهكاري آن شركت منظور مــي گــردد و از ميــزان حوالــه براي جبران هزينه انبار

  كسر خواهد شد. 
 درصد ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد. 9به قيمتهاي اعالمي از سوي پيشنهاد دهندگان  -١٥
  شركتهاي توليدي و داراي پروانه بهره برداري در الويت مي باشند. -١٦
 

  اينجانب                       با اطالع و پذيرش شرايط فوق، آمادگي خود جهت شركت در اين مزايده را اعالم ميدارم.   

  

                                                 

  :و مهر شركت ( شخص حقوقي ) امضاء     تاريخ :   

  

  امضاء و اثرانگشت ( شخص حقيقي ) :                                    


