
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :1401//ع01شماره  یعموم دهیمزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت معدنی و صنعتی گهرهمکار از قبیل روغن سوخته ،انواع ضایعات ضایعات  فروشموضوع:

وار نقاله نو  سبک،سنگین،فوق سنگین ماشین آالت آهنی،چدنی،منگنزی،مسی،آلومینیومی،برنجی،انواع الستیک

 خالیو بشکه 

 

 

 

 

 

 

 



 :1401//ع01 شماره عمومی دهیمزااسناد 

 

 

 دهیدستورالعمل شرکت در مزا.1

 دهیشرکت در مزا تضمین .2

  قرارداد سیپیشنو.3

  برگ پیشنهاد قیمت.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :1401//ع01 شماره عمومی دهیدستورالعمل شركت در مزا

 

شرکت معدنی و صنعتی گهرهمکار از قبیل روغن سوخته ،انواع ضایعات ضایعات  فروش موضوع:

وار نقاله نو  سبک،سنگین،فوق سنگینماشین آالت انواع الستیک  آهنی،چدنی،منگنزی،مسی،آلومینیومی،برنجی،

  خالیو بشکه 

 عاتیروغن سوخته ،انواع ضا لیاز قب خود عاتیفروش ضادر نظر دارد  )سهامی خاص(گهرهمکارشرکت معدنی و صنعتی 

 خالیکه نوار نقاله و بشو  سبک،سنگین،فوق سنگین ماشین آالت انواع الستیک ،ی،برنجیومینی،آلومی،مسی،منگنزی،چدنیآهن

 .طبق شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

 : بازدید:1ماده

 از هماهنگی و تماس پس گهرهمکارشرکت معدنی و صنعتی  عاتیضااز  جهت بازدیدکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند 

 .                  نمایند اقدام 09132780631تماس به شماره  حلواییمهندس با آقای 

 : تضمین شركت در مزایده:2ماده

مطابق )یدهضمانت نامه شرکت در مزانسبت به تهیه ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل تمدید به عنوان پیشنهاد دهندگان می بایست 

مورد  یادیو ارائه چک معتبر ص هیته ایو ریال )یک میلیارد ریال(  1،000،000،000به مبلغ  (با نمونه فرم موجود به پیوست

تحت عنوان تضمین شرکت در در وجه شرکت گهرهمکار( الیر اردیلیم یک)ریال  1،000،000،000شرکت به مبلغ  نیا دییتا

 "الف"را در پاكت  )در وجه شركت گهرهمکار(  صیادیمعتبر   یا چک اصل ضمانت نامه بانکیو اقدام نموده مزایده 

 .قرار دهند

تذكر مهم: صدور ضمانت نامه باید فقط با عنوان ضمانت نامه شركت در مزایده باشد. صدور ضمانت نامه با عنوان 

 .شركت در فرآیند ارجاع كار مورد قبول نمی باشد

برنده شدن از پیشنهاد خود عدول و از عقد قرارداد امتناع نماید تضمین شرکت  ابالغدر صورتیکه برنده مزایده پس از : 1تبصره 

 اداری و قضایی ه به مراجعبدون احتیاج به مراجع و)بدون نیاز به اثبات امری وی  (یا چک صیادی ضمانت نامه بانکی)در مزایده 

و مزایده گر در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد  خواهد شدو وصول رهمکار ضبط گه صنعتیبه نفع شرکت معدنی و ( 

                                                                                                    داشت.

 .خواهد بود ده و طرح قراردادشرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد بعنوان سند قبول شرایط مزای: 2تبصره 

 : پیشنهاد های مردود:3ماده

 نامهضمانت) تضمین شرکت در مزایدهیا فاقد  به پیشنهادات مبهم ، ناقص، مشروط ، مخدوش، مدت دار ، مغایر با شرایط مزایده و

و پیشنهاداتی که مشخصات روی پاکت پیشنهادی با مطالب مندرج در اوراق مزایده آنها مغایر و یا پس  (و یا چک صیادی بانکی

 انکیب ضمانت نامه)تضمین شرکت در مزایده ضمناً  شده در آگهی ، ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. اعالماز پایان مهلت 

 مسترد خواهد گردید و سایر با درخواست کتبی شرکت کننده رراتمربوط به چنین پیشنهادهایی مطابق مق (و یا چک صیادی

 د.   اسناد ارسالی بایگانی خواهد ش

 :مهلت تحویل مدارک:4ماده

پیشنهاد دهندگان می بایستی تمام اسناد و مدارك مزایده را بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل ، تنظیم ، مهر 

مورخ  چهارشنبهروز  14ساعت حداكثر تا   5و مهر شده به وصف مشروح در ماده الك بسته و و امضا نموده و در پاکت در

 فتر،دیرضو عباس ،كوچهیشرق یانتظام ابانیالزمان،خ صاحب اشتر،محله مالک رجان،بلواریس شهرستان به آدرس: 23/09/1401

به صورت دستی تحويل داده شود يا به آدرس پستی فوق ارسال گردد   7817833618:یكدپست گهرهمکار تشرك یمركز

  بطوريکه قبل ازاتمام مهلت تحويل، پاكت ها وصول گردد.  

