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 دستور العمل و شرایط مزایده
 :مقدمه-0

 نسدتت بده در نظدر داردنامیدده مدش شدود  "فروشنده"یا  "مزایده گزار"بعد که من سیرجان شرکت مجتمع جهان فولاد 

بده اشدخاح یقیقدش و   خود را با مشخصات ذیل از طرید  مزایدده فدرفاً "سيرجان یترستوران سا یها فروش پسماند"

 اقدام نمایدیقوقش )شرکت ها و موسسات( 

 از اداره محیط زیست الزامی می باشد.، دفع و دفن پسماندها مجوز حمل خیلی مهم: ارائهنکته 
 شرح مختصر موضوع مزایده:-2

 یرجان به شرح ذیل:شرکت مجتمع جهان فولاد س یترستوران سا یفروش پسماند ها

 

 مقدار شرح ردیف

0 

 ،چنگقال ،قاشق  ،ظروف غذا اعم از یکیشامل ظروف پلاست یرستوران یپسماند ها

 یهقا یو مققدار بقاترمبجقا کیسقه ،یتقونز یظروف ترش ،آب و نوشابه یها یبطر

 به صورت درهم  ینیومی ...آلوم
 متر مکعب 20511

2 
بقا  ،چنگال ،قاش  ،اعم از ظروف غذا یکیشامل ظروف پلاست یرستوران یپسماندها

 تن 01 به صورت درهم ...نوشابه و ظروف مختلف و  یبطر

 

لدازم اسدت پدز از  پیشنهاد دهنده باشد.به آنها نمش صرکلیه موارد بالا بوده ولش منح شامل مزایدهموضوع : شرح تبصره

 هرگونده را بررسش نموده و در فدورت مشداهده مذکور مزایده، راساً تمام فعالیت های مورد نیاز برای انجام طالعه اسناد مزایدهم

 بصورت مکتوب یا در جلسه شفاف سازی مطرح نماید.مغایرت، موارد را 

 ها:تسلیم پیشنهاد  تاریخ و محل-3

 شرسم یندهنما یادهنده  یشنهاددستور العمل توسط پ ینمندرج در ا یطشرا ی دق یتپز از رعا یستشبا یشنهادهاپ -2-1

از تاریخ  کاری ( روزده) 01 مدت ظرف حداکثر( گر با مهر و امضاء مجاز شرکت مزایده ینامه از سو شبه همراه معرف) یشانا

 -یاسدد آبداد ینالد یدجمالر سبولوا یرجان،س نشانش بهآخرین روز تحویل پاکات(  1:103)تا ساعت انتشار آگهی در روزنامه 

معاملات شرکت مجتمدع جهدان فولداد  یسیونکم یرخانهدب ینیومش؛آلوم یساختمان نما شجنب گل فروش -اداره ارشاد یروبرو

 .گردد اخذ رسید و حویلت( 149 شداخل 448-82211164با شماره تماس  یگلریب یآقا 1419698181 کد پستش یرجانس

 یچگوندهشدرکت مجتمدع جهدان فولداد سدیرجان ه ش؛بصدورت پسدت مزایدده: در فورت ارسال پاکدات مهم یلیخ تذکر

 یدیندر محل و در فرفدت تع یلگر موظف به تحو مزایدهنداشته و  شاز موسسات پست مزایدهدر خصوح اخذ پاکت  یتشمسئول

 باشد. ششده فوق الذکر م

که ناخوانا، مشروط، متهم، فاقد  یشها یشنهادو شرط باشند. لازم به ذکر است به پ یدکامل و بدون ق یداب یشنهادهاپ -2-2

 شود. شاثر داده نم یبمقرر و بدون لاک، مهر و امضاء باشند، ترت ینتضم
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 یمدتق یشدنهادگر در برگ پ مزایده یلهاست که به وس شقرار خواهد گرفت متلغ شکه ملاک بررس یشنهادیپ یمتق -2-4

 شود. شو به یروف نوشته م ش( به عنوان متلغ کل، بدون قلم خوردگمزایدهاسناد  دوم)بخش 

جداسدازی، تفکید ،  هدای یندههزمشرویه از جملده  یکامل کارها یها قیمت شامل گر مزایده یشنهادیپ یمتق  -2-8

 یهدا یندههز یرکارکندان و سدا شقدانون یدایامز ش،اجتمداع ینتام یمهب ش،عوارض قانون یات،مال یص،ترخ یری،بارگ یه،یمل، تخل

 شده باشد(  شمستثن شبه روشن مزایدهاسناد  در ینکهاست. )مگر ا گردیدهارائه شده لحاظ  شمال یشنهادکه در پ مش باشدمربوطه 

 :مزایدهاسناد -4

 مزایددهدر طول ، فرم های مربوطه و کلیه مکاتتاتش که مزایدهعتارت است از دستور العمل و شرایط  مزایدهاسناد  -8-1

 به شرکت کنندگان ابلاغ مش گردد.

