شركت ايران خودروديزل
رسيد و دريافت شرايط مزايده عمومي شماره 0400-03
موضوع مزايده :فروش اقالم و قطعات ليست پيوست
اينجانب

به نمايندگي

اعالم مي دارم كليه اطالعات الزم توسط مسئولين شركت

ايران خودرو ديزل در اختيارم قرارگرفته و ازموارد مزايده بازديد و شرايط مزايده را نيز به دقت مطالعه نموده ام و به
عنوان قبول كليه شرايط مزايده اين برگ را امضاء نموده و اقرار مينمايم چنانچه در مزايده برنده شناخته شدم ،موظف به
رعايت تمام شرايط مندرج در برگ مزايده و قرارداد ميباشم .در صورت عدم انجام تعهدات ،شركت ايران خودرو ديزل
حق ضبط مبلغ سپرده اينجانب را داشته و در اين خصوص حق هر گونه اعتراض و شكايت در كليه مراجع قضائي ،اداري

را با امضاء ذيل اين ورقه از خود سلب مينمايم .و ضمن دريافت فرم شرايط شركت در مزايده از مورخ 0400/00/00
لغايت  0401/00/01ايام كاري (آخرين مهلت براي دريافت اسناد و ارائه پيشنهادات) با قبول شرايط مندرج در آن
نسبت به شركت در مزايده اعالم آمادگي نموده و متعهد مي گردم كليه موارد مندرج در آن را اجرا و به هنگام ارائه پاكات
مدارک پيوست را عودت نمايم.
نشاني متقاضي به همراه كدپستي:
شماره تلفن كه بتوان فوراً با اينجانب تماس گرفت :
نام و نام خانوادگي :
امضاء متقاضي و اثر انگشت
تاريخ :
براي بازديد از :
اقالم ضايعاتي و مازاد(نام و رديف را اعالم فرماييد)
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شرايط مزايده:
- 1قبول شرايط عمومي مزايده:
 -1-1هر پيشنهادي كه مطابق با شرايط مزايده حاضر نبوده و يا متضمن قيود /شرايط ،مخدوش ويا مبهم باشد ممكن
است كان لم يكن تلقي شده و به پيشنهاد دهنده مسترد گردد .شركت در اين زمينه اختيار دارد به صرفه وصالح خود
هرگونه كه ايجاب نمايد عمل كند.
 -1-2پيشنهاد مزايده بايد در محل وتاريخ وساعتي كه در دعوتنامه ذكر شده تسليم شود وكليه پيشنهاداتي كه بعد از
تاريخ مقرر دريافت گردد گشوده نخواهد شد و عيناً به پيشنهاد دهنده مزايده عودت ميگردد .
 -1-3پس از انقضاي موعد تسليم پيشنهادات ،هيچگونه درخواستي مبني بر تغيير واصالح پيشنهادهاي تحويلي به هر
عنوان پذيرفته نخواهد شد وشركت در اين خصوص اختيار تام دارد.
 -1-4شركت مجاز به حذف هر يك از اقالم مزايده ميباشد .بديهي است كه قيمت قرارداد مطابق با قيمت پيشنهادي
برنده مزايده (جهت هر واحد) ثابت خواهد بود.
 -1-5شركت در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادات واصله با لحاظ مصالح خود بدون ذكر دليل مختار است.
 -1-6هرگونه ماليات ،عوارض وكسور قانوني از جمله  %9ماليات بر ارزش افزوده كه به معامله تعلق گيرد بعهده برنده
مزايده ميباشد .بديهي است به كليه قيمتهاي پيشنهادي برندگان (جهت هر آيتم)  %9ماليات بر ارزش افزوده اضافه خواهد
شد.
