
پالسکوکار سایپاشرکت)05/1/25/98شماره (عمومیدرخواست  شرکت در مزایده برگ
نشانی :تلفن:نام و نام خانوادگی :

ف
ریال-بر اساس واحد شمارشقیمت پیشنهادي ریال-مبلغ سپرده مقدار تقریبیاستقرارمحل شرحردی

10.000,000تن5تهران(سراتو)پالت ضایعاتی انواع چوب و 1
ریال(عدد)کیلوگرمهر 

حروف                                                                          ریال

10.000,000تن5تهرانآهن فریم (سراتو)انواع 2
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

ریالحروف 

5.000,000تن3تهرانضایعاتی CKDکارتن 3
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

ریالحروف                                               

2,000,000تن1تهرانانواع آهن آالت ضایعاتی4
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

1.000,000کیلوگرم300تهران(پالت کفی، سبد پالستیکی و غیره)انواع ضایعات پلیمري 5
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

10,000,000تن13قزوینانواع کارتن خمیري ضایعاتی 6
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

8,000,000تن3قزوینانواع آهن آالت ضایعاتی7
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

1,000,000کیلوگرم200قزوین(پالت کفی، سبد پالستیکی و غیره)انواع ضایعات پلیمري 8
ریالکیلوگرم(عدد)                               هر 

حروف                                                                          ریال

4,000,000کیلوگرم1000قزوینانواع کیسه جامبو ضایعاتی 9
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

3.000,000تن2نیقزوانواع کلوخه ضایعاتی10
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

5,000,000عدد100قزوینلیتري ضایعاتی220بشکه فلزي انواع11
ریالعدد (عدد)      هر 

حروف                                                                          ریال
"شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گري و قطعات صنعتی ایران"واریز نماید. صنعتگرانشعبه -بانک رفاه کارگران956000009به شماره حساب سپرده  را بصورت نقدي متقاضی می بایستی مبلغ سپرده 

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

:   امضاي متقاضی یا نماینده ويشرکت /سازمان :

(عضو کمیسیون)مدیرعامل / نماینده مدیر عاملمالی(عضو کمیسیون)مدیر ر بازرگانی(دبیر و عضو کمیسیون)قائم مقام مدیرعامل در امو

(ناظر کمیسیون)بازرسی گروه خودروسازي سایپاهنمایندرئیس حراست(ناظر کمیسیون)کمیسیون)ناظر(پالسکوکار سایپاشرکت گاننمایند

 تحویل خریدار خواهد گردید30/10/98لغایت 01/08/98از تاریخ بعد از انعقاد قرارداد18کاالهاي ردیف الی.
  جاده قدیم کرج مجتمع صنعتی سازه گستر سایپا(کفش ملی سابق) می باشد.18واقع در تهران کیلومتر 5الی 1محل استقرار کاالهاي ردیف
 اتوبان قزوین ، کرج ، شهرك صنعتی کاسپین می باشد.20واقع در کیلومتر 18الی 6استقرار کاالهاي ردیف محل

)5/1صفحه (



)05/1/25/98(شماره عمومیمزایده دردرخواست  شرکت گبر
پالسکوکار سایپاشرکت)1/25/98/ نشانی :تلفن:نام و نام خانوادگی :

ف
ریال-بر اساس واحد شمارشقیمت پیشنهادي ریال-مبلغ سپرده مقدار تقریبیاستقرارمحل شرحردی

2,500,000تن2نیقزوو حلبهاي تینر ضایعاتیانواع سطل رنگی فلزي12
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

1,000,000کیلوگرم500نیقزوانواع تسمه بسته بندي ضایعاتی13
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

2,000,000کیلوگرم1,500نیقزولیتري)2، 4، 10، 20انواع گالن تینر ضایعاتی (14
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

1,000.000تن1نیقزوانواع الستیکهاي مستعمل لیفتراك15
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

10,000,000تن3نیقزوضایعاتیو یونولیت ، اسفنجانواع نایلون و فوم16
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

1,000,000تن4نیقزومواد آسیابی ریزشی مخلوط غیرقابل مصرف17
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال

450,000,000تن 330قزوینسازه فلزي (اسکلت سوله)18
ریال(عدد)      هر کیلوگرم

حروف                                                                          ریال
"شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گري و قطعات صنعتی ایران"واریز نماید. صنعتگرانشعبه -بانک رفاه کارگران956000009به شماره حساب سپرده  را بصورت نقدي متقاضی می بایستی مبلغ سپرده 

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

شرکت /سازمان :
:امضاي متقاضی یا نماینده وي

(عضو کمیسیون)مدیرعامل / نماینده مدیر عاملمالی(عضو کمیسیون)مدیر قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی(دبیر و عضو کمیسیون)