گران، نکات متهم یا نواقصش نیازمند به شرح و توضیح  مزایدهاز نظر  مزایدهمدارک چنانچه هنگام مطالعه اسناد و  -8-2

به ساعت قتل از آخرین فرفت تحویل پاکات مش تواند نظرات خود را به فورت مکتوب  22گر یداکثر تا  مزایدهبیشتری باشد، 

اعلدام نمایدد و چنانچده در نتیجده ایدن استفسدار؛  46612644411یا از طری  شدماره  tender@sjscosteel.comایمیل 

مچنین منعکز نتاشد، مراتب کتتاً به اطلاع استفسار کننده و ه مزایدهاطلاعات و توضیحاتش به دست آید که در اسناد و مدارک 

 گران خواهد رسید. مزایدهسایر 

منصرف شده باشد؛ باید انصدراف خدود را  مزایدهاز شرکت در این  مزایدهگر پز از دریافت اسناد  مزایدهچنانچه  -8-4

 سددداعت قتدددل از آخدددرین فرفدددت تحویدددل پاکدددات بددده فدددورت نامددده رسدددمش بددده آدرس ایمیدددل  24یدددداکثر تدددا 

tender@sjscosteel.com .ارسال نماید 

گر بایستش در مهلت تعیین شده نستت به ارائه پیشنهاد خدود اقددام نمایدد و یدا اینکده بدا  مزایدهموکداً متذکر مش گردد 

ه یکدش از رعایت ضوابط فوق الذکر و ارائه دلایل موجّه عدم تمایل خود را کتتاً اعلام نماید. بدیهش است در فورتیکه آن شرکت ب

  گزار با آن شرکت رفتار خواهد شد. مزایدهدو طری  فوق عمل ننماید طت  مقررات و ضوابط جاری 

 :پیشنهاد دهندهتعهدات -5

 مطاب  شرایط و ضوابط مندرج در این اسناد. مزایدهانجام اقدامات در طول برگزاری  -1-1

 یلومترک یراز،ش-یرجانجاده س 14 یلومترک یرجان،استان کرمان، شهرستان سبه آدرس محل تحویل اقلام مزایده  -1-2

یرجان مش باشد و فروشنده ی  ادعا و اعتراضش متندش بدر سدختش در گل گهر شرکت مجتمع جهان فولاد س شجاده اختصاف 4

 دسترسش و یا موارد از این قتیل ندارد.

 ذیل را لحاظ نماید:پیشنهاد دهنده موظف است در متالغ یا متلغ پیشنهادی خود هزینه ها و مسئولیت موارد  -1-4

 مالیات و مالیات بر ارزش افزوده -1-4-1

، یمل و سایر کارهای مورد بارگیری ابزار و نیروی انسانش مورد نیاز جهت تفکی ،تامین ماشین آلات، تجهیزات،  -1-4-2

 در محل تعیین شده توسط فروشنده.نیاز 

   ماه شمسش.و خروج آنها از سایت فروشنده ظرف مدت یداکثر ی موضوع مزایده کالاهای یمل -1-4-4
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برندده مزایدده  زمان تعیین شده توسط مزایدده گدزار؛در  کالاهای موضوع مزایده در فورت عدم بارگیری و یملتبصره: 

مطاب   و ...  انتار داری ها و خسارات وارده به شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان از قتیل هزینه هزینهکلیه موظف به پرداخت 

 باشد.گزار مشمزایده متلغ تعیین شده توسط 
در انجدام محاسدتات اشدتتاه کده ، مشخص شدود محاستات پیشنهاد دهنده مش پذیرد در فورتیکه پز از کنترل -1-8

واهد گرفت و همچنین بین متلغ پیشنهادی بده عددد و ملاک عمل قرار خ ،مندرج در پیشنهاد وی بیشتر، اعداد فورت پذیرفته

 یروف، عدد بزرگتر ملاک عمل مش باشد.

یین برنده، مزایده گزار مراتب را به فورت کتتش به برنده با تعیین زمان پرداخت و یمل اعلدام و برندده پز از تع -1-1

این دستورالعمل مدش باشدد.  درمزایده موظف به پرداخت متلغ تعیین شده توسط مزایده گزار طت  زمان اعلامش و شرح مندرج 

دستورالعمل، فروشنده مش تواند با تشخیص خود نستت به واگذاری بدیهش است در فورت عدم واریز وجه در زمان مقرر در این 

و یا عدم واگذاری و تعیین جریمه برای برنده مزایده اقدام نماید. پز از واریز وجه طش مدت اعلامش، برنده مزایده ظدرف مددت 

 مقتضش مش بایست اقلام را خارج نماید.

