فرم تقاضای شرکت در مزایده سیمان صادراتی
به کشور افغانستان

کد سند
Fi090-00

عنوان مدرک:
فرم تقاضای شرکت در مزایده سیمان صادراتی به کشور افغانستان
وضعیت بازنگری و چاپ مدرک
تاريخ بازنگري

شرح بازنگري

تهيه كننده

تاييد كننده

تاييديه نماينده مديريت:

تصويب كننده

مهركنترل مستندات:

فهرست اصالحیه های صادره
شماره
اصالحيه

تاريخ صدور

شماره صفحه
اصالح شده

فرم تقاضای شرکت در مزایده سیمان صادراتی به کشور افغانستان

شرح  /اصالحيه

امضاء تحويل گيرنده اصالح

فرم تقاضای شرکت در مزایده سیمان صادراتی
به کشور افغانستان
-1

کد سند
Fi090-00

موضوع مزایده :
تحویل مقدار  20.000تن سیمان پاکتی تحویل درب کارخانه طی یک ماه جهت صادرات به کشور افغانستان به صورت نقدی
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فروشنده :
شرکت سیمان قاین (سهامی عام)

-3

خریدار:
هر شخص حقیقی یا حقوقی که کلیه شرایط مورد نظر فروشنده در این مزایده و اسناد مزایده را رعایت نموده باشد.
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زمان ارسال مدارک:
 1-4شرکت کنندگان باید مدارک (مورد اشاره به شرح متن) را حداکثر تا ساعت12روز پنج شنبه مورخ 1401/06/24
مطابق ماده  6تحویل دهند بدیهی است به پیشنهادهای حضوری یا ایمیل هایی که پس از مهلت مذکور یا از طرق
ایمیل های دیگر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 2-4زمان بازگشایی پاکتها یا بازکردن ایمیل روز یکشنبه مورخ 1401/06/27ساعت  14خواهد بود .

