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قسمت اول :شرایط مزایده
شرايط شركت در مزايده عمومي و دستورالعمل به شركتكنندگان
ماده  -1موضوع مزایده
فروش اقالم ضايعاتي و مستعمل شركت معدني باما (سهامي عام) واقع در اصفهان ،فالورجان ،شهر بهاران ،مجتمع ايرانکوه
– شركت باما كه مقادير ذكر شده به صورت تقريبي بوده و ميزان آن قابل افزايش يا كاهش ميباشد.
ماده  -2محل نگهداري و دپو اقالم
در محوطه انبار ضايعات مركزی (كاله دروازه) شركت باما
پيشنهاد دهندگان ميبايست ضمن بازديد ،نرخ خود را بر اساس جدول منضم به قسمت سوم اسناد مزايده ارائه نمايند.
ماده  -3نشاني محل دریافت اسناد
اصفهان ،فالورجان ،شهر بهاران ،مجتمع ايرانکوه ،شركت باما ،اداره مركزی ،دبيرخانه
ماده  -4مهلت ارائه پيشنهادها
آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا پايان وقت اداری روز شنبه تاريخ  1398/12/03ميباشد.
ماده  -5محل تحویل پيشنهادات قيمت
به آدرس مذكور در ماده  3فوق مراجعه شود.
ماده  -6سپرده شركت در مزایده
شركتكنندگان در مزايده ميبايست سپرده شركت در مزايده را به شرح مندرج در بندهای ذيل به يکي از صورتهای
ضمانتنامه بانکي و يا واريز به حساب شماره ( )0109298040006نزد بانک ملي شعبه كليشاد همراه با پيشنهاد قيمت
خود تحويل نمايند.
 :1-6معادل  % 10مبلغ پيشنهادي طبق جدول پيشنهاد شركت در مزايده (قسمت سوم) برای خريد اقالم گروه اول
 :2-6معادل  % 10مبلغ پيشنهادي طبق جدول پيشنهاد شركت در مزايده (قسمت سوم) برای خريد اقالم گروه دوم
 :3-6معادل  % 10مبلغ پيشنهادي طبق جدول پيشنهاد شركت در مزايده (قسمت سوم) برای خريد اقالم گروه سوم
تبصره  :1بديهي است چنانچه متقاضيان قصد ارائه پيشنهاد قيمت برای هر سه گروه را داشته باشند ميبايست سپردهای
برابر مجموع سپردههای تعيين شده برای گروه های پيشنهادی را ارائه نمايند.
تبصره  :2مبلغ سپرده شركت در مزايده بعنوان ضمانت اجرای واريز مبلغ پيشنهادی برنده و تخليه اقالم مورد مزايده
محسوب گرديده و در صورت انصراف شركت كننده مزايده يا عدم واريز مبلغ پيشنهادی در موعد مقرر و يا احراز عدم
توانايي و اقدام به موقع برنده مزايده جهت خريد اقالم مذكور در اين دستورالعمل به نفع مزايده گزار ضبط ميگردد و
پيشنهاد دهنده حق هيچگونه اعتراضي در اين زمينه ندارد.
ماده  -7نحوه ارائه پيشنهادهاي قيمت
پيشنهادات بايد در سه پاكت جداگانه الك و مهر شده تحت عناوين پاكت های «الف»« ،ب» و «ج» به شرح زير ارائه گردد:
 :1-7پاكت «الف» محتوی تضمين شركت در مزايده كه گواهي مهر و امضا شده واريز وجه سپرده و يا ارائه ضمانتنامه