: پیشنهاد دهندگان پس از پایان مهلت تحویل مدارك، حق انصراف نداشته و پس از تاریخ مذکور مدارك  1تبصره

 ضمانت نامه بانکی)تضمین شرکت در مزایده و در صورت انصراف  شرکت کنندگان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد

به نفع شرکت ( ییو قضا یادار ه به مراجعبه مراجع اجیو بدون احت یبه اثبات امر ازی)بدون نوی  (یا چک صیادی

  خواهد شد.و وصول رهمکار ضبط معدنی و صنعتی  گه



ركت حق شديگر نمايند  اعالمضمناً شركت كنندگانی كه قبل از انقضای تاريخ مهلت تحويل مدارك، انصراف خود را تذكر مهم: 

                                                                                                                           .               در مزايده را ندارند

 :به شرح ذیل میباشد :محتویات پاکت های پیشنهادی5ماده

 رت تجمیعی پاکات مهرتذکر مهم:کلیه پاکات الف و ب و ج بایستی هر یک جداگانه مهر و موم گردیده و نهایتًا بصو

 . گرددو مهر وموم وموم شده مذکور در یک پاکت بزرگتر گنجانده 

همچنین روی مزایده نیز درج گردد و تذکرمهم:روی هر پاکت بایستی عالوه بر ذکر الف و ب و ج شماره و موضوع 

 پاکت حاوی پاکات سه گانه فوق.

 )تضمین(:پاکت الف:1-5
مطابق فرمت  داصل ضمانتنامه بانکی معتبر و قابل تمدي)يا چک صیادی معتبر مورد تايید اين شركت ضمانتنامه بانکی و  :1-1-5

 كه در ذيل تکرار میگردد: 2به كیفیت مندرج در ماده ی ادیچک ص اي (گزار به شرح پیوست مزايدهمدنظر 

تمدید به عنوان ضمانت نامه شرکت در نسبت به تهیه ضمانت نامه بانکی معتبر و قابل پیشنهاد دهندگان می بایست ))

تهیه و ارائه چک معتبر یا  و میلیارد ریال( یک)ریال  1،000،000،000به مبلغ  (مطابق با نمونه فرم موجود به پیوست)مزایده

تحت عنوان تضمین  در وجه شرکت گهرهمکار(میلیارد ریال  یک)ریال  1،000،000،000به مبلغ  صیادی مورد تایید این شرکت

را در پاكت  )در وجه شركت گهرهمکار(  صیادیمعتبر یا چک   اصل ضمانت نامه بانکیو اقدام نموده شرکت در مزایده 

 .قرار دهند "الف"

تذكر مهم: صدور ضمانت نامه باید فقط با عنوان ضمانت نامه شركت در مزایده باشد. صدور ضمانت نامه با عنوان 

 .جاع كار مورد قبول نمی باشدشركت در فرآیند ار

برنده شدن از پیشنهاد خود عدول و از عقد قرارداد امتناع نماید تضمین شرکت  ابالغدر صورتیکه برنده مزایده پس از : 1تبصره 

یی ا)بدون نیاز به اثبات امری و بدون احتیاج به مراجعه به مراجع اداری و قضوی  یا چک صیادی( ضمانت نامه بانکی)در مزایده 

رهمکار ضبط و وصول خواهد شد و مزایده گر در این خصوص حق هیچگونه اعتراضی نخواهد گه به نفع شرکت معدنی و صنعتی( 

 داشت.                                                                                                   

 ((.خواهد بود بعنوان سند قبول شرایط مزایده و طرح قراردادشرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد : 2تبصره 

 مراسم رد پاكت نشدن باز و متقاضی پیشنهاد قبول عدم عدم ارائه تضمین طبق بند فوق در پاكت )الف( موجب موجبنکته مهم:

 .رديدگ خواهد بازگشايی

 :پاکت ب:2-5
( (كه تمامی صفحات آن دقیقاً مطالعه ، تکمیل و با قید )) قرائت شد تماماً مورد قبول است(اوراق حاضر)اسناد مزايده  :1-2-5

 مهر و امضاء گردد.

                                                                                                                                           (تصوير اساسنامه و آگهی تأسیس و آگهی آخرين تغییرات شركت در روزنامه رسمی ) برابر با اصل برای اشخاص حقوقی :2-2-5

 صفحه اول شناسنامه و كارت ملی صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی برابر با اصلتصوير  :3-2-5

  مه و كارت ملی پیشنهاد دهنده ) برای اشخاص حقیقی(صفحه اول شناسنابرابر با اصل  تصوير :4-2-5

 :پاکت ج:3-5
گیری مطابق فرم موجود در  الكقیمت پیشنهادی كه بايد به صورت عددی و حروفی و خوانا و بدون خط خوردگی و  :1-3-5

 .اسناد مزايده و با توجه به توضیحات ذيل آن تنظیم گردد

 .شنهادی خود را بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده محاسبه نمايدپیشنهاد دهنده موظف است قیمت پی :2-3-5

 :هزینه های مزایده:6ماده

تفکیک  هزينهمزايده و همچنین هزينه فروش مورد مزايده و  موردمالیات برارزش افزوده ، عوارض شهرداری ، تشريفات اداری 

 .ساير هزينه های متعلقه جانبی به عهده خريدار می باشدحمل و بارگیری و  ،برشکاری،

 :برنده مزایده:تعیین 7ماده

 میگردد. گهر همکار معین شركت معامالتآئین نامه مطابق دستورالعمل و برنده 

 