 -5سپرده تضمین شرکت در مزایده :
 1-5تضمین شرکت در مزایده معادل  5درصد قیمت پایه صادراتی سیمان می باشد مبلغ  6.000.000.000ریال برای مدت
اجرای موضوع مزایده می باشد که از سوی پیشنهاد دهنده به سه صورت ضمانتنامه بانکی ،چک تضمین شده بانکی و یا
واریز وجه سپرده به حساب شماره  01056345598001به نام شرکت سیمان قاین نزد بانک ملی خواهد بود که
می بایستی طبق بند  6-1اقدام گردد .
 2-5مبنای محاسبه سپرده تضمین شرکت در مزایده ،نرخ تسعیر ارز در صرافی ملی در تاریخ دریافت اسناد می باشد .
 3-5کلیه ضمانتنامه های بانکی اعم از (صدور ،اصالح ،تمدید ،پرداخت ،خاتمه و ابطال) می بایست در سامانه پیام رسانی
الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) ثبت و دارای شماره اختصاصی گردد .در غیر اینصورت براساس بخشنامه شماره
 94.31595مورخ  1394/02/10بانک مرکزی ضمانتنامه مذکور فاقد اعتبار می باشد .
 4-5پ رداخت سپرده به منزله قبول کلیه شرایط مزایده می باشد و شرکت کننده پس از واریز سپرده حق هیچگونه اعتراضی
نسبت به شرایط مزایده ندارد .
 5-5پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر باشد .
 6-5سپرده شرکت در مزایده برنده ،تا زمان انعقاد قرارداد و واریز مبلغ کل (واقعی) به حساب سیمان قاین نزد فروشنده
خواهد بود .امتناع پیشنهاد دهنده یا تأخیر او در واریز وجه مربوط ،به فروشنده حق میدهد که سپرده شرکت در مزایده را
بدون هیچگونه تشریفاتی بنفع خود ضبط نماید .
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نحوه ارائه پیشنهاد قیمت:
 1-6مدارک ال زم و نحوه ارائه پیشنهادات مورد اشاره بصورت خوانا و بدون قید و شرط بصورت تفکیکی در دو پاکت به شرح
ذیل :
پاکت الف  :شامل ضمانت بانکی ،چک تضمین شده بانکی و یا فیش واریز وجه می باشد که به طریق ذیل بایستی اقدام
گردد.
 -1پاکت الف به امور مالی کارخانه سیمان قاین تحویل و رسید دریافت گردد .
 -2پاکت الف به واحد تدارکات دفتر مرکزی سیمان قاین به آدرس تهران – خیابان سهروردی شمالی  ،کوچه شهید
حمید قدس ( اندیشه  ) 2پالک  69تحویل و رسید دریافت گردد .
 -3درصورتی که شرکت کننده درمزایده سپرده تضمین را بصورت نقدی واریز نماید بایستی فیش واریزی را به
نمابر 05632523403ارسال وتاییدیه دریافت نماید.
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پاکت ب :شامل قیمت پیشنهادی و فرم شرکت در مزایده امضا شده که می بایست به ایمیل آدرس مندرج در بند 6-6
ارسال یا در پاکت دربسته تحویل حراست ورسید دریافت نماید.
 2-6فروش صادراتی بصورت درب کارخانه می باشد .
 3-6متقاضیان می بایست فرم مربوط به پیشنهاد قیمت را با دقت و بدون قلم خوردگی تکمیل و امضا و به همراه تصویر
شناسنامه و کارت ملی ارسال نمایند ( .شرکتها پس از امضای صاحبان امضای مجاز و ممهور نمودن به مهر شرکت ملزم
خواهند بود آخرین تصویر روزنامه رسمی ،آگهی تأسیس و تغییرات شرکت خود را ارسال نمایند(.
 4-6پیشنهاد دهنده ،پیشنهاد قیمت خود را به صورت خوانا و بدون قید و شرط به انضمام برگه های امضا شده فرم شرایط
شرکت در مزایده به ایمیل آدرس مندرج در بند  6-6ارسال یا در پاکت (ب) قرارداده و الک و مهر نموده و تحویل واحد
حراست داده و رسید دریافت نماید
 5-6کلیه اسناد مزایده در سایت شرکت بارگذاری شده و بصورت الکترونیکی قابل دریافت می باشد .
 6-6متقاضیان می توانند ضمن امضا و ممهور نمودن ،برگه های شرکت در مزایده را بصورت الکترونیکی برای شرکت از طریق
آدرس ایمیل  tender@qayencement.comارسال نمایند .
 -7نحوه ابالغ به برنده :
پس از مشخص شدن برنده مزایده مراتب در قالب ابالغیه ،دورنگار و به آدرس ایشان ایمیل می گردد ،خریدار بایستی مبلغ کل
مربوط به موضوع مزایده را حداکثر ظرف مدت  7روز کاری به حساب شرکت سیمان قاین واریز و قرارداد مربوطه را به شرح
پیوست امضا نماید و در صورتیکه نفر اول ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابالغ شرکت از طریق امور بازرگانی ،نسبت به واریز
وجه اقال م مورد نظر موضوع مزایده اقدام ننماید ،شرکت سیمان قاین مختار است نسبت به ضبط مبلغ وجه الضمان اقدام و
سپرده ایشان به نفع شرکت ضبط خواهد شد .
در صورت وجود نفرات دوم و سوم (با توجه به اختالف قیمت این نفرات و براساس تصمیم فروشنده) موضوع به شرح فوق به
ترتیب به آنان ابال غ خواهد شد در صورتیکه نفرات مزبور به ترتیب ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابالغ کتبی یا تلفنی نسبت
به واریز موضوع مزایده اقدام ننمایند ،سپرده آنان نیز به ترتیب به نفع شرکت سیمان قاین ضبط و فروشنده میتواند بدون نیاز
به مراجعه به مراجع قانونی و قضایی از محل سپرده شرکت در مزایده جبران و رأساً برداشت نماید و خریدار بدینوسیله حق هر
