
 باسمه تعالی

 شرايط عمومي مزايده
  

  کيلو ) در ايستگاه راه آهن کاشمر  ۰۰۰/۷۰۰دستگاه واگن بار� سانحه ديده ضايعاتي( حدود  ۲۸فروش 
دربسته ممهور  پیشنهاد خود را در پاکت 07/03/97باید حداکثر تا روز دوشنبه مورخ  پیشنهاد دهندگان -1
 ندهنمای شخصاً یا بوسیله) دستگاه واگن بار� سانحه ديده ضايعاتي ۲۸ فروشباشد ( شده نوشته آن روي که

فارشی س پست و یا مستقیماً بوسیله داده تحویل االختیار خود به امورقراردادها و  تدارکات فنی شرکتتام 
  تحویل شده باشد .  جلسه مزایده از موعد تشکیل قبل نمایند که ارسال به نحوي

  نخواهد شد. مقرر تحویل شود پذیرفته بعد از روز و ساعت که پیشنهاداتیتذکر : 
عبارت  است قرار گرفته در اختیار پیشنهاد دهنده مزایده در این شرکت جهت که و اسنادي مدارك -2

  است از:
 حاضر عمومی شرایط -الف 

 فرم پیشنهاد قیمت  -ب 
 دهنمونه ضمانتنامه شرکت در مزای -ج 
  زیر باشد : شرح به مهر شده دو پاکت هر پیشنهاد باید محتوي -3

  : که محتوي موارد ذیل است "پاکت الف"تحت عنوان  اول پاکت  1-3      
  ضمانتنامه شرکت در مزایده : 1-1-3

کیلو می باشد  000/700درصد مبلغ پیشنهادي براي حدود  5در مزایده به میزان  شرکت * سپرده
 ا یک) و یپیوست نمونه مجاز (طبق از بانکهاي یـکی صادره ، ضمانتنامهآنباید معادل  پیشنهاد دهنده که
 از بانکها) معادل یکی توسط در وجه شرکت راه آهن حمل و نقل (صادره بانکی تضمین شده چک فقره
ک ملت شعبه چهار راه نصرت به نام شرکت بان 26/17646736و یا واریز نقدي بحساب شماره  فوق مبلغ

 راه آهن حمل و نقل را در آن قرار دهد.
 مزایده که تمام صفحات آن به امضاي مجاز رسیده باشد. عمومی شرایط 2-1-3

  بود.  خواهدقیمت  پیشنهاد محتوي فقط "ب پاکت"باشد  شده نوشته آن روي که دوم پاکت 2-3   
می بایست صریح و روشن و یکجا در فرمتی که پیوست همین اسناد می باشد ارائه قیمت پیشنهادي  *

   گردد.
    

  و هرگونه عوارض دولتی مالیات از جمله کسورات قانونی کلیۀ پیشنهادي باید در قیمت * پیشنهاد دهنده
 و هزینه حمل و همچنین   و متعلقه از جمله هزینه برش    جانبی  هاي هزینه  و کلیۀ  جاري  مقررات برمبناي 

،   پیشنهادي مبلغدر مزایده ،  پیشنهاد دهنده شدن برنده و منظور نماید و درصورت سود خود را محاسبه  
 خالص مورد معامله تعیین خواهد شد. مبلغ بعنوان

: شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف مزایده گذار از سوي شرکت کننده  تذکرمهم 
  محسوب می شود.



ساعت    رسیده  پیشنهادات  به نسبت  -4 شنبه مورخ      15در  سه    به معامالت در حضور کمیسیون   08/03/97روز 
 خواهد شد:قرار زیر اقدام 

شنهاداتی که محتویات       "لفپاکت ا"ابتدا   -1-4 سبت به پی شود و ن سیدگی می  یث آنها از ح "پاکت الف"باز و ر
 آنها نیز باز و خوانده می شود. "پاکت ب"مدارك کامل و مهر و امضاء شده باشد 

آنان داراي نواقصی بوده و یا سپرده آنها کافی نباشد و یا شرایط دیگري   "پاکت الف"اشخاصی که محتویات  -2-4
د  آنها بدون بازگشایی عیناً مستر  " پاکت ب"شرایط مزایده افزوده باشند پیشنهادشان کان لم یکن تلقی شده و      بر 

  می شود.
  حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان تام االختیار آنها در جلسه بازگشایی پاکات اختیاري می باشد .  -3-4
  باشد.مختار میپیشنهادها  یا تمامی در رد هر یک شرکت -5
ـواهی     یا رونوشت  شرکاء خود پیشنهاد را امضاء نمایند باید عین یا چند نفر از طرف یک چنانچه -6 ـ ـ  متسلی گ

ضاء در آن  حق خود را که وکالتنامه صریح  ام شد به  شده  ت شنهاد خود در   ضمیمه  با سلیم  "الف پاکت"پی   دهنمو ت
  باشند.

 اعتبار در پیشنهاد ذکر نشده   مدت باشد چنانچه  نباید کمتر از یک ماه قرائت تاریخاعتبار پیشنهادها از   مدت -7
  خواهد بود. پیشنهاد دهنده از طرف شرط این قبول پیشنهاد بمنزلهباشد تسلیم 

سپرده   سپرده  بیشتر از مبلغ نفر دوم با نفر اول  پیشنهادي  بهاي تفاوت درصورتیکه  -8 فر دوم  نیز  ن برنده نباشد 
  نگهداري خواهد شد .

