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 :مقدم -1

 تان 1،500 در نظار دارد شاود نامیاده ما  "فروشادده"یاا  "گزار مزایده"بعد که من سیرجان  شرکت مجتمع جهان فوالد

به  صرفا ایدهمزذیل از طریق  را با مشخصات "یرجانشرکت مجتمع جهان فوالد س یرکارخانه نورد بردس( میلگرد طول کوتاه)

 به فروش رساند. (و موسسات ها شرکت)ق  واشخاص حق

 :مزایدهموضوع  شرح مخمصر-2

  یرجانشرکت مجتمع جهان فوالد س یرکارخانه نورد بردس (طول کوتاه یلگردم) تن 1،500

 

 :تاریخ و محل  تسلیم پیشنهاد ها-3

ه با سام  او )ده رپس از رعایت دقیق شرایط مددرج در این دستور العمل توسط پیشدهاد دهدده یا نمایدا ها بایست پیشدهاد

مارر   شهبههسهه  روز 15:00ساعت  ( حاداکرر تاا با مهر و امضاء مجااز شارکت پیشدهاد دهددهاز سوی همراه معرف  نامه 

 :ذیل، تحویل و رسید اخذ گردد نشان  به 16/09/1400

  به آدرسشرکت مجتمع جهان فوالد سیرجانواحد فروش ،: 

 7واحد ،4طبقه  ،2، پالک کوچه ژوبین ،خیابان شهیدی ،ان کودکبعد از جه بزرگراه حقان  ،میدان ونک ،تهران

 

 :مزایدهسناد ا-4

ه با مزایادهت  کاه در طاول ، فرم های مربوطه و کلیه مکاتبامزایدهعبارت است از دستور العمل و شرایط  مزایدهاسداد  -1-4

 شرکت کدددگان ابالغ م  گردد.

نکات مبهم یا نواقص  نیازمدد به شرح و توضیح  ،انپیشدهاد دهددگنظر  از یدهمزاچدانچه هدگام مطالعه اسداد و مدارک  -2-4  

گزار استفسار نماید و چدانچه در نتیجه این استفسار  مزایده از 61/09/1400 تاریخقبل از  باید پیشدهاد دهددهبیشتری باشد، 

باه اطاالا استفساار کدداده و  راتا  کتبااًمدعکس نباشاد م مزایدهاطالعات و توضیحات  به دست آید که در اسداد و مدارک 

عدم وجود ابهام و یاا عادم قباول  بدیه  است عدم پاسخ مزایده گزار به مدزلهخواهد رسید. ها پیشدهاد دهددههمچدین سایر 

 موارد استفسار شده از سوی شرکت کدددگان م  باشد .
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 انصاراف خاود را دایداشد مدصرف شده ب مزایدهاین از شرکت در  مزایدهپس از دریافت اسداد  پیشدهاد دهددهچدانچه  -4-3

 .نمایدارسال  sjsco.sales.info@gmail.comایمیل  کتب  به آدرس به صورت 61/09/1400 تاریخ قبل از 

زار گادر غیر این صورت مزایاده نماید  بایست  در مهلت تعیین شده نسبت به ارائه پیشدهاد خود اقدام پیشدهاد دهدده -4-4

 با تشخیص خود پیشدهاد را دریافت ندماید.م  تواند 

 :پیشنهاد دهندهتعهدات -5

 رایط و ضوابط مددرج در این اسداد.مطابق ش مزایدهانجام اقدامات در طول برگزاری  -1-5

 یرجانشارکت مجتماع جهاان فاوالد سا یرکارخانه نورد بردسامحل های  م  باشد که در حل تحویل اقالم مزایده، م -5-2

فروشادده  خواهد بود و به خریدار اعالم م  گردد ، (کرمان-یرجاده بردس 3 یلومترک یر،کرمان، شهرستان بردس استان)ادرس 

 حق ادعا و اعتراض  مبد  بر سخت  در دسترس  و یا موارد از این قبیل ندارد .

