
  دعوتنامه مزايده عمومي

 يك مرحله ايمزايده : عمومي نوع  - ١

 دستگاه مزايده گزار : شركت صنايع الستيكي سهند ( سهامي عام)  - ٢

 مطابق ليست پيوستبر نياز مازاد: فروش اقالم ضايعاتي موضوع مزايده  - ٣

 –اشتهارد  نشاني كارخانه شركت به٢٠/٣/٩٨لغايت  نشر آگهيتاريخ از بازديد زمان و محل  - ٤

  ١خ سنبل  -  -٢خ سوسن  –انتهاي خ دكتر حسابي غربي – ٣شهرك صنعتي فاز 

دفتر  به ١ ٢٢/٣/٩٨خرين مهلت و محل تحويل پاكات : حداكثر تا پايان وقت اداري  آ - ٥

واحد  ٥طبقه  ٢٠بلوار فردوس شرق خيابان وليعصر كوچه ظرافتي پالك  مركزي شركت

 .و رسيد دريافت نمايند تحويل دهندبه واحد دبيرخانه  ١٧

تهران بلوار فردوس شرق خيابان وليعصر كوچه ظرافتي پالك  محل برگزاري مزايده:- ٦

 .١٧واحد  ٥طبقه  ٢٠

اشخاص حقوقي  حضور يك نفر به عنوان نماينده تام االختيار از جانب شركت كنندگان  -

  . در صورت همراه بودن معرفي نامه معتبر در جلسه مزايده بال مانع است

 تضمين شركت در مزايده:- ٧

واريز  از طريق ريال ده ميليون مبلغ بهصو رت سپرده نقدي   تضمين شركت در مزايده به

با شرح  ٦٧٦٠كد  بانك ملت شعبه پارس خودرو٠٢/١٥٩٥٤٣٨٥حساب شماره  به 

با پرداخت مستقيم از طريق دستگاه پوز واحد مالي مستقر و يا عوتنامه شركت در مزايده د

يا ضمانت نامه بانكي با يا چك تضمين شده بانكي و  پرداخت  مبلغ مذكور  شركتدر

  ارائه دهندرا  ماهه قابل تمديد ٣سررسيد 

  . توجه : چك و سفته به عنوان  تضمين شركت در مزايده قابل قبول نمي باشند

شركت هيچگونه تعهدي در قبول پيشنهاد ارائه شده  ، واريز سپردهعدم تبصره : در صورت 

مرجوع نمودن  هد درعمت ،ارزشركت مزايده گ ، و در صورت مردود شدن پيشنهاد ندارد

   .سپرده خواهد بود



  شرايط عمومي شركت كنندگان :– ٨

كليه اشخاص اعم از حقيقي ويا حقوقي مشروط بر اينكه مشمول ممنوعيت مقرر در -١

 ١٣٣٧دي ماه سال  ٢٢و قانون منع مداخله در معامالت دولتي مصوب قانون اساسي  ١٤١

  .نباشند ميتوانند در مزايده شركت نمايند

  .در زمان شركت و اجراي مزايده باشند ، كليه اشخاص نبايد ممنوع المعامله -٢

ه پيشنهاد توسط ئنمايند بايد اراچنانچه اشخاص حقوقي در مزايده شركت مي  -٣

  انجام گردد  و مهمور به مهر شركت روزنامه رسميآخرين مجاز  همراه با  دارندگان امضاي

  دارا بودن توان مالي جهت انجام مزايده -٤

كليه هزينه هايي كه شركت كنندگان در مزايده متحمل مي شوند بر عهده خود آنها -٥

  خواهد بود.

پيشنهادي خود را در پيشنهاد دهنده بايد پس از بررسي و مطالعه كامل شرايط ، قيمت  -٦

ماليات بر ارزش افزوده نيز اضافه  %٩برگ پيشنهاد قيمت ارائه نمايد به مبلغ پيشنهادي 

  ميگردد.

كليه كسورات قانوني اعم از ماليات و بيمه و عوارض بر عهده برنده مزايده ( خريدار )  ٨

  مي باشد.

