
)شرکت قالبهاي بزرگ صنعتی سایپا06/1/08/98درخواست  شرکت در مزایده عمومی شماره (برگ
نشانی :تلفن:نام و نام خانوادگی :

ف
ریال-بر اساس واحد شمارشقیمت پیشنهادي ریال-مبلغ سپرده مقدار تقریبیشرحردی

2,500,000تن2چوب چهارتراش قرمز1
رکیلوگرم به (عدد)                                                                         ریاله

به حروف                                                                                         ریال

15,000,000تن15چوب چهارتراش سفید2
)                                                                         ریالهرکیلوگرم به (عدد

به حروف                                                                                         ریال

1,500,000تن5چوب هیزمی3
ریالهرکیلوگرم به (عدد)                         

به حروف                                                                                         ریال

20,000,0000تن22و چوب هیزومیدسفی،انواع چهارتراش قرمز4
ریالهرکیلوگرم به (عدد)                   

به حروف                                                                                         ریال

130,000,00تن50انواع ورق تولید بدنه خودرو5
ریالهرکیلوگرم به (عدد)                          

به حروف                                                                                         ریال

6,000,000تن3الت ضایعاتیآآهن 6
ریالهرکیلوگرم به (عدد)                                             

به حروف                                                                                         ریال

5,000,000تن2ورق کنار برش 7
ریالهرکیلوگرم به (عدد)                                                                   

به حروف                                                                                         ریال

1,00,000کیلوگرم50آلومینیوم ضایعاتی8
هرکیلوگرم به (عدد)                                                                         ریال
به حروف                                                                                         ریال

5,000,000دستگاه3دستگاه جوش کاري 9
هردستگاه به (عدد)                                                                          ریال
به حروف                                                                                         ریال

1,500,000یکجاعدد پایه)23عدد روشویی سرامیکی و 14(روشویی و پایه روشویی10
ریالیکجا به (عدد)                                                                 

به حروف                                                                                         ریال

5,000,000جفت1,500ضایعاتیدستکش چرمی 11
ریالهر جفت به (عدد)                                         

به حروف                                                                                         ریال

1,500,000عدد793دستکش لنگه چپ برزنتی 12
لریابه (عدد)                                   عددهر 

به حروف                                                                                         ریال
"گري و قطعات صنعتی ایرانشرکت تهیه و توزیع مواد ریخته"شعبه پیکانشهر واریز نماید.-بانک رفاه کارگران95200009به شماره حساب سپرده  را بصورت نقدي متقاضی می بایستی مبلغ سپرده 

ع کامل از کمیت و کیفیت آن کلیه شرایط این مزایده(شامل برگ در خواست و اینجانب ............................................................................پس از رویت کاالي مورد مزایده با علم و اطال
اقالم ضایعاتی)  را می پذیرم.شرایط شرکت در مزایده و قرارداد فروش

: امضاي متقاضی یا نماینده ويشرکت /سازمان :

(عضو کمیسیون)مدیر عامل / نماینده مدیر عاملمالی(عضو کمیسیون)مدیر قائم مقام مدیر عامل در امور بازرگی(دبیر و عضو کمیسیون)

ظر کمیسیون)(نابازرسی گروه خودروسازي سایپاگاننمایندرئیس حراست(ناظر کمیسیون)کمیسیون)ناظر(قالبهاي بزرگ صنعتی شرکت گاننمایند

 می باشد.20/08/98و سایر ردیف ها لغایت 30/09/89لغایت01/08/98از تاریخ بعد از انعقاد قرارداد4الی 1ردیف کاالهاي
)4/1صفحه (



یت و کیفیت آن کلیه شرایط این مزایده (شامل برگ در خواست کماینجانب..................................................................پس از رویت کاالي مورد مزایده با علم و اطالع کامل از 
و شرایط شرکت در مزایده و قرارداد فروش اقالم ضایعاتی) را می پذیرم.