 نماید. ل را لحاظپیشدهادی خود هزیده ها و مسئولیت موارد ذییا مبلغ پیشدهاد دهدده موظف است در مبالغ  -3-5

 مالیات و مالیات بر ارزش افزوده -1-3-5

وسط محل تعیین شده ت بارگیری موضوا مزایده درابزار و نیروی انسان  مورد نیاز و  ،اشین آالت ، تجهیزاتمتامین  -2-3-5

 فروشدده.

 حمل موضوا مزایده -3-3-5

 روز از زمان صدور حواله 45مهلت بارگیری  :1 تبصره

 یداهاخات هزموظاف باه پرد یدهگزار، برنده مزا یدهشده توسط مزا یینو حمل در زمان تع یریدر صورت عدم بارگ :2تبصره 

 باشد.  گزار م یدهشده توسط مزا یینمطابق مبلغ تع یانباردار

انجام محاسبات اشتباه صورت  پس از کدترل محاسبات، مشخص شود که در یکهدر صورت یردپذ  دهدده م یشدهادپ -4-5

ه عدد و ب یشدهادیمبلغ پ ینب ینمالک عمل قرار خواهد گرفت و همچد ی،و یشدهادمددرج در پ یشترِاعداد ب یرفته،پذ

 باشد.  حروف، عدد بزرگتر مالک عمل م
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زایاده م و برنده ماعالبا تعیین زمان پرداخت و حمل صورت کتب  به برنده ه را ب مرات  پس از تعیین برنده، مزایده گزار-5-5

بدیه   اشد.بم  این دستورالعمل  درطبق زمان اعالم  و شرح مددرج تعیین شده توسط مزایده گزار  پرداخت مبلغبه موظف 

یا  واگذاری و است در صورت عدم واریز وجه در زمان مقرر در این دستورالعمل، فروشدده م  تواند با تشخیص خود نسبت به

دت زایاده ظارف ماپس از واریز وجه ط  مدت اعالم ، برناده م اقدام نماید.عدم واگذاری و تعیین جریمه برای برنده مزایده 

 مقتض  م  بایست اقالم را خارج نماید.

 ا پیشادهادی اعام ازگوناه توضایح یارط باشد و پس از بازگشای  پیشدهادها هیچو شکامل و بدون قید پیشدهادها باید  -6-5

د های  که د. به پیشدهابعد از آن، پذیرفته نخواهد شگزار و یا  مزایدهسط تو مزایده، خواه قبل از تعیین برنده کتب  یا شفاه 

   شود.د، ترتی  اثر داده نمدباش ءمهر و امضا ناخوانا، مشروط، مبهم، فاقد تضمین شرکت در مزایده، بدون الک،

ت در برگه پیشدهاد قیم پیشدهاد دهددهررس  قرار خواهد گرفت مبلغ  است که به وسیله قیمت پیشدهادی که مالک ب -7-5

 درج م  گردد، خواهد بود.بدون قلم خوردگ   و به عدوان مبلغ کل

 نحوه ارائ  پیشنهاد ها:-6

 و به شرح زیر ارائه گردند: پاکت جداگانه ) به صورت الک و مهر شده( سهپیشدهاد ها م  بایست  در  -1-6

 " مزایدهشرکت در  تضمینپاکت الف:  "

 "و مدارک ثبمیتایید شده  دهاسناد مزایپاکت ب:  "

 " پیشنهاد قیمتپاکت ج:  "

سپس الک جدا شوند،  گر، با درج عداوین به صورت روشن، واضح، مشخص و از یکدی"ج"و  "ب"و  "الف"هر سه پاکت  -2-6

، ایدهمزموضوا ، دهپیشدهاد دهددر لفاف و پاکت مهر شده دیگری گذارده شوند و روی آنها نام و نشان   جمعاًو و مهر گردیده 

توساط صااحبان  ( بایسات  فد مال  و  صفحات پیشدهادها ) تاریخ ارائه پیشدهاد به وضوح نوشته شود. کلیه و مزایدهشماره 

 وند.شاساسدامه و یا آگه  آخرین تغییرات در روزنامه رسم  مهر و امضا  و بر اساس پیشدهاد دهددهامضای مجاز 
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 شامل: "الف"پاکت  -3-6

 دستور العمل حاضر. 7تهیه شده طبق شرایط مددرج در ماده  مزایدهدر  تتضمین شرک

 شامل: "ب"پاکت   -4-6

بت، گاواه  آخارین کد اقتصادی و شداسه مل ، گواه  ث ه، مدارکاساسدام تصویر : شاملثبت  و شداسای مدارک   -1-4-6

 (س تلفن ثابت و همراه الزام  است) ذکر شماره تماتغییرات و ... 