ا پیشنهادی اعدم گونه توضیح یز بازگشایش پیشنهادها هیچو شرط باشد و پز اکامل و بدون قید پیشنهادها باید  -1-9

بعد از آن، پذیرفته نخواهد شد. به پیشنهاد هایش که گزار و یا  مزایدهتوسط  مزایده، خواه قتل از تعیین برنده از کتتش یا شفاهش

 ثر داده نمش شود.د، ترتیب انباش ءمهر و امضا ناخوانا، مشروط، متهم، فاقد تضمین شرکت در مزایده، بدون لاک،

در برگه پیشدنهاد  پیشنهاد دهندهقیمت پیشنهادی که ملاک بررسش قرار خواهد گرفت متلغش است که به وسیله  -1-1

 درج مش گردد، خواهد بود.بدون قلم خوردگش  و قیمت به عنوان متلغ کل

 درصد(0افزوده و عوارض )%پیشنهادی * مالیات ارزش  )نرخ( مبلغ کل پیشنهادی= مقدار اقلام مزایده * فی: تبصره 
 نحوه ارائه پیشنهاد ها:-6

 پاکت جداگانه ) به فورت لاک و مهر شده( و به شرح زیر ارائه گردند: سهپیشنهاد ها مش بایستش در  -9-1

 :"پاکت الف"

 مزایدهشرکت در تضمین 

 :"کت بپا"

 اسناد مزایده تایید شده 

 مدارک ثبتی 

  الزامی زیست حیطممجوز حمل، دفع و دفن پسماندها از اداره 

 :"پاکت ج"

 پیشنهاد قیمت

و  "ب"،  "الدف"م شوند و هر سه پاکت باید به تعداد ی  نسخه افل، تهیه و تسلی "ج"و  "ب"های تمام محتویات پاکت

و هر سه پاکت مدذکور مشخص و از یکدیگر جدا شوند. سپز لاک و مهر گردیده  با درج عناوین به فورت روشن و واضح، "ج"

، شدماره تمداس، گدر مزایده کامل نام و نشانش پاکت های موفوف ر لفاف و پاکت مهر شده دیگری گذارده شوند و روید جمعاً
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سدط فنش( بایستش تو ها )مالش و ود. کلیه ففحات پیشنهادبه وضوح نوشته ش تاریخ ارائه پیشنهادو  مزایدهعنوان  ،مزایده شماره

 شوند. اءمهر و امض (ساسنامه و یا آگهش آخرین تغییرات در روزنامه رسمشبر اساس افایتان امضای مجاز مزایده گر )

 شامل: "الف"پاکت  -9-1-1

 دستور العمل یاضر. 2تهیه شده طت  شرایط مندرج در ماده  مزایدهدر  تضمین شرکت

 شامل: "ب"پاکت   -9-1-2

 تدت، واهش ثکدد اقتصدادی و شناسده ملدش، گد مدارک ثتتش یا مدارک شناسایش: شامل تصویر  اساسنامه، مدارک

 گواهش آخرین تغییرات و ... برای اشخص یقوقش و مدارک شناسایش برای اشخاح یقیقش.

 (س تلفن ثابت و همراه الزامش است) ذکر شماره تما

 .اسناد مزایده مهر و امضاء شده توسط فایتان امضای مجاز 

  شالزام زیست محیطمجوز یمل، دفع و دفن پسماندها از اداره رونوشت برابر افل. 

 مزایده، مکاتتات در دوره برگزاری مزایده، کلیه اطلاعیه ها، افلاییه ها پیشنهاد دهنده مش بایست این اسناد تبصره یک:

خوانده شده و "با درج جمله  باشد؛شآنکه اسناد را مطالعه نموده و مورد قتول آنها م ییددر تامهر و را و مدارک ثتتش و شناسایش 

قدرار داده و تسدلیم نمایندد. چنانچده بدا  "ب"در داخدل پاکدت و ففحات؛ مهر و امضاء نمدوده  یهکل یلدر ذ "مورد قتول است

، عضش از اوراق غیر تعهد آور سهواً مهر و امضاء نشده باشدندب معاملات شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان، تشخیص کمیسیون

در غیر این فورت آن پیشنهاد ناقص  ،خواهد کرد ءو امضا آنها را مهر بر اساس نظر و تایید کمیسیون معاملات، پیشنهاد دهنده

 و مردود خواهد بود.