بانکي به همراه فرم تکميل شده درخواست عودت مبلغ سپرده و يا فرم درخواست عودت ضمانتنامه بانکي كه بايد طبق
شرح مندرج در ماده  6شرايط شركت در مزايده تهيه گردد.
 :2-7پاكت «ب» حاوی برگ تکميل و امضاء شده شرايط شركت در مزايده به انضمام پيش نويس قرارداد فروش (تکميل
جاهای خالي و تأييد و امضاء و مهر ذيل صفحات الزامي ميباشد ).و فرم مهر و امضا شده تعهد نامه و همچنين
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پيشنهاددهندگان ميبايست ليست ماشينآالت تحت اختيار خود جهت بارگيری و حمل به همراه ساير مدارك را در پاكت
«ب» ارائه نمايند.
تبصره  :3چنانچه شركتكنندگان تمايل به ارائه پيشنهاد در يك يا هر سه گروه مندرج در قسمت سوم (پيشنهاد شركت
در مزايده) را داشته باشند نيز ميبايست نسبت به مهر و امضاء كليه صفحات اسناد مزايده اقدام نمايند بديهي است قرارداد
بر اساس اطالعات و مشخصات اقالم موضوع همان گروه تنظيم خواهد شد.
تبصره  :4قرارداد در زمان تنظيم بايستي منضوم به كپي برابر اصل كارت ملي برای اشخاص حقيقي و آخرين روزنامه رسمي
و برگه ثبت نام ارزش افزوده برای اشخاص حقوقي باشد.
 :3-7پاكت «ج» ميبايست محتوی پيشنهاد قيمت باشد( .تصوير برگ پيشنهاد قيمت منضم به قسمت سوم اسناد)
هر  3پاكت فوق ميبايست در يك پاكت در بسته و ممهور به مهر شركت يا شخص با درج عبارت «مربوط به مزايده فروش
اقالم ضايعاتي شركت باما» در مهلت مقرر به دبيرخانه شركت به آدرس مندرج در ماده  3تسليم گردد.
شركتكنندگان بايد قيمت پيشنهادی خود را طبق فرم پيشنهاد قيمت پيوست اسناد تکميل و مبلغ پيشنهادی را به حروف
و عدد قيد نمايند .در مورد ابهام يا مغايرت در ارقام پيشنهادی ،مبلغ مندرج به حروف مالك خواهد بود.
به پيشنهادات ناقص ،مشروط ،مبهم و خارج از شرايط مقرر ترتيب اثر داده نميشود و شركت در رد يا قبول پيشنهادها
مختاراست.
كميسيون معامالت پس از بررسي پيشنهادهای رسيده برنده اول و دوم مزايده را اعالم و ابالغ نموده و سپس سپرده ساير
شركتكنندگان طبق فرمهای ارائه شده مسترد خواهد شد( .سپرده شركت در مزايده مربوط به برنده مزايده پس از انجام
تعهدات مسترد خواهد شد).
ماده  -8سایر شرایط
 :1-8متقاضياني كه مايل به بازديد از موضوع مزايده ميباشند ميتوانند از تاريخ  1398/11/29لغايت  1398/12/01به مدت
سه روز از ساعت  9الي  14در سايت مجتمع حضور به هم رسانند.
 :3-8هرگونه كسور و يا عوارض قانوني احتمالي از جمله ماليات بر ارزش افزوده به عهده و هزينه برنده مزايده ميباشد.
كليه شرايط و دستورالعمل فوق مورد تأييد اينجانب بوده و موارد مندرج در آن را بدون قيد و شرط ميپذيرم.
نام و نام خانوادگي:

كد اقتصادی:

شناسه ملي/كد ملي:

آدرس:

شماره تلفن و فاكس:

كد پستي:

تاريخ:

مهر و امضاء:
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قسمت دوم:
قرارداد مزایده
به منظور فروش اقالم ضايعاتي و مستعمل ،اين قرارداد فيمابين شركت باما (سهامي عام) به نمايندگي آقای حسن اسالمي
قانع (مديرعامل) به نشاني اصفهان ،فالورجان ،شهر بهاران ،مجتمع ايرانکوه ،شركت باما كه منبعد در اين قرارداد فروشنده
ناميده ميشود از يك سو و شركت  /آقای  ........................................... ..................................................................................به شماره
ثبت  /شناسنامه .................................................................................. ...و تاريخ ثبت  /تولد  ..................................................شناسه ملي
/كد ملي  .........................................................................كد اقتصادی ................................................................................................و به
نشاني ................................................................................... ............................................................................................................................. :
................................................... ............................................... .............................................................................................................................
.................................................................................................. .............................................................................................................................
........
به نمايندگي /اصالتا آقای  ..........................................................................كه از اين پس در اين قرارداد خريدار ناميده ميشود از
سوی ديگر به جهات و شرايط مشروح زير منعقد ميگردد.
ماده  -1موضوع قرارداد:
فروش اقالم ضايعاتي و مستعمل شركت باما ،مطابق با جدول قسمت سوم اسناد مزايده شامل جداسازی (در صورت نياز)
بارگيری ،حمل و خارج نمودن كاالی مذكور از مجتمع همراه با پاكسازی محل دپو آنها.
ماده  -2مبلغ قرارداد:
مبلغ قرارداد  .....................................................معادل ريال و به حروف .................................................................................ريال مي
باشد.
تبصره  :1مبلغ اوليه واريز شده از سوی خريدار به صورت عليالحساب بوده و با توجه به تقريبي بودن مقادير مندرج در
جدول منضم به قسمت سوم اسناد مزايده متناسب با مقادير واقعي در پايان كار و مدارك توزين باسکول محمولهها تعيين
و مالك عمل معامله قرار خواهد گرفت و خريدار در صورت كاهش و يا افزايش مقادير كار هيچگونه اعتراض و يا ادعايي
نخواهد داشت.
تبصره  :2ماليات بر ارزش افزوده طبق قانون به مبلغ فروش افزوده ميشود و خريدار ملزم به پرداخت آن ميباشد.
ماده  -3مدت قرارداد:
زمان قرارداد از تاريخ ابالغ به خريدار و پس از واريز كل مبلغ پيشنهادی توسط برنده مزايده به مدت  15روز كاري (پانزده)
ميباشد و از اين مدت خريدار ميبايست ظرف مهلت شش روز نسبت به واريز كل مبلغ پيشنهادی و ارائه رسيد بانکي آن
اقالم نمايد ،در غير اين صورت مطابق با بند  8-7قسمت دو اسناد مزايده اقدام خواهد شد.
تبصره  :4خريدار موظف است نسبت به بارگيری و حمل اقالم مورد مزايده مطابق با نظر كارفرما ظرف مهلت مقرر اقدام
نموده و خروج اقالمي كه توسط كارفرما اعالم ميگردد را در اولويت كار خود قرار دهد.
ماده  -4محل دپوي اقالم:
محل دپوی اقالم موضوع قرارداد در محوطه انبار ضايعات مركزی (كاله دروازه) شركت باما
واقع در آدرس اصفهان ،فالورجان ،شهر بهاران ،مجتمع ايرانکوه ،شركت باما ميباشد.
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ماده  - 5نحوه دریافت:
خريدار ميبايست پس از ابالغ نتيجه مزايده حداكثر ظرف مدت ( 6شش) روز با مراجعه به امور مالي شركت نسبت به