نوع ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط مینماید .
 -8نحوه استرداد سپرده :
مبلغ سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام کامل معامله با نفر برنده نزد شرکت باقی خواهد ماند و سپرده نفرات چهارم و بعد از آن
پس از  21روز کاری از بازگشایی پاکات عودت داده خواهد شد و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی نسبت به عودت سپرده
ندارد .
 -9هزینه درج آگهی در روزنامه :
بعهده برنده مزایده میباشد .
 -10فرم پیشنهاد قیمت که باید به مهر و امضای مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد .
 -11پیشنهاد قیمت به منزله اطالع کامل از وضعیت اقالم مورد مزایده بوده و هیچ اعالمی مبنی بر عدم اطالع خریدار قابل قبول
نیست .
 -12قبول یا رد پیشنهادها :
بدیهی است به پیشنهادهای مبهم ،مخدوش ،مشروط ،فاقد سپرده ،بدون امضا و یا سایر پیشنهاد مالی که پس از مهلت اعالم
شده ارائه گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .همچنین این شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای دریافتی و همچنین
ابطال یا تجدید مزایده مختار خواهد بود .
 -13نتایج مزایده :
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پس از بازگشایی و بررسی ،کمیسیون معامالت و هیئت مدیره شرکت سیمان قاین صورتجلسه شده و براساس بند  7ابالغ می
گردد( .حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از بازگشایی پاکات(
 -14آگاهی از مفاد اسناد و مدارک مزایده :
پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد و مدارک مزایده را با دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها بداند .بهرحال شرکت در
مزایده و تسلیم مدارک و پیشنهاد قیمت از سوی پیشنهاددهنده بمنزله قبول تمامی شرایط و ضوابط مندرج در اسناد و مدارک
مزایده تلقی شده و نشان دهنده این است که پیشنهاد دهنده تمامی اسناد و مدارک مزایده را به دقت مطالعه نموده و هرگونه
اطال عاتی مربوط به آنها را به دست آورده و نسبت به موارد مطرح شده در اسناد هیچگونه ابهام یا نکته مبهمی برای او وجود
ندارد .
 -15سایر شرایط مزایده :
 1-15فروشنده چنانجه مصلحت بداند میتواند جهت تسریع در کار از اجرای بعضی تشریفات رسمی صرف نظر کند .پیشنهاد
دهنده همزمان با امضای پیشنهاد حق هرگونه اعتراض و دعوی علیه فروشنده یا کارکنان یا نمایندگان او را از خود ساقط
و اعالم می نماید که از این به بابت هیچگونه ادعایی نخواهد داشت .
 2-15پیشنهاد دهنده یا نمایندگان وی یا سایر طرفهای ذینفع در زمان بررسی پیشنهاد باید هرگونه تماس با هر یک از
کارکنان فروشنده برای کسب اطالع نسبت به نتایج بررسی پیشنهاد خود خودداری کنند .
 3-15فروشنده حق فروش به هر پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او را با اهداف خود منطبق می یابد دارد .
 4-15شرکت کننده در مزایده اطالع کامل دارد که دستگاه مزایده گذار الزامی برای واگذاری کار به پیشنهاد دهنده را ندارد .
 5-15خریدار حق انتقال موارد موضوع مزایده را به شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز کتبی فروشنده را ندارد .در صورت
واگذاری بدون مجوز کتبی فروشنده کلیه خسارات وارده را به تشخیص نماینده فروشنده از محل سپرده خریدار تأمین
خواهد نمود .
 6-15خریدار متعهد است کلیه تدابیر ال زم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به تجهیزات و کارکنان فروشنده
اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری خریدار خساراتی به تجهیزات ،محصوالت و یا کارکنان فروشنده وارد آید ،خریدار
مسئول جبران آن خواهد بود و کلیه خسارات وارده از محل سپرده خریدار یا سایر طبق قانونی جبران می گردد .مرجع
تشخیص تقصیر و میزان ورود ضرر و زیان ،ناظر قرارداد می باشد و خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود ساقط می
نماید .
 7-15خریدار اقرار و اعتراف نموده است که از کلیه خصوصیات کمی و کیفی اقالم موضوع مزایده از هر جهت و هر لحاظ اطالع
کامل و کافی دارد و در این مورد هیچگونه امر مبهم و مجهولی برای وی وجود ندارد .
 8-15شرکت کنندگان در مزایده اقرار می نمایند مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت نمی باشند .
اینجانب  ....................................بعنوان شخص حقیقی /حقوقی مدیر عامل شرکت  .........................ضمن بررسی موضوع و
رؤیت آن و قبول بندهای مندرج در متن شرایط اعالم شده بدینوسیله آمادگی خود را در مهلت تعیین شده جهت شرکت
مورد مزایده اعالم می نمایم ضمناً بموجب قبض بانکی شماره  ................................. /چک رمزدار بانکی به شماره
 .................................بانک  .................................مبلغ خواسته شده جهت تضمین شرکت در مزایده و بحساب واریز نموده ام.