محل امضاء متقاضی یا نماینده وي :                  نام و نام خانوادگی:                                                                                                          

شرکت /سازمان :

قالبهاي بزرگ صنعتی سایپاشرکت )05/1/08/98(عمومیشرایط شرکت در مزایده
:شرایط عمومی

پیشنهاد دهنده می باید اطالعات صحیح را مجـددا در پـایین  ،. در صورت بروز هر یک از موارد ذکر شده به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و بدون سپرده به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد-1
برگ درخواست شرکت در مزایده بازنویسی و امضاء نماید.

باشد در غیر این صورت ابطال یا انتخاب پیشـنهاد شـرکت   در صورت ارائه پیشنهاد قیمت براي چند مورد کاال،می بایستی سپرده شرکت کننده در مزایده از جمع مبالغ سپرده کاالهاي پیشنهادي کمتر ن-2
ت خواهد بود.کننده به تشخیص کمیسیون معامال

و کافی کاالي مورد مزایده و رویت کامل و کارشناسی آن بـوده و پـس از تکمیـل فـرم وارائـه      یده به منزله کسب اطالعات الزم ارائه پیشنهاد کتبی و تکمیل فرم مخصوص از جانب شرکت کننده مزا-3
"اسناد مزایده"و "کاالي مورد بازدید"و "اطالعات شفاهی ارائه شده"ذا متقاضی موظف است چنانچه مغایرتی در .لپیشنهاد هیچگونه اعتراضی از جانب شرکت کننده در  مزایده پذیرفته نخواهد شد

مشاهده نمود , موضوع را در زمان برگزاري مزایده کتباً به دبیر کمیسیون معامالت شرکت سودیکواعالم نمایند.
واست شرکت در مزایده پذیرفته می باشد و در غیر اینصورت پیشنهاد مزبور ابطال خواهد گردید.مندرج در برگ درخ"شمارشواحد "ارائه قیمت تنها بر اساس -4
در قبال دریافت رسید پاکت با مراجعه به نماینده  فروشـنده  پیشنهاد دهندگان می بایستی برگ در خواست شرکت در مزایده خود را بصورت خوانا تکمیل و پس از امضاء در پاکت در بسته مخصوص-5

.می گرددق انصراف از پیشنهاد دهندگان سلب شایان ذکر است پس از تسلیم پاکت حاوي قیمت پیشنهادي ح(سودیکو) پاکت را در صندوق مهر و موم تعبیه شده بیاندازند. 
فروشنده مختار است در خصوص کاالي مورد مزایده به هرترتیبی که صالح و مقتضی میداند تصمیم گرفته وعمل نماید.-6
پیشنهاد دهنده ضمن آگاهی از این موضوع حق هرگونه اعتراضی را در مورد نحوه برگزاري مزایده از خود سلب و ساقط می نماید.. لذا در رد یا قبول پیشنهاد وي مختار استندهفروش-7
شده است.در برگ هاي درخواست و شرایط شرکت در مزایده به اطالع رساندهکهمحل تحویل کاالي مورد معامله محلی است-8
د باسکول فروشنده و یا صورت جلسه شـمارش  اوزان و مقادیر مندرج در برگ درخواست شرکت در مزایده بصورت تقریبی می باشند لذا مالك عمل ، وزن ثبت شده در برگ توزین صادره از واح-9

کاال (حسب نوع کاال) خواهد بود.
ر اساس آمار و مستندات موجود استخراج گشته و بصورت تقریبی بیان گردیده اند تا مالکی بـراي عقـد   اوزان و مقادیر مندرج در برگ درخواست شرکت در مزایده ب-10

در طـول مـدت قـرارداد از    قرارداد باشند . لذا بیان این اوزان و مقادیر حقی را براي خریدار ایجاد نمی نماید و وي متعهد است کاالي مورد مزایده را بصورت کامل
شرکت خارج نماید.