مزایدده با هماهنگش شرکت مش نماید، موظف است  مزایدهه پیشنهاد دهنده به فورت مشارکت در کدرفورتی :دو تبصره

شارکت نامه فش مدابین ارائده انضمام م بهرا مشارکت  اشخصاح یقوقشکلیه اطلاعات درخواستش فوق مربوط به هر ی  از  ،گزار

 .نماید

 پیشنهاد مالی شامل: "ج"پاکت   -9-2

محاسته نموده و جمع کل متلدغ ناخدالص  یدهانجام کار موضوع مزا یمورد نظر خود برا یمتق یستشگر با یدهمزا -9-2-1

 یشدنهادبدرگ پ یدگران با یده. لازم به ذکر است که مزایدوارد نما یمتق یشنهادخود را در محل مورد نظر در برگ پ یشنهادیپ

 .یندارائه نما "ج"نموده و در پاکت  میلرا تک یدهمندرج در بخش سوم اسناد مزا یمتق

 یشدنهادیمدوارد، متلدغ پ یهجهات و لحاظ نمودن کل یعبا توجه به متلغ کل برآورد و جم یددهندگان با یشنهادپ -9-2-2

 . ینداعلام نما یمتق یشنهادخود را در برگ پ

 یددهاسدناد مزا شو بها و به طدور کلد یردر فهرست مقاد ییرتغ ش،نه شرط، دست خوردگهر گو یدق گرددشم یدتاک -9-2-4

 خواهد شد. یشنهادموجب رد پ

 باشد. یالیربه فورت  یستبا شم یمتق یشنهادپ -9-2-8

برندده  یینتع ینوشته شود و برا یمتق یشنهادبا عدد و یروف در برگ پ یدکل کار با یبرا یمتق یشنهادیرقم پ -9-2-1

 با یروف نوشته شده است؛ ملاک عمل خواهد بود. که شارقام یدهمزا
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 :مزایدهشرکت در تضمین -2

پیشنهادی مدش باشدد کده شدرکت کننددگان در  متلغ کل)پنج درصد(  %5 شرکت در مزایده معادلتضمین  -1-1

 مزایده مش بایست به یکش از روش های ذیل عمل و یا اقدام نموده و در پاکت مربوطه ارائه نمایند:
مرکدزی سدیرجان بندام  22414بان  تجارت شعته شماره  2281414811مذکور به یساب شماره  واریزی متلغ -1-1-1

 ( IR 494144444444442281414811)شماره شتا:  شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

  .یگرد شبه مدت سه ماه شمس یدو قابل تمدضمانتنامه بانکش معتتر با اعتتار یداقل سه ماهه  -1-1-2

 ضروری و الزامش است. فوق الذکرنامه ان مزایده در ضمانتشماره و عنو تتصره: قید

( باشد در غیر اینصورت نده تنهدا شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجانگزار ) مزایدهالزاماً باید به نفع  : ضمانتنامهتذکر مهم

 نماید.اری ( خودد"ج") پیشنهاد قیمت پاکت گزار ی  دارد از بازگشایش مزایدهضمانتنامه مورد پذیرش نتوده بلکه 

 (.رسید ثتت چ  مذکور در پاکت الف ارائه گردد) ثتت شده یادیف شچ  شرکت -1-1-4

بده  شتواند با درخواست رسم شداشته باشد، م یرجاناز شرکت مجتمع جهان فولاد س شگر مطالتات یدهچنانچه مزا -1-1-8

مهر و امضاء شدده  شاقدام و گواه یدهمزا ینشرکت در ا ینگزار، نستت به بلوکه کردن آن متلغ به عنوان تضم یدهمزا شامور مال

 .یددر پاکت مربوطه ارائه نما ینرا به عنوان تضم یرجانشرکت جهان فولاد س شامور مال

در پاکدت  یرجانشرکت مجتمع جهان فولاد س شامور مال شکتت ییدپز از تا یستبا شفوق م شدرخواست رسممهم:  تذکر

موفدوف  ینباشد؛ نه تنهدا تضدم یدهگزار نرس یدهمزا شامور مال ییدکه به تا یشارائه گردد و در فورت ارائه درخواست ها "الف"

 گزار ی  دارد از بازگشایش پیشنهاد قیمت خودداری نماید یدهمورد پذیرش نتوده بلکه مزا

 "ج"باشد، پاکت  1-1-1پاکت الف( فاقد شرایط مندرج در بند ضمین شرکت در مزایده ارائه شده )در فورتیکه ت -1-2

 اهد شد.باز نخو

سایر پیشنهاد دهنددگان  مزایدهشرکت در  سیده، تعیین و اعلام برنده مزایده، تضمینپز از بررسش پیشنهادات ر -1-4

بدرای مددت  واردی که بنا بر نظر مزایده گدزار،گزار مسترد خواهد شد مگر در م مزایدهبه تشخیص  مزایدهبه جز نفر اول و دوم 

مسدترد توسدط شدرکت برندده  یمدل اقلدامنفرات اول و دوم نیز پز از  مزایدهر شرکت د تضمینمعین دیگری نگهداری شود. 

 خواهد شد.