(ناظر کمیسیون)بازرسی گروه خودروسازي سایپاهنمایندحراست(ناظر کمیسیون)رئیسکمیسیون)ناظر(پالسکوکار سایپاشرکت گاننمایند

 تحویل خریدار خواهد گردید30/10/98لغایت 01/08/98از تاریخ بعد از انعقاد قرارداد18کاالهاي ردیف الی..
 اتوبان قزوین ، کرج ، شهرك صنعتی کاسپین می باشد.20واقع در کیلومتر 18الی 6استقرار کاالهاي ردیف محل

)5/2صفحه (



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

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

شرکت /سازمان :

پالسکو کار سایپاشرکت )05/1/25/98(عمومیشرایط شرکت در مزایده
:شرایط عمومی

ه می باید اطالعات صحیح را مجـددا در پـایین   دپیشنهاد دهن،. 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
واست شرکت در مزایده بازنویسی و امضاء نماید.برگ درخ

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
بود.کننده به تشخیص کمیسیون معامالت خواهد 

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"ی موظف است چنانچه مغایرتی در .لذا متقاضپیشنهاد 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.
ت در مزایده پذیرفته می باشد و در غیر اینصورت پیشنهاد مزبور ابطال خواهد گردید.مندرج در برگ درخواست شرک"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

.شایان ذکر است پس از تسلیم پاکت حاوي قیمت پیشنهادي حق انصراف از پیشنهاد دهندگان سلب می گرددپاکت را در صندوق مهر و موم تعبیه شده بیاندازند. (سودیکو)
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 د یا قبول پیشنهاد وي مختار استدر رفروشنده-7
.هاي درخواست و شرایط شرکت در مزایده به اطالع رسانده شده استدر برگکه محل 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.
مار 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 بر اساس آ-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.،زایده،می بایستی دقیقاً نسبت به تفکیک برندگان م-11
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 مزایده -12
ارائه کپی اسناد هویتی پیشنهاد دهندگان به همراه اسناد مزایده الزامی می باشد.-13
WWW.Sudico.irشرکت کنندگان در مزایده می توانند عالوه بر مراجعه حضوري جهت دریافت اسناد و تکمیل و تحویل آن، اسناد مذکور  را از سـایت سـودیکو   -14

دریافت نموده و پس از تکمیل از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.
در صورت درج قیمت پیشنهادي بصورت عدد و حروف مالك براي اعضاي کمیسیون مبلغ پیشنهادي حروف می باشد.-15

زمانبندي مزایده :
) می باشد.17الی 9اداري (در ساعات22/07/98لغایت 20/07/98تاریخ ازپس از واریز مبالغ سپرده و ارائه پیشنهاد قیمت , مهلت دریافت اسناد مزایده -1
18لومتری)(واقع در ککوی(سودرانیایو قطعات صنعتيگرختهیمواد رعیو توزهیشرکت تهيدر دفتر مرکز23/07/98تاریخ در برندگان مزایدهاسامی و 23/07/98بازگشایی پاکات مزایده در تاریخ -2

اعالم میگـردد کـه ایـن امـر بـه      www.sudico.irتی ندر سایت اینتر) وشرکت توسعه صنایع خودروبوستان،ابانیسابق) خی(کفش ملپایسازه گستر سایکرج) مجتمع صنعتمیبزرگراه فتح (جاده قد
منزله ابالغ به برنده می باشد.شرکت هیچ گونه تعهدي در خصوص برقراري تماس تلفنی جهت اعالم نتایج به برندگان ندارد.

می باشد. در صورت عدم 98مهر ماه 29و 25، 24تاریخ دررداد براي برندگان اول مهلت واریز وجه ده درصد کل مبلغ پیشنهادي و سپردن اسناد تضمینی به میزان کل مبلغ پیشنهادي جهت انعقاد قرا-3
جهت واریز مابه التفاوت ده درصد کل مبلغ پیشنهادي ,سپردن اسناد تضمینی و عقد قرارداد ،تعیین می گردد.29/07/98مراجعه نفر اول , مهلت مراجعه نفرات دوم و سوم به ترتیب در تاریخ 

.تعیین می گردد30/10/98تا تاریخ لغایت بعد از انعقاد قرارداد 18الی 1اقالم ردیف هايري و مدت حمل شروع بارگی-4
مطابق با قیمت مندرج در قرارداد تمدید نماید.یک ماه: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 وشنده پس از رویت و بررسی پیشنهادات در مهلت مقرر، با رعایت صرفه و صالح فروشنده و کمیسیون معامالت فر-5
کثر ظـرف ده روز  احـد 98/ 07/ 30ات 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 سپرده نفر

کاري به آنان عودت می گردد.
نکات مالی :

درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اعمال میگردد که خریدار متعهد به پرداخت آن می باشد. علیهـذا در  9به قیمت پیشنهاد دهندگان به میزان -1
رض و مالیات مورد اشاره توسط نهادهاي رسمی کشور خریدار ملزم و متعهد به پرداخت آن می باشد.صورت تغییر عوا

زیـ واررانیایو قطعات صنعتيگرختهیمواد رعیو توزهیبه نام شرکت تهصنعتگرانشعبه -بانک رفاه کارگران956000009به شماره حساب سپرده يمکلف بوده مبلغ سپرده را بصورت نقدیمتقاض-2
از طریق همین شماره حساب خواهد بود.ند فروش اقالم مورد مزایده در هر مرحله از فرایالزم به ذکر است کلیه پرداخت هاي نقدي خریدار.دینما

ینی معتبر به میزان کـل مبلـغ پیشـنهادي و عقـد قـرارداد در      درصد کل مبلغ پیشنهادي(بدون احتساب سپرده) , سپردن اسناد تضم10برنده مزایده می بایست پس از اعالم نتایج نسبت به پرداخت حداقل -3
ضـمانت  "به عنـوان "سپرده شرکت در مزایده"ارزش کل قرارداد) به عالوه %5شرکت در مزایده اقدام نمایند. شایان ذکر است  نیمی از مبلغ واریزي (معادل شرایطمدت تعیین شده مندرج در برگ 

در صـورت اسـتنکاف   بدیهی استارزش کل قرارداد) طی مدت قرارداد مستهلک خواهد شد. %5ه تا پایان مدت قرارداد باقی می ماند و الباقی مبلغ واریزي (معادل نزد فروشند"نقدي اجراي قرارداد 
ابـالغ  و سـوم  سـپرده وي ضـبط و مراتـب بـه پیشـنهاد دهنـده دوم      ،در تاریخ تعیین شده در بـرگ شـرایط شـرکت در مزایـده     عقد قرار دادجهتسپردن اسناد تضمینی وبرنده مزایده از واریز وجوه 

.حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده ایشان نیز ضبط خواهد شددر طول مدت مقرر می گردد. چنانچه برنده دوم و سوم نیز 
حمل کاالي خریداري شده ندارند. فروشنده و صاحب کاال هیچ گونه تعهدي در خصوص تأمین ماشین آالت الزم جهت بارگیري و -4

)5/3صفحه(



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

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

شرکت /سازمان :

توسـط کـارگران خـویش جمـع     پالسـکوکار سـایپا  خریدار متعهد است در طول مدت قرارداد بصورت روزانه به موقع و به طور کامل کاالي خریداري شـده را از محـل هـاي تعیـین شـده درشـرکت       -5
را بابت هـر روز تـاخیر در خـروج کـاال بـه عنـوان جریمـه کسـر         "ضمانت نقدي اجراي قرارداد"درصد از کل مبلغ 15آوري،بارگیري و خارج نماید در غیر این صورت فروشنده حق خواهد داشت 

"مبلغ باقیمانده ون معامالت) فروشنده ضمن ضبط تمامی نماید.در صورتیکه خریدار بیش از سه روز متوالی و یا چهار روز متناوب از خروج کاال امتناع نماید(مگر در شرایط اضطرار و تشخیص کمیسی

د.یحق فسخ قرارداد خواهد داشت و خریدار حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نما"ضمانت نقدي اجراي قرارداد

را به عنوان جریمه کسر سپرده ضمانت نقدي اجراي قرارداددر صد از30فراهم می آورد ,  فروشنده حق خواهد داشت به میزانکه زمینه بروز حادثه را از سوي خریدار انجام هر گونه اقدام غیر ایمن -6
نماید. 

عـوارض و مالیـات بـر ارزش افـزوده ، در وجـه      ارزش کاالي خریداري شده با احتساب %100برنده مزایده مکلف است اسناد تضمینی معتبر مورد قبول فروشنده را در اجراي مفاد این مزایده به میزان -7
سودیکو (فروشنده) صادر و به هنگام امضاء قرارداد تحویل مشارالیه نموده و رسید اخذ نماید. در صورت تسویه کامل وجه کـل کـاال و   -شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گري و قطعات صنعتی ایران

نسبت به یدار(معادل صد در صد ریالی مبلغ موضوع قرارداد با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده) به هنگام انعقاد قرارداد ، خریدار الزامیاقالم موضوع مذکور بصورت دفعتاً واحده توسط خر
پرداخت و توزیع ضمانت نقدي اجراي قرارداد و سپردن اسناد تضمینی معتبر ندارد.