بارگیري و حمل کاالي مورد مزایده که در هنگام بازدید به رویت کامل آنها نیز رسیده است،به هزینه خویش اقدام نمایند.،رندگان مزایده،می بایستی دقیقاً نسبت به تفکیکب-11
مزایده حق هر گونه اعتراض و ادعاي خسارت را از خود سلب می نماید.فروشنده می تواند در طول مدت همکاري بنا به تشخیص خود هر موقع که بخواهد قرارداد را فسخ نماید و برنده-12
باشد.یمیالزامدهیدهندگان به همراه اسناد مزاشنهادیپیتیاسناد هویارائه کپ-13
WWW.Sudico.irکویسـود تیآن، اسناد مذکور  را از سـا لیو تحولیاسناد و تکمافتیجهت دريتوانند عالوه بر مراجعه حضوریمدهیکنندگان در مزاشرکت-14

.ندیارسال نمایپست سفارشقیاز طرلینموده و پس از تکمافتیدر
باشد.یحروف مبصورت يشنهادیمبلغ پونیسیکمياعضايبصورت عدد و حروف مالك برايشنهادیپمتیصورت درج قدر-15

زمانبندي مزایده :
) می باشد.17الی 9در ساعات اداري (22/07/98لغایت 20/07/98ازز واریز مبالغ سپرده پس او ارائه پیشنهاد قیمت , مهلت دریافت اسناد مزایده -1
یچ اعالم میگردد که این امر به منزله ابالغ به برنده می باشد.شرکت هwww.sudico.irتی ندر سایت اینتر24/07/98تاریخ در برندگان مزایدهاسامی و 20/07/98بازگشایی پاکات مزایده در تاریخ -2

گونه تعهدي در خصوص برقراري تماس تلفنی جهت اعالم نتایج به برندگان ندارد.
آبان 1مهر ماه و 29،30هاي تاریخ درجهت انعقاد قرارداد براي برندگان اولنکات مالی)3(طبق بند مهلت واریز وجه ده درصد کل مبلغ پیشنهادي و سپردن اسناد تضمینی به میزان کل مبلغ پیشنهادي-3

جهت واریز مابه التفاوت ده درصد کل مبلغ پیشنهادي ,سپردن اسناد تضمینی و عقـد 02/08/98صورت عدم مراجعه نفر اول , مهلت مراجعه نفرات دوم و سوم در تاریخ ی باشد. درمرداد ماه م98ماه 
قرارداد ،تعیین می گردد.

می گردد.تعیین20/08/98و سایر ردیف ها بعد از انعقاد قرارداد 30/09/98لغایتانعقاد قرارداد بعد از 4الی 1ردیف هابی ااقالمشروع بارگیري و مدت حمل -4
روز مطابق با قیمت مندرج در قرارداد تمدید نماید.10:در صورت اتمام مدت مذکور،فروشنده می تواند با اعالم به خریدار زمان واگذاري را به مدت 1تبصره

مـورد مزایـده را بـه    کـاالي  باالترین قیمت پیشنهادي در خصـوص  به صاحب کاال ت فروشنده پس از رویت و بررسی پیشنهادات در مهلت مقرر، با رعایت صرفه و صالح فروشنده و کمیسیون معامال-5
کثر ظـرف ده روز  احـد 98/ 07/ 30ه نفرات بعدي پس از اعـالم نتـایج مزایـده از تـاریخ    عنوان برنده اعالم می نماید.سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد فروشنده باقی می ماند و سپرد

کاري به آنان عودت می گردد.
نکات مالی :

ـ      9به قیمت پیشنهاد دهندگان به میزان -1 ر درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اعمال میگردد که خریدار متعهد به پرداخـت آن مـی باشـد. علیهـذا در صـورت تغیی
عوارض و مالیات مورد اشاره توسط نهادهاي رسمی کشور خریدار ملزم و متعهد به پرداخت آن می باشد.