 شده توسط صاحبان امضای مجاز. ءمهر و امضا مزایدهاسداد   -2-4-6

ی دوره برگازار ، مکاتباات در، کلیه اطالعیه ها، اصالحیه هامزایدهاسداد  این م  بایست پیشدهاد دهدده :شماره یک تبصره

 دانچه با تشاخیصچایدد. قرار داده و تسلیم نم "ب"در داخل پاکت نموده و  مهر و امضاءرا و مدارک ثبت  و شداسای   مزایده

 بار، باشادد عض  از اوراق غیر تعهد آور سهواً مهار و امضااء نشادهب معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان، کمیسیون

اقص ن پیشدهاد ناآدر غیر این صورت  ،خواهد کرد ءآنها را مهر و امضا پیشدهاد دهددهاساس نظر و تایید کمیسیون معامالت، 

 .و مردود خواهد بود

دگ  باا همااهشرکت م  نماید، موظاف اسات  مزایدهه پیشدهاد دهدده به صورت مشارکت در کدرصورتی :دوشماره  تبصره

ت ناماه فا  انضمام مشاارک بهرا مشارکت  اشخصاص حقوق کلیه اطالعات درخواست  فوق مربوط به هر یک از  ،مزایده گزار

 .ارائه نمایدمابین 

 مل:پیشنهاد مالی شا "ج"پاکت   -5-6

 ردد.گرائه ارج و پیوست این اسداد و مطابق شرایط مددرج در این اسداد د نرخپشدهاد  مال  صرفا م  بایست در برگ پیشدهاد

 ز مزایده ایانم  بایست برای کل مقدار موضوا مزایده باشد. بدیه  است پیشدهاد قیمت برای بخش  ا نرخپیشدهاد  تبصره:

واناد باا ته، لایکن ما  این اختیارات مزایده گازار باود پیشدهاد اقدام نماید. که نسبت به ردیده گزار م  دهد اختیار را به مزا

 بخش  از اقالم مزایده به فروش رساند.اقالم مورد مزایده را در چدد بخش تقسیم و بصورت تشخیص خود 

 

 :مزایدهشرکت در  تضمین-7
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ست به یکا  بوده که شرکت کدددگان در مزایده م  بایپیشدهادی  کل درصد مبلغ 5تضمین شرکت در مزایده معادل  -1-7

 و در پاکت مربوطه ارائه نمایدد.عمل و یا اقدام نموده  روش ذیلسه از 

شارکت مجتماع ام به نا جهان فوالد سیرجانبانک تجارت شعبه  2294310005شماره  به حساب مبلغ مذکورواریزی  -الف

 .جهان فوالد سیرجان

 ر با اعتبار سه ماههضمانتدامه بانک  معتب  -ب

 2294310005به شماره حساب  شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجانچک رمزدار در وجه   -ج

 درصد(9*ف  پیشدهادی *مالیات ارزش افزوده و عوارض) مقدار اقالم مزایده)کیلوگرم(: مبلغ کل=تبصره 

جز  سایر پیشدهاد دهددگان به مزایدهت در رکش تضمین، مزایدهسیده، تعیین و اعالم برنده پس از بررس  پیشدهادات ر -2-7

عاین برای مدت م ،گزار مزایدهواردی که بدا بر نظر گزار مسترد خواهد شد مگر در م مزایدهبه تشخیص  مزایدهنفر اول و دوم 

د خواهارد مستتوسط شرکت برنده  حمل اقالمنفرات اول و دوم نیز پس از  مزایدهشرکت در  تضمین دیگری نگهداری شود. 

 شد.