پرداخت نقدی كل قيمت پيشنهادی (به صورت عليالحساب) كه بر مبنای مقادير تخمين و برآوردی حجم اقالم ضايعاتي
و مستعمل و قيمت پيشنهادی محاسبه گرديده ،اقدام نمايد و سپس با مراجعه به محل دپو نگهداری اقالم نسبت به بارگيری
و خروج آنها از محوطه مجتمع اقدام نمايد .بديهي است همزمان با خروج اقالم موضوع مزايده از مجتمع خريدار موظف
است نسبت به پرداخت نقدی ما بهالتفاوت قيمت كل پيشنهادی پرداخت شده (بهصورت عليالحساب) و قيمت احجام واقعي
اقالم مورد مزايده اقدام نمايد ،در غير اين صورت از بارگيری و خروج اقالم موضوع مزايده جلوگيری به عمل خواهد آمد.
ماده  -6تضمين انجام تعهدات:
سپرده شركت در مزايده به عنوان تضمين انجام تعهدات تا پايان بارگيری و خروج كليه اقالم موضوع قرارداد و انجام تسويه
حسابهای الزم نزد فروشنده باقي خواهد ماند و پس از اخذ تأييد كتبي از واحدهای مربوطه (انبار ،حراست و  )...مبني بر
اتمام موضوع قرارداد و در صورتي كه موجبي برای ضبط آن نباشد به خريدار مسترد ميگردد.
ماده  -7تعهدات خریدار و سایر شرایط:
 :1-7تهيه و تأمين كليه ماشينآالت ،نيروی انساني مورد نياز جهت جداسازی ،بارگيری ،حمل و پاكسازی محوطه دپو كال
به عهده و هزينه خريدارمي باشد .در صورت ارائه خدمات از طرف فروشنده كليه هزينهها با احتساب  10درصد باالسری از
حساب خريدار كسر خواهد شد.
 :2-7كليه اقالم (قابل توزين) موضوع مزايده در هنگام خروج از سايت ميبايست توسط خريدار باسکول شده و قبوض آنها
(با ذكر مشخصات كامل از جمله مقدار و نوع كاال) به تأييد واحد حراست مجتمع برسد و خروج اقالم تنها با نظارت واحدهای
حراست و انبار صورت گيرد.
 :3-7تأمين باسکول به عهده فروشنده ميباشد و مالك وزن باسکول فروشنده مي باشد.
 :4-7تهيه و تأمين كليه امکانات رفاهي مورد نياز پرسنل خريدار نظير اياب و ذهاب ،غذا ،محل استراحت و اسکان و ساير
خدمات جنبي مربوطه به عهده و هزينه خريدار ميباشد.
 :5-7خريدار اذعان ميدارد كه در انجام اين معامله هيچگونه حق داللي ،كميسيون و نظاير آن نپرداخته و چنانچه خالف
اين امر به اثبات برسد فروشنده برابر مقررات مربوطه با وی رفتار خواهد نمود.
 :6-7خريدار متعهد است كليه قوانين كار و امور اجتماعي را در خصوص كاركنان خود اعمال نمايد و فروشنده از اين بابت
هيچگونه مسئوليتي نخواهد پذيرفت.
 :7-7خريدار مسئول حفاظت و حراست از كليه ماشينآالت و ابزارآالت مورد نياز خود ميباشد و فروشنده مسئوليتي نخواهد
پذيرفت.
 :8-7خريدار مکلف است ظرف مهلت تعيينشده نسبت به خروج كليه اقالم موضوع قرارداد از سايت و پرداخت بهاء آنها
اقدام نمايد و هيچگونه تأخيری از وی پذيرفته نخواهد بود .بديهي است در صورت بروز تأخير در پرداخت وجه ،بارگيري
موضوع مزایده و یا تأخير در اقدام بهموقع هر یک از تعهدات قراردادي به ازاي هر روز مبلغ ( %0/2دو دهم
درصد) مبلغ تعهد باقيمانده به عنوان جریمه محاسبه و از محل سپرده انجام تعهدات خریدار (سپرده شركت
در مزایده) و یا سایر مطالبات وي كسر خواهد شد و به هر صورت حداكثر تأخير  5روز ميباشد و پس از مدت
مذكور فروشنده اختيار دارد ضمن ضبط سپرده و تضامين به ميزان جرائم و خسارات وارد نسبت به فسخ و اتمام قرارداد
اقدام نمايد و خريدار از اين بابت حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مينمايد.
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 :9-7زمان خروج حداكثر ساعت  15:30ميباشد و در روزهای تعطيل ورود و خروج مجاز نميباشد.
 :10-7خريدار با توجه به شرايط زمان مزايده و بازديد حق هيچگونه اعتراض مبني بر وجود اختالط و ناخالصي و يا موارد
مشابه با كاالی موضوع مزايده ندارد.
 :11-7اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين جمهوری اسالمي ايران ميباشد.
 :12-7در صورت بروز اختالف فيمابين فروشنده و خريدار و عدم امکان حل و فصل اختالف از طريق طرفين مورد از طريق
ارجاع به محاكم صالح دادگستری حل و فصل و قابل پيگيری خواهد بود.
ماده  -8امضاي قرارداد:
اين قرارداد شامل  8ماده ميباشد كه در دو نسخه تنظيم و به مهر و امضای طرفين قرارداد رسيده است و هر نسخه در
حکم واحد ميباشد .همچنين گواهي ميگردد كه اثر مهر خريدار بر روی صفحات اسناد و مدارك قرارداد به منزله امضای
مجاز خريدار مطابق اساسنامه مربوطه خواهد بود.