زیوارنرایایو قطعات صنعتيگرختهیمواد رعیو توزهیبه نام شرکت تهصنعتگران شعبه -بانک رفاه کارگران956000009به شماره حساب سپرده يمکلف بوده مبلغ سپرده را بصورت نقدیمتقاض-2
.. الزم به ذکر است کلیه پرداخت هاي نقدي خریدار در هر مرحله از فرایند فروش اقالم مورد مزایده  از طریق همین شماره حساب خواهد بوددینما

می گردد تا بر پایه آن میزان رسوبات وجوه پرداختی و میزان ریالی اسـناد  با عنایت به حجم باالي ریالی ارزش قرارداد، بازه زمانی قرارداد به سه قسمت مساوي که متوالیاً در پی هم خواهند آمد تقسیم -3
تضمین از سوي خریدار به یک سوم ارزش موضوع قرارداد آن کاهش یابد.

(با احتساب عوارض و درصد کل مبلغ پیشنهادي(بدون احتساب سپرده) , سپردن اسناد تضمینی معتبر به میزان کل مبلغ پیشنهادي10برنده مزایده می بایست پس از اعالم نتایج نسبت به پرداخت حداقل -4
%5شایان ذکر است  نیمی از مبلـغ واریـزي (معـادل    ه مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند. و عقد قرارداد در مدت تعیین شدنکات مالی3با توجه به بند مالیات بر ارزش افزوده)، 

ارزش کل قرارداد) %5نزد فروشنده تا پایان مدت قرارداد باقی می ماند و الباقی مبلغ واریزي (معادل "ضمانت نقدي اجراي قرارداد "به عنوان"سپرده شرکت در مزایده"ارزش کل قرارداد) به عالوه 
شـرکت در  . بدیهی است در صورت استنکاف برنده مزایده از واریز وجوه و سپردن اسناد تضمینی جهت عقد قـرار داد در تـاریخ تعیـین شـده در بـرگ شـرایط       طی مدت قرارداد مستهلک خواهد شد

.چنانچه برنده دوم و سوم نیز در طول مدت مقرر حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده ایشان نیز ضبط خواهد شدمی گردد. ابالغ مزایده  ، سپرده وي ضبط و مراتب به پیشنهاد دهنده دوم و سوم 
)3/2صفحه(دارند.                                                فروشنده و صاحب کاال هیچ گونه تعهدي در خصوص تأمین ماشین آالت الزم جهت بارگیري و حمل کاالي خریداري شده ن



یت و کیفیت آن کلیه شرایط این مزایده (شامل برگ در خواست کماینجانب..................................................................پس از رویت کاالي مورد مزایده با علم و اطالع کامل از 
و شرایط شرکت در مزایده و قرارداد فروش اقالم ضایعاتی) را می پذیرم.

محل امضاء متقاضی یا نماینده وي :                  نام و نام خانوادگی:                                                                                                          

شرکت /سازمان :

5-

قالبهاي بزرگ صنعتی سایپا و یا دیگر محـل هـاي تعیـین    خریدار متعهد است در طول مدت قرارداد بصورت روزانه به موقع و به طور کامل کاالي خریداري شده را از محل هاي تعیین شده درشرکت -6
را بابت هر روز تاخیر در خروج کاال به "ضمانت نقدي اجراي قرارداد"درصد از کل مبلغ 15در غیر این صورت فروشنده حق خواهد داشت ارج نماید. بارگیري و خشده از سوي شرکت سودیکو

ضطرار و تشخیص کمیسـیون معـامالت) فروشـنده تمـامی مبلـغ      عنوان جریمه کسر نماید.در صورتیکه خریدار بیش از سه روز متوالی و یا چهار روز متناوب از خروج کاال امتناع نماید(مگر در شرایط ا-7
د.یحق فسخ قرارداد خواهد داشت و خریدار حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نمارا ضبط وباقیمانده 

پرداخت نماید.ریال 600بسته بندي کاالي خریداري شده به ازاي هر کیلوگرم خریدار متعهد است بابت هزینه جمع آوري و-8
ارزش کاالي خریداري شده با احتساب عـوارض و مالیـات بـر ارزش افـزوده ، در وجـه      %100برنده مزایده مکلف است اسناد تضمینی معتبر مورد قبول فروشنده را در اجراي مفاد این مزایده به میزان -9