 های زیر ضبط م  شود: در حالت مزایدهشرکت در  تضمین-3-7

 دهدده پیشدهاد خود را پس بگیرد. هرگاه پیشدهاد -الف

 نسبت به پرداخت وجه و حمل اقالم اقدام ندماید. مزایدهبرنده  -ب

 آگاهی از قوانین و مقررات و شرایط کار:-8

م  قررات جمهوری اسالین و مپیشدهاد خود را با توجه به قوان  بایست دریافت کددده این اسداد مزایده، مهای  شرکت -1-8

 د.دتهیه و تسلیم نمای ،دیگر مجوزهای مربوطهایران، شرایط مددرج در این اسداد و 

 زایدهم، پیشدهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و ین اسدادمددرج در ا مزایدهدر صورت عدم رعایت کامل مفاد و شرایط  -2-8

 چدین پیشدهادی را مردود بداند. ،حق دارد بدون این که نیازی به ادای هر توضیح یا استدالل باشد گزار
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، مزایاده موضاوا و محال تحویالنحااوه دارک، اداد، ماا، اسادهامزایاهاد الیم پیشداابل از تساپیشدهاد دهدده باید ق -3-8

، مزایادهک ن کس  اطالا کاف  و کامل از ماتن ماداررا به دقت بررس  کرده و ضم مزایدهاسداد  ویده موضوا مزامشخصات 

و  وال  آنو حا محال تحویالهای دسترس ، محال و موقعیات  تمام اطالعات الزم در خصوص شرایط حمل و نقل، وضع راه

 به دست آورد. قوانین و مقررات نافذ و جاری را ، شرایط محل ،امکانات و تسهیالت محل

طارف  ادعاای  از اد، نم  تواند استداد به ناآگاه  یا اشاتباه خاود نمایاد و هاین گوناهپیشدهاد دهدده، پس از تسلیم پیشده 

غرافیاای  و جدهددگان پس از تسلیم نرخ پیشدهادی به علت عدم آشدای  و یا عدم آگاه  نسبت به محل و موقعیت  پیشدهاد

 قابل قبول نخواهد بود. ،مطرح گردد ...امکانات و 

 را باه دقات مزایادهساداد ایم پیشدهاد، به مدزله آن تلق  خواهد شد که پیشدهاد دهدده تماام و تسل مزایدهشرکت در  -4-8

رده ، باه دسات آوبا تجربه م  تواند به دسات آورد پیشدهاد دهددهمطالعه کرده و اطالعات مربوط به آنها را تا حدی که یک 

صوص خدگان در این دهد گونه اعتراض  از سوی پیشدهادو هروجود ندارد.  مزایدهاست و ابهام یا اشتباه  به نظر او در اسداد 

 فاقد اعتبار است.

ان شدهادی خود به ادارات کار و سازمقبل از محاسبه و ارائه قیمت پیموظف اند ان گپیشدهاد دهددتاکید م  گردد که  -5-8

نین کامال از قاوا و با اطاالا و آگااه مراجعه  شهرداری و سایر سازمان های ذیربط، امور اقتصادی و دارای ، تامین اجتماع 

ه ود را محاسبخبور پرداخت نمایدد، قیمت پیشدهادی مز و سازمان های اسالم  ایران بایست  به اداراتجاری کشور جمهوری 

هد شد. وایرفته نخو ارائه دهدد. چون پس از تسلیم قیمت پیشدهادی هین گونه اعتراض  مبد  بر عدم آگاه  از این قوانین پذ

د گردید و رائه خواها و مالیات بر ارزش افزوده ات قانون و کسور دابراین قیمت پیشدهادی با محاسبه کلیه مالیات ها، عوارضب

کسار و  ( مزایدهنده بر ) دولت  متعلقه را از مطالبات طرف قرارداد اتگذار حق دارد مالیات، عوارض، بیمه، سایر کسور مزایده

 وطه واریز نماید.به حساب مراجع مرب ،حس  مورد

ه باه هاای مرباوط هزیداباید پیشدهاد خود را با این استدباط تدظیم و تسلیم نمایدد که شامل کلیه  پیشدهاد دهددگان -6-8

 باشد.م   مزایده مورد

 9مزایاده و ا لغ موضاو)شامل مب کلدرصد مبلغ  40، الغ مزایده گزار به برنده مزایدهمزایده پس از ابنحوه پرداخت توسط برنده  -7-8

ده گازار ن از سوی مزایادرصد باقیمانده م  بایست قبل از اولین بارگیری که زمان آ 60( را به حساب مزایده گزار و درصد ارزش افزوده 

 )فروشدده( اعالم م  گردد به حساب اعالم  مزایده گزار واریز گردد.
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زایاده گازار، مزایاده گازار یاا فروشادده هیچگوناه مده توساط پس از تحویل موضوا مزایده به برنده مزایده در محل تعیاین شا -8-8

 مسئولیت  در خصوص موضوا مزایده نخواهد داشت.

