ضشوت غٌبیـ هقذًی ضْبة سٌگ

مسایذٌ شمارٌ

مًضًع مسایذٌ:

مسایذٌ فريش ضایعات فلسی ي ريغه سًختٍ ماشیه آالت

مهلت تحًیل پیشىهادات :
1000/06/28

مزایده فروش ضایعات فلزی و روغن سوخته ماشین آالت
شرایظ مسایذٌ فريش ضایعات فلسی ي ريغه سًختٍ
ضشوت غٌبیـ هقذًی ضْبة سٌگ دس ًؾش داسد ضبیقبت فلضی ٍ سٍغيسَختِ حبغلِ اص تقَیض سٍغي هبضیي آالت خَد
هستمش دس هقبدى دس استبى ّبی تْشاى  ،یضد ٍ وشهبًطبُ سا ثِ ثبالتشیي لیوت پیطٌْبدی ٍاگزاس ًوبیذ .هتمبضیبى هیتَاًٌذ اص
تبسیخً 1400/06/20سجت ثِ دسیبفت اسٌبد هضایذُ الذام ٍ حذاوثش تب1400/06/28سبفت  16ثِ آدسس :تْشاى ،ثضسگشاُ
جٌبح،تمبعـ ثلَاس ضْیذ گالةٍضْذای غبدلیِ،پپالن  ،2ضشوت غٌبیـ هقذًی ضْبةسٌگ،تسلین ٍ سسیذ دسیبفت ًوبیٌذ.
مشخصات عمًمی:

 -1مًضًع مسایذٌ :فشٍش ضبیقبت فلضی ٍ سٍغيسَختِ
 -2فريشىذٌ :ضشوت غٌبیـ هقذًی ضْبة سٌگ
 -3هطخػبت الالم هَسد هضایذُ ثِ ضشح جذٍل صیش هی ثبضذ:

سدیف

هحل استمشاس

ثشآٍسد ضبیقبت فلضی

ثشآٍسد سٍغي سَختِ

ثشآٍسد سین الوی

1

هَجَد دس استبى یضد ( ثْبثبد )