 :رد یا قبول پیشنهاد:8ماده

 .در رد يا قبول هر يک از پیشنهادها بدون اجبار به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشدمعامالت  كمیسیون

 :روند پرداخت:9ماده

نسبت  از تاريخ ابالغ ، روز(5)، مکلف است ظرف مدت پنج همکار گهركتبی شركت معدنی و صنعتی  ابالغبرنده مزايده پس از 

 نهيهز ري) و سا 6هزينه های مندرج در ماده آگهی و و  به واريز كل مبلغ پیشنهادی ، مالیات برارزش افزوده و هزينه كارشناسی

                                                                                               شركت گهرهمکار تسلیم نمايد.     اقدام نموده و اصل فیشهای بانکی را جهت عقد قرارداد بهها مطابق دستورالعمل فروشنده( 

شركت در مزايده پس از پرداخت و تسويه كل مبلغ  (و يا چک صیادی بانکی ضمانتنامه)تضمین شركت در مزايده:1 تبصره

ها مطابق  نهيهز ري) و سا 6مندرج در ماده  یها نهيو هز یو آگه یكارشناس نهيهزپیشنهادی ، مالیات برارزش افزوده و 

يا  و بانکی )ضمانتنامه تضمین شركت در مزايدهانعقاد قرارداد به خريدار مسترد خواهد شد. همچنین  و دستورالعمل فروشنده(

خواست كتبی با درپس از جلسه تعیین برندگان  بالفاصلهساير شركت كنندگان به استثنای نفرات اول ، دوم و سوم  (چک صیادی

   .رد خواهد شدمستشركت كنندگان 

 :تضمین شرکت در مزایدهوجه و ضبط و وصول :مطالبه 10ماده

برای انعقاد قرارداد حاضر  روز از تاريخ ابالغ 5حداكثر ظرف  گهرهمکاركتبی شركت  ابالغدر صورتی كه برنده مزايده پس از 

 ري) و سا 6مندرج در ماده  یها نهيو هز یو آگه یكارشناس نهيهزنشده يا از واريز كل مبلغ پیشنهادی، مالیات برارزش افزوده و 

به نفع  اين شرايط،(5و ) (2مقرر در ماده دو )تضمین شركت در مزايده امتناع نمايد  ها مطابق دستورالعمل فروشنده( نهيهز

خواهد شد و به پیشنهاد دهنده حائز حداكثر قیمت رتبه دوم بر و وصول مطالبه و ضبط  همکار گهرشركت معدنی و صنعتی 

) به استثنای ايام از تاريخ ابالغخواهد شد كه ظرف مدت پنج روز  مکار ابالغگهرهشركت معدنی و صنعتی  صالحديداساس 

)  6مندرج در ماده  یها نهيو هز یو آگه یناسكارش نهيهزو برارزش افزوده  اتی، مال یشنهادیكل مبلغ پ زيوار اقدام بهتعطیل( 

 كتبی و انقضای مهلت مقرر ابالغچنانچه نفر دوم پس از  نمايد و انعقاد قراردادو  ها مطابق دستورالعمل فروشنده( نهيهز ريو سا

و  یهو آگ یكارشناس نهيهزو مالیات برارزش افزوده  ،یكل مبلغ پیشنهاد زياز وار اي در اين ماده حاضر به انعقاد قرارداد نباشد و

ر و يا اسناد حاضيا از شرايط معامله  دينما استنکاف ها مطابق دستورالعمل فروشنده( نهيهز ري) و سا 6مندرج در ماده  یها نهيهز

دوم مزايده نیز به نفع شركت پیشنهاد دهنده  (و يا چک صیادی )ضمانت نامه بانکی مزايدهتضمین شركت در عدول كند 

ی شركت معدن صالحديدخواهد شد و پیشنهاد دهنده حائز حداكثر قیمت رتبه سوم بر اساس  و وصول مطالبه و ضبطگهرهمکار

تعطیل(  اميا یابالغ) به استثنا خياز تار خواهد شد كه ظرف مدت پنج روز ) به استثنای ايام تعطیل ( گهرهمکار ابالغو صنعتی 

ها  نهيهز ريساو  6مندرج در ماده  یها نهيو هز یكارشناس نهيبرارزش افزوده و هز اتی، مال یشنهادیكل مبلغ پ زياقدام به وار

ماده  نيمهلت مقرر در ا یو انقضا یپس از ابالغ كتب سوم نیزو چنانچه نفر  ديو انعقاد قرارداد نمامطابق دستورالعمل فروشنده 

 یها هنيو هز یو آگه یكارشناس نهيهزو مالیات برارزش افزوده  ،یكل مبلغ پیشنهاد زيواراز  ايحاضر به انعقاد قرارداد نباشد و 

 اسناد حاضر عدول كند ايمعامله و  طياز شرا اي دياستنکاف نما ها مطابق دستورالعمل فروشنده( نهيهز ري) و سا 6مندرج در ماده 

طالبه م نیز به نفع شركت گهرهمکار دهيمزا سومدهنده  شنهادی( پیادیچک ص ايو  ی)ضمانت نامه بانک دهيت در مزاشرك نیتضم

                                                                                                 .می باشد معامالتتعیین تکلیف مزايده با كمیسیون در اينصورت  و خواهد شد لو ضبط و وصو