فروشنده
حسن اسالمي قانع (مديرعامل)

مهر شركت

خريدار
نام و نام خانوادگي (صاحب امضا)

مهر
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قسمت سوم :پيشنهاد شركت در مزایده
برگ پيشنهاد قيمت
اقالم ضايعاتي و مستعمل شركت باما (سهامي عام)
به :شركت باما (سهامي عام )
اينجانب پس ازرويت موضوع مزايده و بررسي و آگاهي كامل از مزايده عمومي و پذيرش تعهّد اجرا و مسئوليت در مورد
مطالب و مندرجات شرايط مزايده ،اسناد و مدارك عمومي مزايده و بهطوركلي تمامي مدارك و اسناد مزايده با اطالع كامل
از جميع شرايط و عوامل موجود قيمتهای مشروحه ذيل را بر اساس واحد بهاء و همچنين قيمت كل اوليه جهت شركت
در مزايده پيشنهاد مينمايم:
گروه اول
مقدار تقریبي

واحد

شرح اقالم

ردیف
1

آهن آالت ضايعاتي

385.000

كيلوگرم

2

گلوله آسيا (مستعمل)

36.020

كيلوگرم

3

براده آهن

18.000

كيلوگرم

4

منگنز

10،000

كيلوگرم

قيمت واحد بدون  %9ارزشافزوده

قيمت كل (ریال)

جمع كل
توضيحات:

گروه دوم
ردیف

شرح اقالم

مقدار تقریبي

واحد

1

لوله پلي اتيلن

7.690

كيلوگرم

2

الستيك و لوله پالستيکي

8،360

كيلوگرم

3

ليفتربار و الينر

9،000

كيلوگرم

قيمت واحد بدون  %9ارزش افزوده

قيمت كل(ریال)

جمع كل
توضيحات:

گروه سوم
ردیف

شرح اقالم

مقدار تقریبي

واحد

1

چراغ معابر(اسقاطي)

220

كيلوگرم

قيمت واحد بدون  %9ارزش افزوده

قيمت كل(ریال)

جمع كل
توضيحات:
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تذكر  :1قيمت پيشنهادی خريدار بدون  %9ارزش افزوده ميباشد و اينجانب متعهد به پرداخت  %9ارزش افزوده به
فروشنده ميباشم.
تذكر  :2مقادير اعالم شده به صورت تقريبي بوده و برنده مزايده ميبايست در طول مدت قرارداد كليه مقادير اقالم فوقالذكر
را با مبلغ پيشنهادی ،خريداری ،بارگيری و حمل نمايد.
با علم و اطالع از اينکه قيمت كل محاسبه شده فوق بر اساس ميزان برآورد اوليه اقالم فوق و بهطور عليالحساب ميباشد و
تسويهحساب نهائي بر مبنای مقادير دقيق كاالی مورد مزايده و بارنامه محمولهها محاسبه و اعمال خواهد شد لذا متعهد مي
گردم:
الف :هرگونه افزايش يا كاهش قيمت كل نهائي تا پايان مدت قرارداد را متقبل و تسويه نمايم.
ب :حداكثر ظرف ( 6شش) روز پس از ابالغ برنده و پرداخت مبلغ كل پيشنهادی ،نسبت به بارگيری و حمل اقالم حداكثر
ظرف مدت ( 15پانزده) روز اقدام نمايم در غير اين صورت نسبت به ضبط سپرده شركت در مزايده و اعمال بند 8-7
قسمت دو اسناد مزايده هيچگونه ادعا و عذری نخواهم داشت.
ج :در صورت توقف كار از سوی دستگاه برگزاركننده مزايده ،در هر مقطعي از انجام عمليات هيچگونه اعتراضي نخواهم
داشت.
نام و نام خانوادگي:

كد اقتصادی:

شناسه ملي/كد ملي:

آدرس:

شماره تلفن و فاكس:

كد پستي:

تاريخ:

مهر و امضاء:
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قسمت چهارم :فرمها
تذكر :لطفا فرمهای پيوست را مطابق با نياز به صورت خوانا تکميل و مطابق با ماده  7قسمت اول اسناد مزايده هركدام را در
پاكت مخصوص خود قرار داده و ارسال فرماييد.
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فرم تعهدنامه شرکت در مزایده فروش
كميسيون محترم معامالت:

مشخصات متقاضي

مشخصات شخص حقوقي

مشخصات شخص حقيقي

احتراما ،بازگشت به آگهي مزايده تاريخ
نام و نام خانوادگي:
شماره شناسنامه:
آدرس:

نام شركت /موسسه:
شماره ثبت:
شناسه ملي:
كد پستي:
صاحبان امضاء:

/

1397/
به شماره ملي:
تلفن ثابت:

تاريخ ثبت:
تلفن ثابت:

و
تلفن همراه:

نام مديرعامل:
كد اقتصادی:
تلفن همراه:

بدينوسيله گواهي مينمايم مورد مزايده به دقت بررسي و رؤيت گرديد و با اطالع كامل از مشخصات ،كميت ،كيفيت ،ارزش
و نوع آن ،با قبول كليه شرايط مندرج در اسناد مزايده ،نسبت به تنظيم و امضاء اين پيشنهاد اقدام نمودهام و اقرار مينمايم
چنانچه به عنوان برنده شناخته و اعالم گردم ،موظف به انجام كليه شرايط مندرج در اسناد مزايده ميباشم در غير اين صورت
شركت باما (سهامي عام) مجاز است نسبت به جبران خسارت از اينجانب به نفع خود اقدام نمايد و حق هر گونه اعتراضي را از
سوی خود سلب مينمايم.
نام و نام خانوادگي پيشنهاد كننده /امضاء
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فرم تجهيزات و ماشينآالت

ردیف

نوع ماشينآالت یا تجهيزات

مدل

ظرفيت

تعداد

وضعيت
ملکي استيجاري

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

توضيحات:

با تشکر
مهر و امضای شركتكننده

11

مزایده اقالم ضایعاتي و مستعمل

گواهی واریز وجه سپرده و یا ارائه ضمانتنامه بانکی
شركت باما (سهامي عام)
احتراما ،به اطالع ميرساند سپرده در مزايده به مبلغ .......................................................................................................ريال طي:
الف) فيش بانکي شماره  ..............................................................تاريخ  1397/ /به حساب مندرج در اسناد واريز
گرديد.
ب) ضمانتنامه بانکي شماره ......................................................تاريخ 1397/ /
بانك......................................................برای
مدت.................................................ارائه گرديد.

با تشکر
مهر و امضای شركتكننده
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فرم درخواست عودت مبلغ سپرده شرکت در مزایده

مدیریت محترم شركت باما (سهامي عام)
با سالم
احتراما ،شمارهحساب اين شركت/اينجانب  ..........................................................................پيشنهاد دهنده در مزايده اقالم
ضايعاتي و مستعمل جهت عودت مبلغ سپرده شركت در مزايده به شرح ذيل اعالم ميگردد:
نام شهر

استان
نام بانك و شعبه

كد شعبه

شماره حساب

نوع حساب

شماره كارت

شماره شبا

خواهشمند است حسب نتايج حاصل اقدام الزم معمول فرماييد.

با تشکر
مهر و امضای شركتكننده
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فرم درخواست عودت ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده
مدیریت محترم شركت باما (سهامي عام)
با سالم
احتراما ،آدرس اين شركت /اينجانب  .................................................................. .....پيشنهاد دهنده در مزايده اقالم ضايعاتي
و مستعمل جهت عودت ضمانتنامه شركت در مزايده به شرح ذيل اعالم ميگردد:
نام شهر

استان
نام بانك و
شعبه

كد شعبه

آدرس محل ارسال ضمانتنامه بانکي بهصورت پستي:

كد پستي

با تشکر
مهر و امضای شركتكننده
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