 های زیر ضتط مش شود: در یالت مزایدهشرکت در  تضمین -1-8

 دهنده پیشنهاد خود را پز بگیرد. گاه پیشنهاد هر -الف

 موضوع مزایده در مهلت تعینش شده توسط فروشنده اقدام ننماید.برنده مزایده نستت به پرداخت وجه و یمل اقلام  -ب

 مزایدهشرکت در بانکی نمونه فرم ضمانتنامه 

رستوران  یفروش پسماند ها"ف با موضوع -4141مزایده شماره مایل است در  ............................نظر باینکه شرکت/مشارکت 

شرکت ............ در مددقابل شرکت مجتمع جهان فولداد  ید، لذا این بان  ازت نماشرک "یرجانشرکت مجتمع جهان فولاد س یتسا

جداده  2کیلدومتر ، شدیراز -جاده سیرجان 14 شهرستان سیرجان، کیلومتربه آدرس  14944191986سیرجان به شناسه ملش 

مجتمدع جهدان فولداد شرکت ضمانت مینماید که چنانچه مددتلدغ ................ ریال ).............. ریال(  بدددددرای اختصافش گل گهر
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تسدلیم از گزار به این بان  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کنندده مدورد قتدول واقدع شدده و مشدارالیه  مزایدهبعنوان  سیرجان

............ ریدال( مرقدوم را بمحد  ........................ ریدال ).......... متلغ ؛ضمانتنامه انجام تعهدات در مدت مقرر استنکاف نموده است

دریافت اولین تقاضای کتتش بدون اینکه ایتیاجش به اثتات فحت و یا سقم آن یا اقامه هیچ گونه دلیل و یا فدور اظهدارنامه یدا 

تا آخدرین  . این ضمانتنامهمجتمع جهان فولاد سیرجان بپردازداقددامش از مدجرای اداری یا قضائش داشته باشد بلادرنگ در وجه 

 جتمع جهان فولاد سیرجان برای مدت یداقل سه ماه شمسش دیگرمعتتر بوده و بنا به درخواست م    /     /    ساعت اداری روز

 قابل تمدید خواهد بود.

اینصورت نده تنهدا ضدمانتنامه مدورد پدذیرش  گزار باشد و در غیر مزایدهباید به نفع مش : ضمانتنامه الزاماًیک تذکر مهم

 ی  دارد از بازگشایش پیشنهاد قیمت نیز خودداری نماید.  مزایده گزاروده بلکه نت

 آگاهی از قوانین و مقررات و شرایط کار: -8

)چهل درفد( متلغ کل )شدامل  %84پز از ابلاغ مزایده گزار به برنده مزایده،  ؛نحوه پرداخت توسط برنده مزایده -4-1

توسط برنده مزایده به یساب مزایده گزار واریدز و باقیماندده مدش بایسدت قتدل از درفد ارزش افزوده(  6متلغ موضوع مزایده و 

 اولین بارگیری که زمان آن از سوی مزایده گزار )فروشنده( اعلام مش گردد به یساب اعلامش مزایده گزار واریز گردد.

ین و مقدررات جمهدوری انپیشنهاد خود را با توجه به قدوبایست های دریافت کننده این اسناد مزایده، مش شرکت -4-2

 د.نتهیه و تسلیم نمای ،دیگر مجوزهای مربوطهاسلامش ایران، شرایط مندرج در این اسناد و 

، پیشنهاد وافله مورد قتول نخواهد بدود و مزایده مندرج در این اسناددر فورت عدم رعایت کامل مفاد و شرایط  -4-4

 چنین پیشنهادی را مردود بداند. ،یح یا استدلال باشدگزار ی  دارد بدون این که نیازی به ادای هر توض مزایده

مزایدده، اسدناد، مددارک، نحدوه و محل تحویدل موضدوع مزایدده، هاد دلیم پیشندتل از تسدپیشنهاد دهنده باید ق -4-8

مام ، تمزایدهرا به دقت بررسش کرده و ضمن کسب اطلاع کافش و کامل از متن مدارک  مزایدهاسناد  ویده موضوع مزامشخصات 

والش آن و امکاندات و و ید محل تحویدلهای دسترسش، محل و موقعیت  اطلاعات لازم در خصوح شرایط یمل و نقل، وضع راه

 به دست آورد. قوانین و مقررات نافذ و جاری را ، شرایط محلش،تسهیلات محل

نماید و هیچ گونه ادعدایش از پیشنهاد دهنده، پز از تسلیم پیشنهاد، نمش تواند استناد به ناآگاهش یا اشتتاه خود   -4-1

دهندگان پز از تسلیم نرخ پیشنهادی به علدت عددم آشدنایش و یدا عددم آگداهش نسدتت بده محدل و موقعیدت  طرف پیشنهاد