  :11ماده 

 نهيهز و یو آگه یكارشناس نهيهز و مالیات برارزش افزوده ،یكل مبلغ پیشنهاد زيوار و تا زمان انعقاد قرارداد با برنده اول مزايده

تضمین شركت در ، ( پیشنهاد دهنده)توسط خريدار ها مطابق دستورالعمل فروشنده( نهيهز ري) و سا 6مندرج در ماده  یها

 .در مزايده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد (یادیچک ص ايو  بانکی ضمانتنامهمزايده )

 :12ماده 

ت و رؤي(( را تکمیل و با قید )) قرائت شد تماماً مورد قبول استرنده مزايده می بايست تمام اسناد و برگهای شرايط مزايده ب

 .امضاء نموده باشد

 :13ماده 

 هر گونه توضیح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مزايده و نحوه تغییر و تسلیم آن ها كتباً از سوی دستگاه

 .و جزو اسناد و مدارك مزايده منظور خواهد شد اعالم شركت گهرهمکار()مزايده گزار

 



 :14ماده 

 .برای خود محفوظ می دارد مطلقاًيا تجديد نظر در اسناد و مشخصات را  اصالححق تغییر ، )شركت گهرهمکار( مزايده گزار 

 :15ماده 

ین برای تعی  .پیشنهاد دهنده بايد قیمت كل پیشنهادی خود را به عدد و حروف و به ريال در برگ پیشنهاد قیمت قید نمايد

                                                                 عمل خواهد بود . مالكبرنده مزايده ارقامی كه به حروف نوشته شده 

 :16ماده 

مدت اعتبار تضمین شركت در مزايده فوق بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه ديگر قابل 

 .تمديد باشد

 :17ماده 

ركت در ش تضمین وكه پیشنهاد دهندگان با هم تبانی كرده اند مزايده ابطال )به تشخیص مزايده گزار( حاصل شود  اطالعهرگاه 

تبانی كنندگان به نفع فروشنده ضبط و تبانی كنندگان تا مدت دو سال از شركت  (و يا چک صیادی ضمانت نامه بانکی )مزايده

 .در مزايده های فروشنده محروم خواهند شد

 :18ماده 

 بود. نخواهد پذيرش قابل شرايط از خارج ادعايی هرگونه و رسد می فروش به شده رويت موجود شرايط طبق مزايده مورد اقالم

 :19ماده 

 حق شرايط اين امضای و با است نموده قیمت پیشنهاد به اقدام آن قبول و اموال موجود شرايط تمام از آگاهی و علم با خريدار

 نمايد. می سلب خود از مورد اين در را ادعايی هرگونه

 :20ماده 

مطلع بوده و حق هر  كامالًارائه پیشنهاد از طرف متقاضی در حکم آن است كه نامبرده از جزئیات و كم و كیف مورد مزايده  

 .نمود طامضاء ذيل اين برگ از خود سلب و ساقبا  با مورد طبعدی را در هر زمینه مرتب اعتراضيا  ادعاونه گ

 اببوده و خريدار  مزايدهمورد  و اوصاف اقالم طاهی كامل متقاضی نسبت به شرايگو آ اطالعشركت در مزايده به معنی  : 1تبصره

میکند و اين موضوع در قرارداد  طدر مزايده تمامی خیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساق شركت

را در اين  یفریو ك یحقوق یو دعوا احتمالی اعتراضو  ادعاونه گه حق هر گو متقاضی با امضاء ذيل اين بر مربوط درج میشود

 .نمود طزمینه از خود سلب و ساق

در دفتر اسناد رسمی)اعم از  قال رسمی تو ان های نقل و كلیه هزينهعهده خريدار حسابها و مالیات به  های تهیه مفاصا هزينه. 1

 حق التحرير،حق الثبت و..( به عهده خريدار می باشد 

 عهدهبه  و....بیمه از دارايی،  اعمحسابها  موجود به فروش میرسد و ضمناً اخذ كلیه مفاصامورد مزايده تأكیداً با وضع : 2تبصره

 میباشد. خريدار

های مربوطه را  قبل از انعقاد قرارداد، نقدًا  برنده مزايده است و ايشان میبايست هزينه عهدههی و كارشناسی بر گهای آ هزينه. 2

 .پرداخت نمايد شركتدر وجه 

و شرايطی به غیر ندارد و در صورت چنین اقدامی از موارد فسخ  عنوانذاری مورد مزايده را تحت هر گايده حق وابرنده مز. 3

و بدون  یبه اثبات امر ازیبدون ن (واريزی مبلغ كل شركت در مزايده و تضمین)قرارداد محسوب و كلیه پرداختیهای برنده مزايده 

 )پیشنهاد دهنده(گر دهيخواهد شد و مزا طضب مزايده گزارجبران خسارت وارده به نفع  عنوانبه  يیو قضا یمراجعه به مراجع ادار

 . نخواهد داشت و دعوای حقوقی و كیفری یاعتراض چگونهیخصوص حق ه نيدر ا

الزم از محل  یاقالم موضوع فروش را با كسب مجوزها هیانعقاد قرارداد كل خياز تارروز  14مکلف است حداكثر ظرف  داريخر. 4

نده فروش نصورتيا ریدر غ ديشركت( اخراج نما نيا یگهرهمکار )مطابق دستورالعملها یو صنعت یمستقر در شركت معدن یها