 7000ویلَگشم

 5000لیتش

0

2

هَجَد دس استبى وشهبًطبُ

 1000ویلَگشم

 10000لیتش

0

3

هَجَد دس استبى تْشاى

6000ویلَگشم

 5000لیتش

 500ویلَگشم

 14000ویلَگشم

 20000لیتش

 500ویلَگشم

تجویقی

تبصرٌ  : 1هَاسد فَق ثشآٍسد اٍلیِ ٍ حذٍدی هیثبضذ وِ هیضاى دلیك جْت هحبسجِ ًْبیی ثَسیلِ ثبسىَل ضشوت غٌبیـ
هقذًی ضْبة سٌگ هحبسجِ هیضَد ٍ لیوت پیطٌْبدی ٍاحذ دس ٍصى هحبسجِ ضذُ ثبسىَل افوبل هیضَد ٍ لیوت ًْبیی
هطخع هیگشدد.
تجػشُ  : 2دسخػَظ سٍغي سَختِ لیوت پیطٌْبدی ثشاسبس لیتش هیثبضذ ٍ ثب تَجِ ثِ هقیبس اًذاصُ گیشی وِ ثش اسبس ثبسىَل
هَجَد دس هحل هی ثبضذ،فولیبت تجذیل ٍاحذ ویلَگشم ثِ لیتش دس صهبى ثبسگیشی هحبسجِ ٍ افوبل هیگشدد.
تجػشُ  : 3هضایذُگزاس دس خػَظ ویفیت الالم هشثَعِ (سٍغي سَختِ ٍ اًَاؿ ضبیقبت) ّیچگًَِ هسئَلیتی ًذاسد ٍ هتمبضیبى ثب
تَجِ ثِ ویفیت الالم سٍیت ضذُ ،الذام ثِ پیطٌْبد لیوت هیًوبیذ.
تجػشُ  : 4سٍغي ّبی سَختِ دس ثطىِ ّبی فلضی  220لیتشی جوـ آٍسی ضذُ ٍ ثطىِ ّبی فلضی جذاگبًِ ثفشٍش هیسسذ.
آدرس محل بازدیذ اقالم :
یضد :استبى یضد –ضْشستبى ثْبثبد – جبدُ چبدسهلَ – هقذى ضْبة سٌگ
وشهبًطبُ :استبى وشهبًطبُ – ویلَهتش  12جبدُ وشهبًطبُ ثیستَى – ثقذ اص سٍستبی سشاسٍد – هقذى ضْبة سٌگ
تْشاى :استبى تْشاى – ثضسگشاُ آصادگبى – اثتذای جبدُ احوذ آثبد هستَفی – هجتوـ ضي ٍ هبسِ ضْیذ ثشٍجشدی
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 -4تضمیه :ضشوت وٌٌذگبى هَؽفٌذ فشم ضشایظ هضایذُ سا تىویل ٍ ثِ هیضاى ( ) %10دٌ درصذ مبلغ کل
پیشىهادی* ثِ فٌَاى سپشدُ ضشوت دس هضایذُ ثِ غَست فیص ًمذی ثبًىی ثِ ضوبسُحسبة 1880-824-475553-1
ضوبسُ ضجب 760630188082400475553001 :ضوبسُ وبست 6273-8110-8400-1020 :ثبًه سپِ ضقجِ هْش غبدلیِ ثٌبم
ضشوت غٌبیـ هقذًی ضْبة سٌگ ٍاسیض یب ضوبًت ًبهِ ثبًىی هقبدل ٍجِ فَق تسلین ًوبیٌذ.
تبصرٌ :هجلغ  9دسغذ هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ ثش فْذُ خشیذاس هیثبضذ وِ ثِ لیوت پیطٌْبدی اضبفِ هی گشدد.
 -5ولیِ ّضیٌِّبی وبسضٌبسی  ،ثبسگیشی ٍ حول ثِ فْذُ ثشًذُ هضایذُ هیثبضذ.
 -6سپشدُ ًفشات اٍل تب سَم تب صهبى لغقی ٍاگزاسیً ،گْذاسی ٍ حذاوثش یه ّفتِ ثقذ اص تحَیل هَضَؿ هضایذُ ثِ ثشًذُ
هضایذُ ،ثِ ضشوت وٌٌذگبى فَدت دادُ خَاّذ ضذ.
 -7دس غَست اًػشاف ًفشاٍل دس هضایذُ ،هجلغ سپشدُ ثِ ًفـ ضشوت ضجظ ٍ ثب ًفشات ثقذی هقبهلِ خَاّذ ضذ.
 -8هضایذُگزاس دس سد یب لجَل ولیِ پیطٌْبدات ،ثذٍى آًىِ احتیبج ثِ روش دلیلی ثبضذ هختبس است.
 -9ثِ پیطٌْبدات فبلذ سپشدُ ،هخذٍش ،هجْن ٍ هطشٍط ٍ یب سپشدُ ووتش اص هیضاى هٌذسج دس ثٌذ  ٍ 4پیطٌْبداتی وِ ثب
ضشایظ هضایذُ اختالف داضتِ ثبضذ ٍیب دیشتش اص هَفذ همشس ثشسذ هغلمب تشتیت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ ٍ اص دسجِ افتجبس سبلظ
هی ثبضذ.