 قابل قتول نخواهد بود. ،مطرح گردد ...جغرافیایش و امکانات و 

را بده  مزایددهنده تمدام اسدناد و تسلیم پیشنهاد، به منزله آن تلقش خواهد شد که پیشنهاد ده مزایدهشرکت در  -4-9

با تجربه مش تواند به دست آورد، به دست آورده  پیشنهاد دهندهدقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها را تا یدی که ی  

دهندگان در ایدن خصدوح  گونه اعتراضش از سوی پیشنهادو هروجود ندارد.  مزایدهاست و ابهام یا اشتتاهش به نظر او در اسناد 

 اقد اعتتار است.ف

قتل از محاسته و ارائه قیمدت پیشدنهادی خدود بده ادارات کدار و موظفند ان پیشنهاد دهندگتاکید مش گردد که  -4-1

مراجعده و بدا اطلداع و آگداهش کامدل از  شهرداری و سایر سازمان های ذیدربط، امور اقتصادی و دارایش، سازمان تامین اجتماعش

بور پرداخت نمایندد، قیمدت پیشدنهادی خدود را ران بایستش به ادارات و سازمان های مزاسلامش ایقوانین جاری کشور جمهوری 

محاسته و ارائه دهند. چون پز از تسلیم قیمت پیشنهادی هیچ گونه اعتراضش متنش بر عددم آگداهش از ایدن قدوانین پذیرفتده 
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ات قدانونش و مالیدات بدر ارزش افدزوده ارائده و کسدور واهد شد. بنابراین قیمت پیشنهادی با محاسته کلیه مالیات ها، عوارضنخ

کسدر و  مزایددهدولتش متعلقه را از مطالتدات برندده  اتگذار ی  دارد مالیات، عوارض، بیمه، سایر کسور مزایدهد گردید و خواه

 به یساب مراجع مربوطه واریز نماید. ،یسب مورد

هزینه های مربدوط تسلیم نمایند که شامل کلیه باید پیشنهاد خود را با این استنتاط تنظیم و  پیشنهاد دهندگان -4-4

 مش باشد. مزایده به مورد

در محل تعیین شده توسط مزایده گزار، مزایدده گدزار یدا فروشدنده  پز از تحویل موضوع مزایده به برنده مزایده -4-6

 مسئولیتش در خصوح موضوع مزایده نخواهد داشت.هیچگونه 

 یت:از محل سا یدبازد -0

مهنددس  یبدا جنداب آقدا یشدترکسدب اطلاعدات ب و یتاز محل سا یدبازد به یازدر فورت ن ش توانندم پیشنهاد دهندگان

 د.نیتماس یافل فرما 10030563520به شماره  قاسمش نژاد

 :اصلاحیه اسناد مزایده-01

هادها از انقضای مهلت تسلیم پیشن و بعد در اسناد و مشخصات را قتل مزایده گزار ی  تغییر، افلاح یا تجدید نظر -14-1

گزار تصمیم به تغییر، تصحیح، رفع ابهام و یا افلاح هر ی  از شرایط و یا مفاد  مزایدهبرای خود محفوظ مش دارد و در فورتیکه 

مراتدب بصدورت  و یا تصمیم به تجدید مزایده داشته باشد ها داشته باشدمزایده و یا تمدید مهلت ارائه پیشنهادمندرج در اسناد 

ن، ارسدال گاپیشدنهاد دهندد خواهد رسید. نسخه ای از اطلاعات تهیه شده جهت کلیه گانپیشنهاد دهندلیه اطلاعیه به اطلاع ک

گزار اعلام نمایندد.  مزایدهبه  دریافت اطلاعیه مذکور را کتتاً ،ان بایستش در اسرع وقتگپیشنهاد دهندو هر ی  از  خواهد گردید

شرح داده روند امضاء شده و طت   پیشنهاد دهندهگردیده و بایستش توسط  محسوب مزایدههر ی  از اطلاعیه ها جزئش از اسناد 

گزار ارسال گردد. ضمناً لازم بذکر است که اطلاعیه های مذکور نستت به هر موضدوعش کده در  مزایدهدر این دستورالعمل برای 

ید مهلت تسلیم یدا گشدایش پیشدنهادات در فورت تمد. فادر گردیده از اولویت برخوردار خواهد بود مزایدهآن زمینه در اسناد 

 توسط مزایده گزار، تمام یقوق و تعهدات مزایده گزار و پیشنهاد دهندگان تابع مهلت تمدید شده است.

فورتجلسات، مکاتتات، ایمیل ها و یا فاکز های فادره از طرف مزایده گزار به شرکت های دعوت شدده در ایدن  -14-2

شش از مدارک مزایده را تشکیل داده و بر شرایط و مفاد مشابهش که در مدارک مزایده ذکدر مزایده قتل از ارائه پیشنهاد نرخ، بخ

 گردیده تقدم خواهد داشت.