 -1-7بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص و در صورت لزوم به ريز عوامل تعيين گردد.
 -1-8به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -1-9در صورتيكه برنده مزايده در مهلت مقرر حاضر به انجام كار و يا معامله نشود ،سپرده شركت در مزايده وي به نفع
شركت ضبط خواهد شد .اين مهلت براي برنده مزايده مقيم داخل كشور  11روز خواهد بود.
 -1-11در صورتيكه ،شركت ثبت قرارداد با برنده مزايده را در دفاتر رسمي ضروري بداند ،هزينه هاي ثبت و پرداخت
ماليات و هر گونه عوارضي بر عهده برنده مزايده ميباشد.
 -1-11هزينه نشر آگهي در روزنامه بر عهده برنده مزايده خواهد بود.
 -1-12براي آيتم هايي كه معيار سنجش آن كيلوگرم مي باشد طبق مصوبه كميسيون به ازاي هر كيلوگرم  1511ريال
هزينه هاي حمل و نقل و بارگيري داخل كارخانه از برندگان مزايده دريافت مي گردد.
 -1-12هزينه كارشناسي و كليه هزينه هاي نقل و انتقال اسناد بعهده خريدار خواهد بود.
 -1-13كليه هزينه هاي خالفي  ،عوارض شهرداري ،طرح كاهش آلودگي هوا ،ماليات بر درآمد مشاغل خودرو هاي
كارتا قبل از تحويل خودرو به مشتريان به عهده شركت ايران خوردو ديزل مي باشد.
 - 1-14نقل و انتقال خودرو صرفاً به نام برنده مزايده امكان پذير خواهد بود.
 -1-15در خصوص تعويض پالک ،شركت صرفاً با اعطاء وكالت به برنده مزايده اجازه خواهد داد تا پالک خودرو به نام
و به هزينه خود تغيير دهد
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 -1-16با توجه به اينكه خودرو با وضع موجود و بر اساس نظر كارشناس مورد مزايده قرار مي گيرد لذا صرفآً هزينه
اداري معاينه فني ( بدون احتساب هزينه تعميرات) به عهده شركت ايران خودرو ديزل مي باشد.
 -1-17برندگان در مزايده خودروها ،مراتب جهت عقد قرارداد و انتقال سند به مديريت امور حقوقي و قراردادها مراجعه
نمايد.
 -1-18در صورتي كه خودروها قابليت شماره گذاري نداشته و بصورت ضايعاتي به برنده مزايده واگذار گردد ،شماره
شاسي و موتور خودروها در زمان تحويل سنگ زده خواهد شد.
 -1-19انواع لوازم يدكي مازاد ،ضايعاتي و برگشتي خودرو ها بدون پالت و كانتينر تحويل برنده مزايده خواهد شد.
 -1 -21برنده مزايده موظف است پس از انعقاد قرارداد به منظور اطالع از الزامات دستور العملهاي  HSEبه اداره ايمني
و بهداشت شركت ايران خودرو ديزل مراجعه نمايد.
 -2موضوع مزايده
 -2-1موضوع مزايده شماره  411-13عبارتست از :فروش مطابق با ليست پيوست.
 -3امضاء اسناد مزايده
كليه اسناد مزايده ميبايستي توسط شخص پيشنهاد دهنده و يا وكيل قانوني وي امضاء گردد.
 - 4سپرده مزايده
 4-1شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهاد قيمت مندرج در پيوست اين برگه را در پاكتي كه از شركت دريافتت
مي نمايند قرار داده و بصورت دربسته به همراه سپرده ي حضور در مزايده (طبق ليست پيوست تعيين شده است) را طتي