 یفروشنده حق مطالبه خسارت اضاف نیكه همچن ديقرارداد را فسخ نما داريخر یها یو پرداخت نیضمن ضبط تضاميا  تواندیم

يا اينکه فروشنده میتواند  و نخواهد داشت یفریو ك یحقوق یو دعوا یاعتراض چگونهیحق ه دارياز نامبرده را خواهد داشت و خر

به  یحراست و انباردار نهيعنوان هزه بريال  10،000،000ريال تا  5،000،000 از ری، بابت تاخ اقالمه ازاء هر روز بسته به نوع ب

 .نمايداخذ  برنده هنگام خروج از

 



 :21ماده 

 شركت طرف از كه را مکاتبات و ها ابالغ تمامی كه نمايد می تايید و اعالم ذيل شرح به را خود قانونی نشانی و نام خريدار

    .بود خواهد معتبر آن بر مترتب آثار صورت اين در و تلقی، شده ابالغ گردد می ارسال فوق نشانی به گهرهمکار

 :22ماده 

چک  اي و ی) ضمانت نامه بانکيا پیشنهاد دهندگان در كلیه موارد مطالبه ، ضبط و وصول تضمین شركت در مزايده مزايده گران 

مندرج در اسناد ،بدون نیاز به اثبات امری و بدون مراجعه به مراجع اداری و  )شركت گهرهمکار(به نفع مزايده گزار( یادیص

 نخواهد داشت. یفریو ك یحقوق یدعوا و قضايی انجام میگردد و مزايده گر در اين خصوص حق هیچگونه اعتراضی

 :23ماده 

طبق نظر مزايده گزار اقدام خواهد گرديد و مزايده گر حق هیچگونه نسبت به كلیه مواردی كه در اين اسناد پیش بینی نشده است 

        اعتراضی نخواهد داشت.

 خواهد داشت. كلیه مفاد اسناد حکومت دارد و آثار آن رابر  فروشندهدستورالعملهای همچنین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شركت / نام شخص حقیقی:

  :شخص / شماره ملیشركت شناسه ملی

 درس شركت / اقامتگاه شخص حقیقی:آ

 كد اقتصادی شركت:

 صاحبان مجاز و تعهد آور شركت :و شماره ملی  نام و سمت 

 :شخص حقیقیامضاء و اثر انگشت / امضاء / مهر شركت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (تعهد نامه)

 

 

 :                     شناسه ملیاسنامه/نشماره شه ب               اينجانب/شركت:                                    

 صادره از/تاسیس:

 آدرس محل سکونت/دفتر:              شماره ملی:                                           

 همراه: تلفن                            تلفن های ثابت:                        

 :شركت مجاز امضای صاحباننام 

 

 

 

 "بدينوسیله

کامل حاصل  اطالعو از خصوصیات تمام و انواع موضوع مزایده  مالحظهرا  1401/ع/01شماره  مزایده و اسناد شرایط

 اعالمیمزایده را بشرح پیشنهاد قیمت  موردرا قبول و خرید و اسناد مزایده  نموده و کلیه مندرجات این شرایط 

قرارداده و با امضاء ذیل شرایط عدم  ()ب امضاء در پاکتمهر و مزایده را بعد از  و اسناد تعهد نموده و اصل شرایط

  .و جهل از شرایط مزایده را از خود سلب و اسقاط می نمایم اطالعهر گونه 

 

 

 

 توضیحات:

 انتقال و خروجمالیات بر ارزش افزوده ، تحويل،  فروش،آگهی، مربوط به قیمت كارشناسی ،نجام و پرداخت كلیه هزينه های ا (1

ر عهده بگهرهمکار با كسب مجوز از شركت  (ها مطابق دستورالعمل فروشنده نهيهز ريساو)تفکیک، برشکاری و حمل ،بارگیری ،

 .خريدار است

 .خريدار حق واگذاری قرارداد به غیر را ندارد (2

 

 

 

 

 

 پیشنهاد دهنده:شخص حقوقی نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر 

 

 و امضاء مجاز شخص حقیقی پیشنهاد دهنده: نام و نام خانوادگی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسمه تعالی

 

 

 

 ضمانت نامه شرکت در مزایده

 

 

 

 نظر به اینکه*                                      به نشانی:                           مایل است در مزایده***

 شرکت نماید،این**                                    از*                 ،درمقابل***                            

 برای مبلغ                            ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه***          به این                    

پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده ولی مشارالیه از امضای قرارداد  **                     اطالع دهد که

مربوطه در مدت مقرر استنکاف نموده است، تا میزان                                ریال هرمبلغی را که***          مطالبه 

بدون اینکه احتیاجی به اثبات ، استنکاف       نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***         

یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه و یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله 

 کرد*** 

 بپردازد.                            

معتبر می باشد.این مدت                                     مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز

                                                  بدون درخواست کتبی***                                         برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتیکه***          

اعتبار این ضمانت نامه را تمدید کند و یا*                              موجب این تمدید را فراهم نتواند و یا نخواهد مدت 

 و**                       را موفق به تمدید ننماید** نسازد

ا وجه یمتعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد،مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در                   

 به حواله کرد***                                           پرداخت کند.