 :انگپیشنهاد دهندارائه یک پیشنهاد توسط  -00

از هر کدام مش باشد. در فورتیکه  مزایدهپیشنهاد بر اساس شرایط  (1) ان تنها مجاز به ارائه ی گپیشنهاد دهندهر ی  از 

پیشنهاد اقدام نماید، علاوه بر عدم لحاظ پیشنهاد، نام شدرکت کنندده از فهرسدت شدرکت  نستت به ارائه دو گانپیشنهاد دهند

 .یذف خواهد گردید مزایدهکنندگان در 

 :هزینه ارائه پیشنهاد ها-20

گدزار هیچگونده تعهدد و  دهمزایدو  ان خواهد بدودگپیشنهاد دهندعهده  مزایده، بر تمامش هزینه های مربوط به شرکت در

بددون و غیدره تهیده ضدمانتنامه  و پیشنهاد دهندههزینه های مربوط به تهیه و ارائه پیشنهاد توسط  مسئولیتش در قتال جتران
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یدا عددم ، ذکور یتدش در فدورت انصدرافم های ، نخواهد داشت و هزینهمزایدهو یا نتیجه  مزایدهتوجه به اجرای کامل مرایل 

 .خواهد بود پیشنهاد دهندهبه عهده  ه و یا باطل شدن یا تجدید مزایدهدر مزایدقتولش 

 :اعتبار پیشنهادها-30

هدر  ،مددت اینظرف  درو باشد روز معتتر مش (64نود ) تا مدت پیشنهاداتارائه مهلت  آخرین تاریخاز  ارائه شده پیشنهاد

فدورتیکه  برای طرفین الزام آور خواهد بود و در، پیشنهاد ایداعلام نم پیشنهادینستت به  قتولش خود را کتتاً گزار مزایدهزمان 

 مزایدهشرکت در تضمین ی  دارد  مزایده گزار ،نشود و یا از شرایط مقرر عدول نماید تحویل موضوع مزایدهه آن شرکت یاضر ب

را ی اعتتدار داشدته باشدند پیشنهاداتش که برای مددت کمتدر مزایده گزار مش تواند نفع خود ضتط نماید. ضمناًه را ب آن شرکت

 .مردود اعلام نماید

 :گزار مزایدهحقوق  -40

 ،گزار این ی  را برای خود محفوظ و مسلم مش دارد که با فلایدید خدود و بددون ذکدر دلیدل و توضدیح مزایده -18-1

این خصوح قطعدش  و تصمیم اتخاذ شده درهای وافله یا جزئش از آن اقدام نماید کلیه پیشنهاد یانستت به قتول یا رد هر ی  

گزار بصورت کتتش  مزایدهها قتول شده تلقش نمیگردد مگر آنکه مراتب قتولش از طرف ی  از پیشنهاد هیچ ضمناً .تلقش مش گردد

و در فورتیکه پیشنهادی مورد قتول واقع گردد در این فورت ارائه دهنده پیشنهاد ملزم خواهدد  اعلام گردد پیشنهاد دهندهبه 

 .ش فاکتور عمل نموده یا قراردادی مطاب  متن ارسالش مزایده گزار اقدام نمایدیا بصورت پیبود 

مزایدده گدزار گزار مصالحه کرده اند و مراتدب بده  مزایدهانش به زیان گپیشنهاد دهندهرگاه اطلاع یافل شود که  -18-2

و قرار دادن ندام  مزایده  به لغو گزار مح مزایدهگزار، این امر فورت گرفته باشد،  مزایدهکه به تشخیص در فورتی ،گزارش شود

 .دبوخواهد ان متخلف در لیست سیاه خود یتش به فورت دائمش پیشنهاد دهندگ

برندده ، منصرف گردد انجام مزایده )چه قتل از دریافت پاکات و چه پز از آن(هر علت از ه چنانچه مزایده گزار ب -18-4

و در این فورت، در فورت ارائده تضدمین شدرکت در  واهد داشتمزایده ی  هیچگونه ادعای جتران خسارتش را از این بابت نخ

 مزایده توسط پیشنهاد دهندگان، تضمین شرکت در مزایده آزاد خواهد شد.