ّ -10ش پیطٌْبدثبیستی دسیه پبوت الن ٍ هْش ضذُ حبٍی سِ پبوت ثب فالئن(الف) ٍ(ة)ٍ(ج) ثِ ضشح صیش تسلین گشدد.
پبوت (الف) حبٍی وپی ٍ اغل هجلغ سپشدُ هغبثك ثٌذ 4
پبوت (ة) حبٍی هَاسد صیش ثبضذ:
ولیِ اٍساق ضشایظ ضشوت دس هضایذُ ثب تػشیح ایٌىِ " هَسد لجَل پیطٌْبددٌّذُ است" ٍ هیثبیست ریل آى تىویل ٍهْش ٍ اهضب (ضخع حمَلی) ٍ یب اهضب اثش اًگطت (ضخع حمیمی) ضذُ ثبضذ.
 اسائِ وپی غفحبت اٍل ٍ دٍم ضٌبسٌبهِ ٍ تػَیش وبست هلی پیطٌْبد دٌّذُ ثشای اضخبظ حمیمی ٍ اسبسٌبهِ ٍآخشیي تغییشات سٍصًبهِ سسوی ثشای اضخبظ حمَلی ٍ وپی غفحبت اٍل ٍ دٍم ضٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ثشای
غبحجبى اهضب اضخبظ حمَلی الضاهی هی ثبضذ.
تجػشُ  -1ضشوتوٌٌذُ دس هضایذُ هیثبیست توبم ثشگْبی اسٌبد ٍ هذاسن سا دس پبوت ة لشاس دّذ ،هْش ٍ اهضب ًوبیذ
ٍ ایي فول ثِ هقٌی غحت ٍ دسستی هذاسن اسسبل ضذُ هیثبضذ .دس غَست فذم تػذیك اسٌبد داخل پبوت "ة" ثب هْش ٍ
اهضب هجبص پیطٌْبد دٌّذُ ٍ یب تػذیك خالف اسٌبد ،ثشگضاس وٌٌذُ هضایذُ هخیش است تػوین همتضی دس ایي خػَظ اختیبس
ًوبیذ ٍ دس ایي غَست ّیچ افتشاضی اص عشف ثشگضاس وٌٌذُ هسوَؿ ًخَاّذ ثَد.
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پبوت(ج) غشفبً حبٍی پیطٌْبد لیوت است وِ لیوت پیطٌْبدی ثشای اًجبم هَضَؿ هضایذُ ثِغَست غشیح ،سٍضي ثب فذد ٍ
حشٍف دس آى لیذ گشدیذُ است ٍ هحل هشثَعِ هْش ٍ اهضب هیگشدد .چٌبًچِ دس پبوت پیطٌْبد لیوت (ج) غیش اص ثْبی
پیطٌْبدی هغلت یب ضشعی لیذ ضَد هَسد تَجِ لشاس ًخَاّذ گشفت ٍ هٌحػشاً هفبد ٍ هَاد ایي ضشایظ هالن فول خَاّذ ثَد.
پس اص ثستي ٍ هْش پبوتّب ٍ دسج فجبست (الف) ٍ (ة) ٍ (ج) هشثَط ثِ هضایذًُ ،بم ٍ ًطبًی ٍ ضوبسُ تلفي پیطٌْبد دٌّذُ دس
سٍی آىّب ثبیستی سِ پبوت دس یه پبوت لشاس دادُ ضذُ ٍ پس اص ثستي ٍ هْش ،سٍی آى پبوت ًیض ًبم ٍ ًطبًی ٍ ضوبسُ تلفي
پیطٌْبد دٌّذُ ٍ فجبست هشثَط ثِ هَضَؿ هضایذُ لیذ گشدد.
 -11هتمبضی ثب فلن ٍ اعالؿ وبفی ٍ سٍیت وبهل الالم هَجَد (عجك لیست)،ضشایظ ضشوت دس هضایذُ سا پزیشفتِ است ٍ
پس اص ثشًذُ ضذى دس هضایذُ ثبیستی ؽشف هذت  7سٍص اص تبسیخ افالمً ،سجت ثِ خشیذ ٍ پشداخت هجلغ پیطٌْبدی خَد الذام
ًوبیذ ٍ دس غَست فذم پشداخت ،سپشدُ (تضویي) ثِ ًفـ ضشوت ضجظ خَاّذ ضذ.
 -12ثشًذُ هی ثبیست ؽشف هذت  5سٍص اص تبسیخ ٍاسیض ٍجِ ًسجت ثِ خشٍج الالم اص هىبى هضایذُ الذام ًوبیذ .ثذیْی است
دس غَست فذم خشٍج دس صهبى هزوَس ّضیٌِ پبسویٌگ سٍصاًِ  1/000/000سیبل اص خشیذاس تقلك هیگیشد ٍ هضایذُگض اس
ّیچگًَِ تقْذی دس خػَظ حفؼ ٍ ًگْذاسی ٍ خسبسات ٍاسدُ ًخَاّذ داضت.
 -13هتمبضیبى هی تَاًٌذ جْت ثبصدیذ ٍ اعالؿ اص ضشایظ دستگبُ ّب ٍ وست اعالفبت ثیطتش ثب ضوبسُ تلفي
 4-02144247701داخلی  1005یب  09121099048توبس حبغل فشهبئیذ.
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پیًست (مربًط بٍ پاکت ج)
برگ پیشىهاد قیمت