 

 

 

 

 

 

 

 *عنوان مزایده گر

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان مزایده گزار

 ****موضوع قرارداد موردنظر

 



 

 قرارداد فروش

 

 :مشخصات طرفین -1ماده

ه ب ......و كد اقتصادی  ......و شناسه ملی  ...به شماره ثبت  خاص(سهامی گهرهمکار)اين قرارداد بین شركت معدنی و صنعتی 

ه در اين ك رئیس هیئت مديرهبه عنوان  اسماعیل فخريانبعنوان مديرعامل و عضو هیئت مديره و  ناصريوسفینمايندگی آقايان 

......... جواز شناسه ملی:/فروشگاه/جناب آقای/سركارخانم................. دارای شركت ار يک طرف وامیده می شود ن قرارداد فروشنده

 .       منعقد می گردد كه در اين قرارداد خريدار نامیده می شود از سوی ديگر؛ كسب به شماره.......... و كدملی.......

 اسناد و مدارك قرارداد: -2ماده 

طعی اين سند ق فروشندهمطلقاً بر مفاد اين قرارداد حکومت دارد. به عبارت بهتر دستورالعملهای  فروشندهدستورالعملهای كتبی 

حق هیچگونه  خريدارقرارداد است و میتواند بندهای اين قرارداد )منهای مبلغ و نحوه پرداخت مبلغ(  را نیز دگرگون سازد و 

   نخواهد داشت.  یفریو ك یحقوق یو دعوا اعتراضی

 :موضوع قرارداد -3ماده

 :موضوع قرارداد عبارت است از

 برگه پیشنهاد قیمتفروش اقالم مزايده شماره به شرح 

 :محل اجرای قرارداد-4ماده

 شركت رازیجاده ش 60 لومتریك رجانیس یفروشنده به نشان یانبارها اقالم ليو محل تحو رجانیقرارداد شهر س یمحل اجرا

 باشد. یم گهرهمکار  یو صنعت یمعدن

 :تنفیذ و مدت قرارداد -5ماده

انتقال و خروج ،حمل  ل،يتحو و یو آگهاين قرارداد پس از پرداخت ثمن معامله، مالیات بر ارزش افزوده و هزينه كارشناسی 

به طور كامل تنفیذ و قابل اجراست و فرصت خريدار و ساير هزينه ها مطابق دستورالعمل فروشنده  یبرشکار ک،یتفکو  یری،بارگ

 ،کیتفک و یریانتقال و خروج ،حمل ،بارگ ل،يتحو و آگهی وبرای پرداخت ثمن و مالیات بر ارزش افزوده و هزينه كارشناسی 

قرارداد است در صورتیکه خريدار ظرف اين مهلت اقدام  ءامضا در زمان ها مطابق دستورالعمل فروشنده نهيهز ريساو  یبرشکار

 ننمايد اينها مطابق دستورالعمل فروشنده  نهيهز ريو ساكارشناسی  به پرداخت كامل ثمن، مالیات بر ارزش افزوده و هزينه

بدون  ) و فروشنده قابل فسخ میباشد وبدون نیاز به اثبات امری از سوی فروشنده بدون مراجعه به مراجع اداری و قضايیقرارداد 

 )ضمانت نامه بانکیر مزايده خريدارشركت د تضمینضمن ضبط ( بدون نیاز به اثبات امری  مراجعه به مراجع اداری و قضايی و

و  یحقوق یو دعوا یاعتراض چگونهیحق ه داريو خر ، حق مطالبه خسارت اضافی از نامبرده را خواهد داشت(يا چک صیادی

                                                                                                         نخواهد داشت.    یفریك

 :تعهدات خریدار و نحوه پرداخت -6ماده

ثمن معامله، مالیات بر ارزش افزوده و هزينه  مزايده  برندگی ابالغپس از  روز 5خريدار موظف است حداكثر ظرف مدت  الف(

 دهها مطابق دستورالعمل فروشن نهيهز ريو سا یبرشکار ک،یو تفک یریانتقال و خروج ،حمل ،بارگ ل،يو تحو یو آگه كارشناسی 

 .را پرداخت نمايد

 .صاحبان امضاء خريدار كه اين قرارداد را امضاء نموده اند در مقابل فروشنده دارای مسئولیت تضامنی می باشند ب(

حل های از تاريخ انعقاد قرارداد كلیه اقالم موضوع فروش را با كسب مجوزهای الزم از م 14ج(خريدار مکلف است حداكثر ظرف 

مستقر در شركت معدنی و صنعتی گهرهمکار )مطابق دستورالعملهای اين شركت( اخراج نمايد در غیر اينصورت فروشنده میتواند 

 یحق مطالبه خسارت اضافضمن ضبط تضامین و مطالبات و پرداختی های خريدار قرارداد را فسخ نمايد كه همچنین فروشنده 

 نخواهد داشت.        یفریو ك یحقوق یو دعوا یاعتراض چگونهیحق ه اردياز نامبرده را خواهد داشت و خر

و  انتقال ل،يفروش، مالیات بر ارزش افزوده ، تحو ،ی،آگه یمربوط به قیمت كارشناس یها نهيانجام و پرداخت كلیه هز :1تبصره

ها مطابق دستورالعمل فروشنده( با كسب مجوز از شركت گهرهمکار بر  نهيهز ري)وسا یبرشکار ک،یو تفک یریخروج ،حمل ،بارگ

قرارداد را فسخ  داريخر یها یو مطالبات و پرداخت نیضمن ضبط تضام تواندیفروشنده م نصورتيا ریدر غ است داريعهده خر