ه بد قتولش کتتداً مراتب های وافله قتول شده تلقش نخواهد شد مگر اینکهکه هیچکدام از پیشنهاد دشو تکرار مش -18-8

 اعلام کتتش مزایده گزار و یمل توسط برنده مزایدده فدورت نپدذیردم گردد. مادامیکه اعلا پیشنهاد دهندهگزار به  مزایدهوسیله 

 معتتر مش باشد. مزایده این اسنادقیمت پیشنهادی و کلیه اسناد و مدارک مشروح در 

در ایدن مدورد  ،تعیین نمدودهواریز وجه، تحویل اقلام گزار جهت  مزایدهدر مدت مقرری که  مزایدهچنانچه برنده  -18-1

ریفات قضدایش بده نفدع خدود ضدتط شرا بدون هیچگونه ت مزایدهشرکت در  تضمینگزار ی  خواهد داشت  مزایده، م ننمایداقدا

و در این فدورت مدش  نیز ی  هیچگونه اعتراضش ندارد آن شرکت معتتر خود یذف وهای  شرکتنموده و نام وی را از فورت 

ورت عدم تحویل اقلام توسط نفر دوم به شرح تعیین شده در این بند با نفر تواند نستت به اعلام موضوع به نفر دوم اقدام و در ف

 دوم اقدام خواهد شد.

 هایش را که دیرتر از مهلت یاد شده تسلیم شود، دریافت ننماید. مش تواند پیشنهاد فروشنده -18-9

 

 



 
 شماره مزایده: شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان

 يرجانفولاد سشرکت مجتمع جهان  یترستوران سا یفروش پسماند ها          :یدهمزا موضوع ف-1010

 

 00از  00صفحه 

 "خوانده شده و مورد قبول است"

 ه         پیشنهاد دهند امضاء های مجازمهر و                                                                                    دبیر خانه کمیسیون معاملات

 :محرمانه بودن اسناد-05

 پیشنهاد دهندهطلاعات مربوطه فرفاً بمنظور قادر ساختن باید محرمانه تلقش شده و کلیه اسناد و مدارک و ا مزایدهاسناد 

گزار خواهند بود، لذا اطلاعات منددرج در اسدناد مزبدور نتایدد بدرای  مزایدهبه تهیه و تسلیم پیشنهاد وی مش باشد و جزو اموال 

 .افشا یا منتشر شود یهیچگونه کاربرد و یا منظور دیگر

 :نحوه واگذاری -60

مزایده گزار فورت مش پذیرد و در فورت تمایدل مزایدده گدزار بده بازگشدایش در یضدور بازگشایش پاکات توسط  -19-1

 نمایندگان رسمش پیشنهاد دهندگان، ساعت و محل جلسه اطلاع رسانش خواهد شد. 

)پیشدنهاد دهنددگان(، یاضدران در  پیشنهادها در زمان و مکان مقرر و پز از تهیه لیست اسامش دریافت کنندگان اسناد

 وده مش شود.جلسه گش

 :طری  زیر باز و قرائت خواهد شده پیشنهاد های وافله ب -19-2

مدورد قتدول واقدع  مزایددهشرکت در  تضمین، باز شده و درفورتیکه مزایدهشرکت در تضمین ، یاوی  "الف"ابتدا پاکت 

گزار با  مزایدهیافت و ، که شامل پیشنهاد مالش مش باشد، گشایش خواهد "ج"خواهد شد و در ادامه پاکت  باز "ب"شود، پاکت 

( و بررسش )در فورت عدم نیاز به زمان بیشتر جهت ارزیابش فنشفلایدید خود و با توجه به جمیع شرایط نستت به اعلام برنده 

 .اقدام خواهد نمود

مزایده  نشده باشد، تهیه 1 مادهمندرج در شرکت در مزایده به تشخیص مزایده گزار طت  شرایط  تضمینچنانچه  -19-4

 ندهد.و به آن ترتیب اثر  مردود شناخته را پیشنهاد مورد بحث مش تواندگزار 

، ارائه قیمت خارج از در مزایده پیشنهادات ناقص، متهم، مشروط، فاقد ضمانتنامه شرکتبه  مزایده گزار مش تواند -19-8

فدوق تسدلیم  4ت مقرر در مداده شد و یا بعد از مدو پیشنهاداتش که با شرایط این مزایده مغایرت داشته با برگه پیشنهاد قیمت،

داده نشده باشند و یا در ضمانتنامه تهیه شده عنوان شرکت مجتمع جهدان  گردد و یا سه پاکت در ی  پاکت لفاف مناسب قرار

 .ندهدبه طور کامل درج نشده باشد و ناقص و یا با عنوان دیگری درج شده باشد، ترتیب اثر  فولاد سیرجان

دهنددگان درخواسدت  پیشدنهاد ممکن است به تشخیص خود، از مزایده گزاریشنهادها، ارزیابش پ بررسش و هنگام -19-1

 هادها بنماید.ارائه توضیح در مورد پیشن

 :نشانی پیشنهاد دهندگان -02

ه و هر مکاتته ای که ب نوشته شده است برگ پیشنهاد قیمتپیش است که در  آدرس نشانش همان ،پیشنهاد دهندهنشانش 

گزار  مزایدهابلاغ شده تلقش خواهد گردید، مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانش قتلاً و بصورت کتتش به  ،ل شودنشانش مذکور ارسا

 .اطلاع داده شده باشد