 :و درنام  تولید کسب اطالعات فنی -9

 ئید.ماس حاصل فرما 09136169380شماره   د سیسمانیمهندس  یدا اناب آقا بیشتر اطالعات کس  در صورت نیاز به

 :مزایدهاصالحی  اسناد -10

ها سالیم پیشادهادتاز انقضای مهلات  و بعد گزار حق تغییر، اصالح یا تجدید نظر در اسداد و مشخصات را قبل مزایده -1-10

یاا  وک از شارایط یگزار تصمیم به تغییر، تصحیح، رفع ابهام و یا اصالح هر  مزایدهبرای خود محفوظ م  دارد و در صورتیکه 

مراتا   ده داشته باشاو یا تصمیم به تجدید مزاید ها داشته باشدد مهلت ارائه پیشدهادو یا تمدی مزایدهمفاد مددرج در اسداد 

دهاد پیشا خواهاد رساید. نساخه ای از اطالعاات تهیاه شاده جهات کلیاه گانپیشدهاد دهددبصورت اطالعیه به اطالا کلیه 

 زایدهمبه  ا کتباًرافت اطالعیه مذکور دری ،ان بایست  در اسرا وقتگپیشدهاد دهددو هر یک از  ن، ارسال خواهد گردیدگادهدد

ده و شامضاء  هددهپیشدهاد دمحسوب گردیده و بایست  توسط  مزایدهگزار اعالم نمایدد. هر یک از اطالعیه ها جزئ  از اسداد 

بت نساهای مذکور  گزار ارسال گردد. ضمداً الزم بذکر است که اطالعیه مزایدهشرح داده در این دستورالعمل برای روند طبق 

 .صادر گردیده از اولویت برخوردار خواهد بود مزایدهبه هر موضوع  که در آن زمیده در اسداد 

یشادهاد پگازار و  مزایادهعهادات تماام حقاوق و ت ،گازار مزایدهدر صورت تمدید مهلت تسلیم یا گشایش پیشدهادات توسط 

 تابع مهلت تمدید شده است. اندهددگ

دعاوت شاده در ایان  هاای باه شارکت مزایده گزارهای صادره از طرف  ها و یا فاکس یلایم ، مکاتبات،صورتجلسات -2-10

 زایادهمدر مادارک  را تشکیل داده و بر شرایط و مفاد مشاابه  کاه مزایدهقبل از ارائه پیشدهاد نرخ، بخش  از مدارک  مزایده

 ذکر گردیده تقدم خواهد داشت.

 :اوگپیشنهاد دهندارائ  یک پیشنهاد توسط -11
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هار کادام از تیکه م  باشد. در صاور مزایدهپیشدهاد بر اساس شرایط  (1) ان تدها مجاز به ارائه یکگپیشدهاد دهددر یک از ه

رکت شااز فهرسات  پیشدهاد اقدام نماید، عالوه بر عدم لحاظ پیشدهاد، نام شرکت کددده نسبت به ارائه دو گانپیشدهاد دهدد

 .حذف خواهد گردید مزایدهکدددگان در 

 

 :هزین  ارائ  پیشنهاد ها-21

ه تعهاد و گازار هیچگونا مزایادهو  ان خواهاد باودگپیشادهاد دهدادعهده  ، برمزایده تمام  هزیده های مربوط به شرکت در

دون باو غیاره امه تهیه ضمانتد و پیشدهاد دهددههزیده های مربوط به تهیه و ارائه پیشدهاد توسط  مسئولیت  در قبال جبران

یاا عادم ، صارافذکور حت  در صورت انم های ، نخواهد داشت و هزیدهمزایدهو یا نتیجه  مزایدهکامل مراحل توجه به اجرای 