يك يکدستگاه

پوز مستقر در قسمت اخذ پاكات مزايده در شركت ايران خودرو ديزل به همراه درخواستت شتخص

شركت كننده در مزايده به همراه درج كد ملي شخص شركت كننتده در روز پنج شنبه  0400/00/ 20از ساعت
 00-00به آدرس تهران -كيلومتر  14كمربندي آزادگان از اتوبان تهران  -كترج شتركت ايتران ختودرو ديتزل -درب 2
مراجعه كرده و به دبير كميسيون معامالت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.
تبصره يك :شماره حساب  1227626542113و شماره شباي  IR250170000000227626542003بانك ملي
شعبه كارخانه ايران خودرو ديزل كد شعبه  1653بابت اعالم به شركت كنندگان در مزايده كه مبلغ سپرده آنها بيش از
 511.111.111ريال ميباشد.
تبصره دو :ارسال سپرده مزايده بصورت وجه نقد در پاكت مزايده ممنوع ميباشد .در صورت عدم توجه متقاضي به مفاد
اين تبصره ،شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.
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-5تعهدات پيشنهاد دهندگان وشركت ايران خودرو ديزل:
 -5-1مفاد پيشنهادات واصله تا مدت  61روز تقويمي از تاريخي كه براي گشودن پيشنهادات تعيين گرديده است ،معتبر و
جهت صاحبان آنها الزام آور خواهد بود .چنانچه پيشنهاد دهنده اي قبل از انقضاي مدت مزبور پيشنهاد خود را مسترد
دارد ،سپرده شركت در مزايده وي ضبط خواهد شد.
 -5-2به مجرد آنكه پيشنهاد مزايده اي مورد قبول واقع شود ،مراتب قبولي به پيشنهاد دهنده مربوطه ابالغ گرديده
ومراتب به اطالع پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنها مورد قبول واقع نشده نيز خواهد رسيد و سپرده شركت در مزايده به
آنها مسترد خواهد شد.
تبصره الف :تا انعقاد قرارداد با برنده مزايده  ،سپرده شركت در مزايده پيشنهاد دهنده نفر دوم مسترد نخواهد شد.
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تبصره ب :در صورتيكه برنده مزايده پس از ابالغ شركت ايران خودرو ديزل ظرف مدت يك هفته جهت امضاء قرارداد و
ارائه ثمن معامله حاضر نشود و يا از انجام يكي از موارد تعهدات امتناع نمايد ،سپرده مندرج در بند  4اين شرايط به نفع
شركت ايران خودرو ديزل ضبط خواهد شد.
 -5-3برنده مزايده كسي خواهد بود كه قيمت پيشنهاديش بيشتر از قيمت ساير پيشنهاد دهندگان و باالتر از قيمت
كارشناسي باشد .
 -5-4پس از امضاء قرارداد و توديع تضامين از سوي برنده مزايده ،سپرده شركت در مزايده به وي مسترد خواهد شد.
برنده مزايده متعهد است هر گاه در جريان اجراي قرارداد ،يكي از اقرباي خود ويا مديران شركت و يا هر يك از شركائي
كه داراي  5درصد سهام يا منافع باشد و يا اقرباي چند نفر از شركاء كه مجموع سهام ،منافع و يا سرمايه آنها بيش از 21
درصد باشد فورا" موضوع را به اطالع شركت ايران خودرو ديزل برساند .در غير اينصورت شركت ايران خودرو ديزل
حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد ،خسارات ناشي از فسخ و يا تاخير در اجراي قرارداد را راسا" تعيين و از اموال
برنده مزايده وصول نمايد.

در خصوص ارتشاء و تطميع:
برنده مزايده بدينوسيله رسما" اظهار و اعالم ميدارد براي تحصيل قرارداد هيچگونه حق الزحمه،كميسيون ،انعام ،وجه نقد
و هديه به احدي نداده و از احدي نيز دريافت نداشته است و در آتيه نيز اقدام به اعطاء و يا دريافت هيچگونه كميسيون،
حق الزحمه ،انعام ،وجه نقد و هديه نخواهد نمود.
برنده مزايده بدينوسيله تصديق نموده و مسلم مي داند در صورتيكه مفاد متن فوق خالف واقع اظهار شده باشد ،شركت
ايران خودرو ديزل حق خواهد داشت پيشنهاد مزايده متخلف را رد و سپرده شركت در مزايده وي را ضبط نمايد .در
صورتيكه پس از امضاء قرارداد ،موارد مذكور حاصل گردد طبق شرايط مندرج در قرارداد اقدام خواهد شد.
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ليست انواع اقالم مازاد و ضايعاتي شركت ايران خودرو ديزل مربوط به مزايده 0400 -03
ليست برگزاری مزايده عمومي 0400-03
تعداد

واحد

تضمين(تومان)

توضيحات

شرح كاال
1

ورق درجه  0و  2ضايعاتي

700/000

كيلو گرم

400/000/000

مدت زمان حمل بار و انجام تعهد دو ماه

2

آهن آالت گالوانيزه

20/000

كيلو گرم

30/000/000

تسمه دور بنديل وحلب و لفاف و ورق

3

براده آهن و خاك سفا له

15/000

كيلو گرم

00/000/000

4

ضايعات آلومينيوم

10/000

كيلو گرم

00/000/000

5

مواد شيميايي و روغن سوخته

800

ليتر

00/000/000

6

باطري ضايعاتي

60

تن

 300/000/000باطري فرسوده و مستهلك ضايعاتي

7

انواع سيم و كابل مس

2/000

كيلو گرم

8

سل باطری ليفتراك برقي

3/000

كيلو

7/000/000

9

انواع لوازم و قالبهاي فايبر گالس

25

پالت

00/000/000

50

پالت

00/000/000

 10انواع دستكش،سنباده،ضربه گير مستهلك

 000/000/000انواع سيم و كابل مس ضايعاتي

مشخصات فردی ( :حتماً تکميل گردد)
نام و نام خانوادگي :

كد ملي :

نام پدر :

آدرس به همراه كد پستي :
تلفن همراه:

تلفن ثابت:
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