سودیکو (فروشنده) صادر و به هنگام امضاء قرارداد تحویل مشارالیه نموده و رسید اخذ نماید. در صورت تسویه کامل وجه کـل کـاال و   -و توزیع مواد ریخته گري و قطعات صنعتی ایرانشرکت تهیه 
حتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) به هنگام انعقاد قرارداد ، خریدار الزامی نسبت به اقالم موضوع مذکور بصورت دفعتاً واحده توسط خریدار(معادل صد در صد ریالی مبلغ موضوع قرارداد با ا

پرداخت و توزیع ضمانت نقدي اجراي قرارداد و سپردن اسناد تضمینی معتبر ندارد.
سپرده ضمانت نقدي اجراي قرارداد را بـه عنـوان   در صد از30ه حق خواهد داشت به میزان انجام هر گونه اقدام غیر ایمن از سوي خریدار که زمینه بروز حادثه را فراهم می آورد ,  فروشندصورتدر-10

جریمه کسر نماید. 
شود.یماه انجام مکیقرارداد و بعد از انیحساب پس از پاهیتسو-11
مزایده می باشد.قریبی به عهده برندگانرح ذیل بطور تبه نسبت اقالم به شو هزینه کارشناسی امه کثیر االنتشارمنتشره در روزنهزینه هاي آگهی -12

ریال-مبلغ آگهی شرح کاالریال-مبلغ آگهی شرح کاال

1,500,000ورق تولید بدنه خودرو300,000چوب چهارتراش قرمز
500,000اهن آالت ضایعاتی700,000چوب چهارتراش سفید

200,000آلومینیوم ضایعاتی200,000چوب هیزومی
600,000دستگاه جوش ضایعاتی1,200,000تراش قرمز ،سفید و هیزومیچوب چهار

300,000ورق کنار برش200,000روشویی و پایه روشویی
300,000دستکش لنگه چپ برزنتی400,000دستکش چرمی ضایعاتی

نکات مخصوص خریداران انواع کاالهاي دوره اي :
یـت خریـدار رسـیده اسـت ذکـر ایـن نکتـه الزامیسـت کـه ممکـن اسـت در طـول مـدت قـرارداد کیفیـت کـاال بسـته بـه                  روزهاي برگزاري مزایده به رودر علی رغم آنکه نمونه کاالي خریداري شده-1

تغییر نماید و ارائه پیشنهاد به منزله قبول این شرایط می باشد.شرایط
ـ ین صورت مشمول جرائم ایر اید در غیبصورت کامل نظافت و جاروب نماش رایخويکااليدار موظف است بصورت روزانه محل دپویخر-2 خواهـد  یو بهداشـت یمن

د.یگرد
اال و یـا افـزایش وزن آن مـی گـردد. از آنجـا کـه امکـانی بـراي محاسـبه          کـ زوالت آسـمانی موجـب کـاهش کیفیـت     بارش ناز آنجا که محوطه نگهداري اقالم خریداري شده سرباز می باشد , الجرم -3

خریـدار مبنـی بـر کـاهش     سـوي  از و درخواسـتی بـه همـین سـبب هـیچ ادعـا     موضوع اقدام به ارائـه قیمـت نمایـد.   خسارت وارد شده و یا افزایش وزن کاال وجود ندارد خریدار می باید با توجه به این 
کاالي خریداري شده پذیرفته نیست.قیمت کاال یا کاهش وزن 

فروشنده هیچ گونه تعهدي در خصوص  نسبت اقالم مورد مزایده نـدارد. قاضیان می بایست پس از بازدید از ضایعات و دقیقاً بر اساس نوع ضایعاتی که به رویتشان رسیده ، اقدام به ارائه قیمت نمایند.مت-4
.لذا ارائه قیمت بر اساس سوابق قبلی به هیچ وجه مورد قبول این شرکت نخواهد بود

یدار در این خصوص مسموع نخواهد بود.ا توجه به امکان بروز تغییرات در فرایند تولید ممکن است در سایز و شکل کاالهاي مورد اشاره تغییراتی رخ دهد، لذا اعتراضی از سوي خرب-5
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