صورتیکه برنده مزایده از تاریخ ابالغ نتیجه ، ظرف مدت هفت (  -9 ستثناي ایام تعطیل به هر دلیلی براي انجام   7در ) روز با
معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده  وي ضبط می شود و مراتب به پیشنهاد دهنده اي که در مرتبه دوم قرار دارد         

ضبط می          ابال شنهاد دهنده نیز  سپرده این پی شود  ضر ن شنهاد دهنده مذکوراز تاریخ ابالغ براي انجام معامله حا غ واگر پی
  .شود

مسئولیت کلیه مسائل مربوط به عوامل انسانی فروشنده (از قبیل سوانح، سرقت و ...) و همچنین جبران کلیه      -10
  هیچ گونه مسئولیتی ندارد.باشد و شرکت خسارات احتمالی به عهده خریدار می

  نخواهد شد. اثر داده ترتیب پیشنهاددهنده انصراف درخواست ، به پاکات از تسلیم پس -11
ساعات اداري به امور قراردادها و         -12 شتر در  سب اطالعات بی شرکت کنندگان در مزایده می توانند بــــراي ک

  تماس حاصل  فرمایند. 108داخلی  66424900ا با تلفن تدارکات فنی شرکت راه آهن حمل و نقل مراجعه و ی
پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که با امضاء شرایط عمومی و دیگر اسناد مزایده و نیز فرم پیشنهاد قیمت کلیه   -13

  شرایط و مفاد مندرج در آن را قبول نموده و متعهد به اجراي تمامی آن می باشد.
  قبول اینجانب/اینجانبان مقیم ......................................................... می باشد.شرایط فوق مالحظه شده و مورد 

  
  

  :مهر و امضاء پيشنهاد دهنده محل

  

  
  



  

  "در مزایده شرکت ضمانتنامه نمونه"
  
  

  ................................................................................................. ................................. به نشانی.....اینکه  نظر به
 بانک نمایند. لذا این به ................................................... شـــرکت مربوط ....................مایل است در مزایده

مبلغ ..................... ریال تضمین تعهد  راه آهن حمل و نقل براي شرکت ........................ در مقابلاز.............
 نامبرده کننده شرکت پیشنهاد دهد که اطالع بانک این راه آهن حمل و نقل به شرکت چنانچهنماید که می

قرارداد در  تعهدات انجام ضمانتنامه یا تسلیم قرارداد مربوط از امضاي و مشارالیه شده واقع مورد قبول
 یکتب تقاضاي اولین دریافت محض را به ....................... ریال مرقوم، مبلغ است نموده مقرر استنکاف مدت

یا  دلیل هیچگونه مهیا اقا استنکاف اثباتبه  احتیاجی اینکه از سوي شرکت راه آهن حمل و نقل بدون
راه آهن  شرکتدر وجه  باشد بالدرنگ داشته یا قضائی قانونی، اداري از مجراي یا اقدامی صدور اظهارنامه

   حمل و نقل بپردازد.
راه  شرکت درخواست و بنا به روز ..................... معتبر بوده ) اداري(ساعت تعهد تا آخر وقت این

هد نتواند یا نخوا بانک تمدید خواهد بود و در صورتیکه شود قابل درخواست که مدتیمل و نقل براي آهن ح
 با تمدید ننماید در این را موافق نسازد و بانک تمدید را فراهم تعهد را تمدید کند و یا موجب این مدت
را در  مرقوم در این ضمانتنامه مجدد باشد، مبلغ مطالبه به احتیاج اینکه بدون متعهد است بانک صورت
 کند. راه آهن حمل و نقل پرداخت کرد شرکت یا حواله وجه

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي شرکت راه آهن حمل و نقل مطالبه نشود، 
اینکه مسترد گردد یا مسترد ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از 

  نگردد.
  
  

  مهر و امضاء بانک                                                                                      
  
  
  

  



  
   

  مزايده  پيشنهاد قيمت
  کيلو ) در ايستگاه راه آهن کاشمر  ۰۰۰/۷۰۰دستگاه واگن بار� سانحه ديده ضايعاتي( حدود  ۲۸فروش 
  زیر: / اینجانبان.............................................................................................. امضاء کنندگاناینجانب

  : ....................................................................................................................... نشانیبه
...................................                                                                                          تلفن:.........................................وکدملی:.......................................................................

ر ايستگاه راه کيلو ) د ۰۰۰/۷۰۰دستگاه واگن بار� سانحه ديده ضايعاتي( حدود  ۲۸فروش پیشنهاد قیمت فنی و بازرگانی خود را در خصوص مزایده 
   آهن کاشمر

  
  به شرح جدول ذیل درج و درپاکت دربسته به آن شرکت ارسال می نماید .  

  
  

قیمت هر کیلو (   وزن  شرح کاال  ردیف
  ریال )

  توضیحات  قیمت کل

دستگاه واگن سانحه  28  1
  دیده ضایعاتی

کیلو  000/700حدود 
  گرم

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امضاء و مهر پيشنهاد دهنده                                                                                     
  

  اين فرم (پيشنهاد قيمت) پس از تکميل حتما در "پاکت ب" تحويل شود. : تذکر
  

 