آلبی /ضشوت  ........................................ثِ وذ هلی /ضوبسُ ثجت ...........................غبدسُ /ثجت.......................................
ثِ آدسس.......................................................................................................:ضوبسُ تلفي..................................
پس اص ثشسسی ٍ آگبّی وبهل ٍ پزیشش تقْذ اجشا ٍ هسئَلیت دس هَسد هغبلت ٍ هٌذسجبت دفَتًبهِ ضشوت دس هضایذُ،
ضشح ٍؽبیف ،هطخػبت فٌی فوَهی ٍ لجَل همشسات ٍ اسٌبد ٍ هذاسن فوَهی هضایذُ ٍ ثِعَسولی توبهی هذاسن ٍ
اسٌبد مسایذٌ فريش ضایعات فلسی ي ريغه سًختٍ ماشیه آالت سا هغبلقِ ٍ پس اص ثبصدیذ وبهل اص دستگبُ ٍ ثب
اعالؿ وبهل اص جویـ ضشایظ ٍ فَاهل هَجَد دس هضایذُ پیطٌْبد خَد سا هغبثك جذٍل ریل اسائِ هی ًوبین.
سدیف

ًَؿ وبال

هحل استمشاس

هیضاى ثشآٍسدی

ٍاحذ

1

ضبیقبت فلضی

یضد(ثْبثبد)

7000

ویلَ گشم

2

سٍغي سَختِ

یضد(ثْبثبد)

5000

لیتش

3

ضبیقبت فلضی

وشهبًطبُ

1000

ویلَ گشم

4

سٍغي سَختِ

وشهبًطبُ

10000

لیتش

5

ضبیقبت فلضی

تْشاى

6000

ویلَ گشم

6

سٍغي سَختِ

تْشاى

5000

لیتش

7

سین الوی

تْشاى

500

ویلَ گشم

لیوت پیطٌْبدی ّشٍاحذ ثِ فذد

لیوت پیطٌْبدیول هیضاى ثشآٍسد ثِ فذد

جــــوــــ هــجــلــــغ ول پیطٌــْبدی* ( سیـــبل )
 -1ثیطتشیي هجلغ ثِفٌَاى هجٌبی ثشًذُ ضذى دس هضایذُ لحبػ هیگشدد.
 -2تبئیذ هیًوبین ولیِ ضوبئن اسٌبد ٍ هذاسن هضایذُ جض الیٌفه ایي پیطٌْبد هحسَة هیگشدد.
 -3اعالؿوبهلداسدوِدستگبُهضایذُگضاس الضاهی ثشای ٍاگزاسی هَضَؿ هضایذُ ثِ ّشیه اصپیطٌْبددٌّذُگبىسا ًذاسد.
 -4تحت فٌَاى ضشوت دس هضایذُ ٍ ثِهٌؾَس تقْذ ثِ اهضب ٍ هجبدلِ پیوبى ٍ تسلین تضویي اجشای تقْذ ،تضویي
هَضَؿ ثٌذ  4دفَتًبهِ (  ) %10دُ دسغذ هجلغ ول پیطٌْبدی سا ثِ ًفـ وبسفشهب دس پبوت الف تمذین داضتِ ام.
 -5هَاسد فَق ثشآٍسد اٍلیِ ٍ حذٍدی هیثبضذ وِ هیضاى دلیك جْت هحبسجِ ًْبیی ٍصى ثَسیلِ ثبسىَل ضشوت غٌبیـ
هقذًی ضْبة سٌگ هحبسجِ هیضَد ٍ لیوت پیطٌْبدی ٍاحذ وبال دس ٍصى هحبسجِ ضذُ ثبسىَل افوبل هیضَد ٍ لیوت
ًْبیی هطخع هیضَد.
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