 یو دعوا یاعتراض گونهچیحق ه دارياز نامبرده را خواهد داشت و خر یفروشنده حق مطالبه خسارت اضاف نیكه همچن دينما

                                                                                                نخواهد داشت.        یفریو ك یحقوق

 :تعهدات فروشنده -7ماده

 3فروش مندرج در ماده اقالم موضوع تحويل  الف(

 ضمان معاوضی: -8ماده 

)كل اقالم موضوع قرارداد(  مبیعمیباشد و عالوه بر رد  خريدارمسئولیت ضمان معاوضی در تمام طول مدت قرارداد برعهده 

 ولوص بداند یمقتض كه یبیترت هر به را آن فروشندهكه  گرددیم پرداخت به ملزم جريمه عنوان به،معادل كل مبلغ قرارداد 

ن با امضای اي خريدارو  )ضمن اينکه در چنین حالتی مطالبات خريدار نیز توسط فروشنده ضبط و وصول میگردد.(دنمو خواهد

   نخواهد داشت.  یفریو ك یحقوق یو دعواقرارداد در اين خصوص حق هیچگونه اعتراضی 

 ضمان قهری: -9ماده 

،معادل )كل اقالم موضوع قرارداد( مبیع میباشد و عالوه بر رد  خريدارمسئولیت ضمان قهری در تمام طول مدت قرارداد برعهده 

 صولو بداند یمقتض كه یبیترت هر به را آن فروشندهكه  گرددیم پرداخت به ملزم جريمه عنوان بهدو برابر كل مبلغ قرارداد 

ن با امضای اي خريدارو .(گرددیتوسط فروشنده ضبط و وصول م زین داريمطالبات خر یحالت نیدر چن نکهي)ضمن اد نمو خواهد

  نخواهد داشت.    یفریو ك یحقوق یو دعواقرارداد در اين خصوص حق هیچگونه اعتراضی 

 ضمان درك: -10ماده 

،معادل كل  مبیعمیباشد و عالوه بر رد  خريداردر صورت تحقق ضمان درك در تمام طول مدت قرارداد مسئولیت مطلق برعهده 

د مون خواهد وصول بداند یمقتض كه یبیترت هر به را آن فروشندهكه  گرددیم پرداخت به ملزم جريمه عنوان بهمبلغ قرارداد 

ن با امضای اين قرارداد در اي خريدارو .(گرددیتوسط فروشنده ضبط و وصول م زین داريمطالبات خر یحالت نیدر چن نکهي)ضمن ا

  نخواهد داشت.    یفریو ك یحقوق یو دعواخصوص حق هیچگونه اعتراضی 

 اسقاط کلیه خیارات مطلقاً: -11ماده 

 را اسقاط نمود ولو غبن افحش و فاحش و تدلیس و تخلف از وصف و رويت و تفلیسكلیه خیارات  با امضای اين قرارداد خريدار

 حل اختالف: -12ماده 

و فصل  باشدیم گهرهمکار شركت یقراردادها امور و یحقوق واحد عهده به قرارداد نيا مواد ریتفس در نظر اختالف گونه هر حل

 الخطاب میباشد.

 :متفرقه  -13  ماده

 نيا یامضا با خريدار و كرد خواهد اقدام فروشنده نظر تابع خريدار است نشده ذكر قرارداد نيا در كه یموارد  هیكل به نسبت

  نخواهد داشت.    یفریو ك یحقوق یو دعوا یاعتراض گونه چیه حق خصوص نيا در قرارداد

 

 :خریدار                                                                          فروشنده:                       

                                   

 شرکت/ شخص حقیقی......................................................                                               شرکت معدنی و صنعتی گهرهمکار       

 ............................. نام و نام خانوادگی:                نام و نام خانوادگی:ناصر یوسفی                            

 سمت:..............................               سمت:مدیرعامل و عضو هیات مدیره                     

                                                                                                      امضاء                               امضاء:                                                            

 

 نام و نام خانوادگی:.........................                                ام و نام خانوادگی:اسماعیل فخریانن       

 سمت: .............................               سمت: رئیس هیات مدیره                                        

 امضاء                امضاء                                                                       



 برگ پیشنهاد قیمت

 
در  آگهی مزايده عمومی منتشره به توجه با

 .......اينجانب/شركت.........................فرزند.............................مورخ...........................................روزنامه

:...............................صادره / شناسه ملیلیم :..................كدثبت شمارهشناسنامه/ به شماره

آدرس  .به.............................................................................................................از/تاسیس...................

............................................................................به و امضاء مجاز:با مديريت سکونت/دفتر:.................................................................................

.................در روزنامه رسمی سمت:......................................به موجب آگهی تاسیس/آخرين تغییرات شماره....................................مورخ.....