 .خواهد بود پیشدهاد دهددهبه عهده  و یا باطل شدن یا تجدید مزایده مزایدهدر قبول  

 :اعمبار پیشنهادها-31

هار  ،ایان مادت ظارف درو روز معتبر م  باشاد  (90ود )ن پیشدهادات تا مدتارائه از تاریخ آخرین مهلت  ارائه شدهپیشدهاد 

رصورتیکه واهد بود و دخبرای طرفین الزام آور ، پیشدهاد اعالم نماید پیشدهادینسبت به  قبول  خود را کتباً گزار مزایدهزمان 

شارکت در  ضامینتحاق دارد  مزایده گازار ،نشود و یا از شرایط مقرر عدول نماید تحویل موضوا مزایدهه آن شرکت حاضر ب

ته اعتباار داشا پیشدهادات  که بارای مادت کمتاری مزایده گزار م  تواند نفع خود ضبط نماید. ضمداًه را ب آن شرکت مزایده

 .را مردود اعالم نمایدباشدد 

 

 :گزار مزایدهحقوق  -41

نسبت به  ،توضیح وذکر دلیل گزار این حق را برای خود محفوظ و مسلم م  دارد که با صالحدید خود و بدون  مزایده -1-14

م   وص قطع  تلق و تصمیم اتخاذ شده در این خصهای واصله یا جزئ  از آن اقدام نماید کلیه پیشدهاد یاقبول یا رد هر یک 

 ورت کتبا  باهگازار بصا مزایدهها قبول شده تلق  نمیگردد مگر آنکه مرات  قبول  از طرف یک از پیشدهاد هین ضمداً .گردد

واهاد هاد ملزم خو در صورتیکه پیشدهادی مورد قبول واقع گردد در این صورت ارائه دهدده پیشد اعالم گردد دهپیشدهاد دهد

 .نماید یا بصورت پیش فاکتور عمل نموده یا قراردادی مطابق متن ارسال  مزایده گزار اقدامبود 



 

 شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان
 

 شماره مزایده:

 :یدهمزا موضوع د 140025

 يرجانشرکت مجتمع جهان فوالد س يرکارخانه نورد بردس( ميلگرد طول کوتاهد ) 140025 یدهفروش اقالم مزا

 

12 

  

 "شده و مورد قبول است خوانده"

 

 ندهپیشنهاد دهنده                                                           مهر پیشنهاد ده امضاء های مجاز  
 

ارش گزار گز مزایده الحه کرده اند و مرات  بهگزار مص مزایدهان  به زیان گپیشدهاد دهددهرگاه اطالا حاصل شود که  -2-14

 رار دادن ناامو قا مزایادهگازار محاق باه لغاو  مزایدهگزار، این امر صورت گرفته باشد،  مزایدهکه به تشخیص در صورتی ،شود

 .دبوخواهد ان متخلف در لیست سیاه خود حت  به صورت دائم  هددگپیشدهاد د

برناده ، صارف گارددمد انجام مزایده )چه قبل از دریافت پاکات و چاه پاس از آن(ز هر علت اه گزار ب مزایدهچدانچه  -3-14

ر مین شارکت داین صورت، در صورت ارائه تض و در حق هیچگونه ادعای جبران خسارت  را از این بابت نخواهد داشت مزایده

 مزایده توسط پیشدهاد دهددگان، تضمین شرکت در مزایده آزاد خواهد شد.

له وسیه ب قبول  کتباً  مرات های واصله قبول شده تلق  نخواهد شد مگر ایدکهکه هیچکدام از پیشدهاد دشو م تکرار  -4-14

قیمت  ده صورت نپذیراعالم کتب  مزایده گزار و حمل توسط برنده مزایداعالم گردد. مادامیکه  پیشدهاد دهددهگزار به  مزایده

 معتبر م  باشد. مزایده اسداداین پیشدهادی و کلیه اسداد و مدارک مشروح در 

م ر این مورد اقاداد ،تعیین نمودهواریز وجه، تحویل اقالم گزار جهت  مزایدهدر مدت مقرری که  مزایدهچدانچه برنده  -5-14

 ضبط نموده و ریفات قضای  به نفع خودشرا بدون هیچگونه ت مزایدهشرکت در  تضمینگزار حق خواهد داشت  مزایده، ندماید

  تواناد و در این صاورت ما نیز حق هیچگونه اعتراض  ندارد آن شرکت معتبر خود حذف وهای  شرکتا از صورت نام وی ر

ا نفار این بدد با نسبت به اعالم موضوا به نفر دوم اقدام و در صورت عدم تحویل اقالم توسط نفر دوم به شرح تعیین شده در

 دوم اقدام خواهد شد.