  

  پاكت الف :

مي باشد  يا ساير تضامين ذكر شده  وواريز از طريق دستگاه پوزو يا  بصورت سپرده نقدي

  دعوتنامه شركت در مزايده تهيه و ارائه ميگردد ج ركه طبق شرايط مند



قرارداد في ما بين و اجراي كامل مفاد ، در صورت برنده شدن پيشنهاد دهنده و انعقاد 

نزد دستگاه مزايده گزار باقي  تا اجراي كامل تعهد ، بعنوان تضمين حسن اجراي تعهد

  . ماندمي

  پاكت ب : 

اسناد و مدرك مزايده مشتمل بر دعوتنامه شركت در مزايده ، نمونه قرارداد ، ليست -١

 در ار زمشخصات موضوع مزايده و بطور كلي كليه اسناد و مداركي كه از طرف مزايده گ

  مزايده قرار داده شده استاختيار شركت كنندگان 

اسناد و مدارك پيشنهاد دهنده  شامل يك نسخه برابر اصل تصوير آگهي تاسيس ،  -٢

خرين تغييرات اعضاي هيات مديره  شركت و كارت ملي اعضاي هيات مديره و گواهي كد آ

  اقتصادي شركت 

 چنانچه اشخاص حقيقي پيشنهاد مي دهند بايد كپي كارت ملي خود را ارائه دهند-٣

  نع مداخله كاركنان دولتبرگ تعهد نامه م -  ٤

  پاكت ج: 

  فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت

  توجه :

ه ليكن يك يا چند صفحه آن به امضاي ئچنانچه پيشنهاد توسط شخص حقوقي ارا-١

دارنده مجاز نرسيده باشد تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط و اسناد مزايده از 

نده تام االختيار شركت كننده بايد در جلسه طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد  و نماي

   بازگشايي پاكات صفحاتي كه سهوًا امضا ويا مهر نگرديده است را امضا ويا مهر كند

ار حق تغيير، اصالح يا تجديد نظر در اسناد و مشخصات مزايده را قبل از زمزايده گ -  ٢

انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها را براي خود محفوظ ميدارد در اينصورت مراتب كتباً به 



شركت كنندگان ابالغ خواهد شد و در صورتي كه پيشنهاد دهنده اي قبل از ابالغ مراتب 

انجام اصالحات ، مجدداً پيشنهاد خود را تحويل خواهد تسيلم شده باشد در وقت قانوني با 

  داد

  ه پيشنهاد :ئنحوه تكميل اسناد مزايده و ارا

شركت كنندگان بايد پاكات الف ، ب ، ج را تكميل و سپس در پاكت جداگانه بصورت  -  ١

بر روي پاكات  ار تسليم نمايندزسر بسته در موعد مقرر در قبال رسيد به دستگاه مزايده گ

 ايد موضوع ، نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد درج گرديده باشد ب

ار در مورد پيشنهاداتي كه به وسيله پست ارسال و ديرتر از موعد زدستگاه مزايده گ- ٢

   مقرر دريافت گردند مسئوليتي نخواهد داشت

  : يي پاكاتتاريخ باز گشا

ار مطرح و مورد بررسي زمعامالت دستگاه مزايده گپيشنهادات واصله در جلسه كمسيون 

  قرار خواهند گرفت

  ارز يابي پيشنهادها و تعيين برنده مزايده:

 و هيچگونه ابهام و شرط نداشته باشدپيشنهادها بايد از هر نظر كامل و بدون نقص بوده -١

برگ و يا خارج از شرايط مندرج در  دهيوبه پيشنهادتي كه فاقد سپرده شركت در مزا

  نخواهد شد.پيشنهاد قيمت ارائه شده باشد ، ترتيب اثر داده 

انتخاب برنده ،شركت سهند پس از ارزيابي و كنترل مدارك ، باالترين پيشنهاد را به  -٢

  برنده مزايده تعيين و مراتب را صورتجلسه و اعالم مي نمايد.عنوان 

گزار باقي مانده و  در شركت مزايدهرارداد با نفر اول سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد ق -٣

از عقد قراردادو يا   تا سه روزپس از برگزاري مزايده و برنده شدنحداكثر   چنانچه نفر اول

ير شرايط مندرج در اس نسبت به بار گيري موضوع مورد مزايده  و يا  از پرداخت مبلغ ويا

ضبط ميگردد و با نفرات سپرده او به نفع شركت مزايده گزار  ، قرارداد خودداري نمايد



شركت قرارداد منعقد خواهد شدو در خصوص ضبط سپرده  اولويت، بعدي به ترتيب

  . كنندگان هيچگونه ادعا واعتراضي نخواهند داشت

پيشنهادها بر اساس مقررات داخلي دستگاه مزايده گزار و قوانين رسمي كشور بررسي و  -٤

  نسبت به اعالم برنده اقدام خواهد شد 

تگاه مزايده گزار حق بررسي را براي خود محفوظ مي دارد و قبل از انتخاب پيشنهاد دس-٥

  صحت و سقم اطالعات پيشنهاد دهندگان را بررسي كند ،برگزيده و انعقاد قرارداد 

شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد حقي را براي شركت كنندگان ايجاد نمي كند و  -٦

ودستگاه مزايده گزار در رد و يا  مزايده گزار نمي شودايجاد  تعهد براي دستگاه موجب 

  قبول پيشنهادات مختار مي باشد 