 ...................................................تلفن:....به شماره  

به  )بدون احتساب ارزش افزوده که بر عهده خریدار میباشد(فوق را به قیمت کل پیشنهادی اموال موضوع مزایده

 :  ذیل خریدارمیا جداول  جدولشرح 

 1جدول شماره 
 )ریال(کل مبلغ مبلغ واحد)به حروف( مبلغ واحد)ریال( میزان تقریبی واحد شرح ضایعات

    300،000 کیلوگرم ضایعات آهنی

    20،000 کیلوگرم ضایعات چدنی

    2،000 کیلوگرم ضایعات مسی

    2،000 کیلوگرم ضایعات آلومینیومی

  جمع کل به حروف

 2جدول شماره 

 )ریال(مبلغ کل مبلغ واحد )ریال( به حروف مبلغ واحد )ریال( به عدد میزان تقریبی واحد شرح ضایعات

    50،000 لوگرمیک منگنزی ضایعات

    5،000 کیلوگرم ضایعات برنجی

  جمع کل به حروف

 3جدول شماره 

 )ریال(مبلغ کل مبلغ واحد )ریال( به حروف مبلغ واحد )ریال( به عدد میزان تقریبی واحد شرح ضایعات

    200،000 لوگرمیک الستیک

    5،000 لوگرمیک نوار نقاله

  جمع کل به حروف

 

 

 



 4جدول شماره 

 )ریال(مبلغ کل مبلغ واحد )ریال( به حروف مبلغ واحد )ریال( به عدد میزان تقریبی واحد شرح ضایعات

    100،000 لیتر روغن سوخته

    3،000 عدد بشکه خالی درجه یک

    2،000 عدد بشکه خالی درجه دو

  جمع کل به حروف

 و با آگاهی كامل و پذيرشگهرهمکار  مزايده شركت معدنی و صنعتی موضوع اقالممضاء كننده ی ذيل پس از بررسی و بازديد از ا

 با لحاظ را اقالم موضوع مزايدهآمادگی می نمايم كه  اعالمشرايط مزايده، تعهد نامه و به طور كلی تمامی مدارك و اسناد مزايده 

 م:           شرايط ذيل خريداری نماي

برای انعقاد  روز از تاريخ ابالغ ، 5حداكثر ظرف  (گهرهمکاركتبی شركت  ابالغپس از ) برنده مزايده پس از ابالغ در صورتی كه -1

 ل،يحوتفروش،  ،یآگههای  ههزين، یقیمت كارشناس قرارداد حاضر نشده يا از واريز كل مبلغ پیشنهادی، مالیات برارزش افزوده و

شركت  تضمین مامتناع نمايها مطابق دستورالعمل فروشنده(  نهيهز ري)وسا یبرشکار ک،یو تفک یریانتقال و خروج ،حمل ،بارگ

به نفع شركت  ،بدون نیاز به اثبات امری يا مراجعه به مراجع اداری و قضايی( و يا چک صیادیمانت نامه بانکی ض)در مزايده 

و  یحقوق یو دعوا یاعتراض چگونهیخصوص حق ه نيدر امزايده گر  و مطالبه و ضبط خواهد شد همکار گهرمعدنی و صنعتی 

 نخواهد داشت.     یفریك

 .اين پیشنهاد محسوب می شود الينفکتايید می نمايم كه كلیه ضمايم اسناد و مدارك مزايده جز -2

را به نفع فروشنده در  (تضمین اسناد مزايده)حت عنوان تضمین شركت در مزايده و به منظور تعهد به خريد مورد مزايده ت-3

 .تقديم داشته ام "الف"پاكت 

 باشد. یاز پیشنهادها بدون اجبار به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار م کيهر  قبول ايكمیسیون معامالت در رد  -4

ن معیبدست آمده ، برنده براساس دستورالعمل شركت گهر همکار  یقیمتها سهيضمن مقا دهيمندرج در اوراق مزا طيشرادر  -5

 میگردد.

 دهيمزا یبرا یتیمسئول چی)و ه)است  یبيمندرج در جدول فوق تقر عاتياز اقالم ضا کيهر  زانیعدد مندرج در ستون م-6

و برحسب آن در چهارچوب دستورالعمل فروشنده  باشدیو مالك قبض باسکول فروشنده م((کندینم جاديا )شركت گهرهمکار(گزار

 یفریو ك یحقوق یو دعوا یاعتراض چگونهیخصوص حق ه نيگر در ا دهيمزا و باشدیو الزم االتباع م گرددیسند الحاق م نيبه ا

 نخواهد داشت.    

به مزايده گزار بربیايم  وارده خسارت عهده از راساً مزايده اسناد در مندرج شرح به تعهدات انجام عدم صورت درمتعهد میگردم  -7

 )تضمین شركت در مزايده  ضمن اينکه در اين مورد ،در اين مورد قطعی و معتبر خواهد بود و تشخیص و اعالم مزايده گزار

به نفع شركت معدنی و  بدون نیاز به اثبات امری يا مراجعه به مراجع اداری و قضايی ،( و يا چک صیادی ضمانت نامه بانکی

 نخواهد داشت.     یفریو ك یحقوق یو دعوا یاعتراض چگونهیخصوص حق ه نيگر در ا دهيمزا ضبط خواهد شد همکار گهرصنعتی 

اعالم میدارد كه در كلیه مواردی كه تضمین شركت در مزايده  و برگه پیشنهاد قیمت مزايده گر با مهر و امضای اين اسناد -8

ه ب)بدون نیاز به اثبات امری يا مراجعه به مراجع اداری و قضايی(  و پرداختیهای مزايده گر (و يا چک صیادی )ضمانت نامه بانکی

از خود سلب  یفریو ك یحقوق یو دعوا میگردد ،حق هرگونه اعتراض و ايرادی ضبط همکار گهرنفع شركت معدنی و صنعتی 

 م.می نماي

 پیشنهاد دهنده:شخص حقوقی  نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر 
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