 های  را که دیرتر از مهلت یاد شده تسلیم شود، دریافت ندماید.م  تواند پیشدهاد فروشدده -6-14

 :محرمان  دودو اسناد-15

باه  هددهپیشدهاد دن باید محرمانه تلق  شده و کلیه اسداد و مدارک و اطالعات مربوطه صرفاً بمدظور قادر ساخت مزایدهاسداد 

رای بازباور نبایاد مدد بود، لذا اطالعات مدادرج در اساداد گزار خواه مزایدهتهیه و تسلیم پیشدهاد وی م  باشد و جزو اموال 

 .افشا یا مدتشر شود یهیچگونه کاربرد و یا مدظور دیگر

 :نحوه واگذاری -61
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دگان ر حضور نمایدبازگشای  پاکات توسط مزایده گزار صورت م  پذیرد و در صورت تمایل مزایده گزار به بازگشای  د -1-16

  ت و محل جلسه اطالا رسان  خواهد شد.رسم  پیشدهاد دهددگان، ساع

سه اضران در جل)پیشدهاد دهددگان(، ح لیست اسام  دریافت کدددگان اسداددر زمان و مکان مقرر و پس از تهیه  پیشدهادها

 گشوده م  شود.

 :طریق زیر باز و قرائت خواهد شده پیشدهاد های واصله ب -2-16

واقاع شاود،  مورد قبول مزایدهشرکت در  تضمین، باز شده و درصورتیکه زایدهمشرکت در  تضمین، حاوی  "الف"ابتدا پاکت 

گازار باا  دهمزایا، که شامل پیشدهاد مال  م  باشد، گشایش خواهد یافات و "ج"خواهد شد و در ادامه پاکت  باز "ب"پاکت 

و  یااب  فدا بیشاتر جهات ارز )در صورت عدم نیاز باه زماانصالحدید خود و با توجه به جمیع شرایط نسبت به اعالم برنده 

 .اقدام خواهد نمود( بررس 

مزایاده  د،نشاده باشا تهیاه 7 مادهمددرج در گزار طبق شرایط  مزایدهبه تشخیص  مزایدهشرکت در  تضمینچدانچه  -3-16

 ندهد.و به آن ترتی  اثر  مردود شداخته را پیشدهاد مورد بحث گزار م  تواند

ز برگه ه قیمت خارج ا، ارائدر مزایده یشدهادات ناقص، مبهم، مشروط، فاقد ضمانتدامه شرکتپبه  مزایده گزار م  تواند -4-16

یم گردد فوق تسل 3ه شد و یا بعد از مدت مقرر در مادمغایرت داشته با مزایدهو پیشدهادات  که با شرایط این  پیشدهاد قیمت،

والد مع جهان فان شرکت مجتدر ضمانتدامه تهیه شده عدو و یا سه پاکت در یک پاکت لفاف مداس  قرارداده نشده باشدد و یا

 .ندهدبه طور کامل درج نشده باشد و ناقص و یا با عدوان دیگری درج شده باشد، ترتی  اثر  سیرجان

 گان درخواسات ارائاهدهدد پیشدهاد ممکن است به تشخیص خود، از مزایده گزارارزیاب  پیشدهادها،  بررس  و هدگام -5-16

 بدماید.هادها مورد پیشد توضیح در

 :نشانی پیشنهاد دهندگاو -17

ه ی کاه باو هر مکاتباه ا نوشته شده است برگ پیشدهاد قیمتپیش است که در  آدرس نشان  همان ،پیشدهاد دهددهنشان  

 مزایاده به رت کتب ابالغ شده تلق  خواهد گردید، مگر آنکه هر گونه تغییری در نشان  قبالً و بصو ،نشان  مذکور ارسال شود

 .گزار اطالا داده شده باشد