شود.یماه انجام مکیقرارداد و بعد از انیحساب پس از پاهیتسو-8
مزایده می باشد.رح ذیل بطور تقریبی به عهده برندگاناقالم به شبه نسبتهزینه هاي آگهی منتشره در روزنامه کثیر االنتشار-9

نکات مخصوص خریداران:
لزامیست که ممکن است در طول مدت قرارداد کیفیت کاال یت خریدار رسیده است ذکر این نکته ادر روزهاي برگزاري مزایده به روعلی رغم آنکه نمونه کاالي خریداري شده-1

بسته به شرایط تغییر نماید و ارائه پیشنهاد به منزله قبول این شرایط می باشد.
ـ ین صورت مشمول جـرائم ا یر اید در غیش را بصورت کامل نظافت و جاروب نمایخويکااليدار موظف است بصورت روزانه محل دپویخر-2 و یمن

د.ید گردخواهیبهداشت
اال و یا افزایش وزن آن می کزوالت آسمانی موجب کاهش کیفیت بارش ناز آنجا که محوطه نگهداري اقالم خریداري شده سرباز می باشد , الجرم -3

قدام بـه ارائـه   موضوع اگردد. از آنجا که امکانی براي محاسبه خسارت وارد شده و یا افزایش وزن کاال وجود ندارد خریدار می باید با توجه به این 
کاالي خریداري شده پذیرفته نیست.خریدار مبنی بر کاهش قیمت کاال یا کاهش وزن سوي از و درخواستیبه همین سبب هیچ ادعاقیمت نماید.

د.فروشـنده هـیچ گونـه    متقاضیان می بایست پس از بازدید از ضایعات و دقیقاً بر اساس نوع ضایعاتی که به رویتشان رسیده ، اقدام به ارائه قیمت نماین-4
.تعهدي در خصوص  نسبت اقالم مورد مزایده ندارد. لذا ارائه قیمت بر اساس سوابق قبلی به هیچ وجه مورد قبول این شرکت نخواهد بود

نکـات مـالی   5مطابق بنـد فروشنده مجاز است ،در صورتیکه خریدار طبق نظر فروشنده عمل ننموده و در تخلیه کاالي موضوع قرارداد تاخیر نماید -5
جریمه براي خریدار محاسبه نماید.

را به شرکت سودیکو ارائه نمایندکلیه خریداران می بایست مجوز حمل(سازمان مدیریت پسماند) کاالي خریداري شده-6
) :  ضایعاتی سراتو(انواع چوب ، پالت 1نکات مخصوص خریدار کاالي ردیف 

د.یداري شده را حمل و بارگیري نمایات چوب مربوط به کاالي خري یاد شده  می باید کلیه قطعخریدار کاال-1
بصورت روزانه جهت ساماندهی ، چیدمان و خروج کاالي خریداري شده اقدام نماید.تامین نیروي انسانی مکفیخریدار موظف است با -2

چند الیه نازك و .... با قیمت کاالي خریداري شده می باشد.خریدار چوب موظف به بارگیري و حمل کلیه تخته هاي ارائه شده منجمله فیبرها و تخته هاي 
) :  آهن فریم سراتو(انواع 2نکات مخصوص خریدار کاالي ردیف 

خریدار ملزم ایان ذکر است وقع کاال نماید. شخریدار این کاال می باید با بکار گماردن نیروي انسانی کافی , پالتهاي فلزي مربوطه را دمونتاژ نموده و اقدام به بارگیري و حمل به م-1
و لذا قوانین سختگیرانه تري در خصوص جرایم و فسخ قرارداد براي آن دسته از خریدارانی که با کندي اقدام به انجام دهدروزانه این کاال وتخلیهکه دمونتاژ و بارگیريمی باشد

بارگیري کاال می نمایند , اعمال خواهد گردید.
ال متعهد است با استفاده از نیروي انسانی کافی،انواع اسفنج ضـربه گیـر متصـل بـه پالتهـاي فلـزي جداسـازي نمـوده و اقـدام بـه بـارگیري و حمـل کـا             برنده مزایده کاالي مذکور -2

نماید.(اسفنج ضربه گیر متصل به پالتها جزء کاالي مذکور نمی باشد و خریدار متعهد است اسفنج هاي ضربه گیر را جداسازي نماید.
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-هزینه کارشناسیریال-هزینه آگهیشرح کاالریال-هزینه آگهیشرح کاال
ریال

----ایعاتیانواع کیسه جامبو ضانواع چوپ وپالت ضایعاتی سراتو
----انواع کلوخه و ضایعات پلیمريانواع اهن فریم  سراتو

----لیتري ضایعاتی220انواع بشکه فلزي ضایعاتی بصورت درهمCKDانواع کارتن 
----انواع سطل رنگ فلزي و حلب تینر ضایعاتیتهرانانواع آهن آالت ضایعاتی

----انواع تسمه بسته بندي ضایعاتیفی پالستیکی،سبد پالستیکی و غیره)انواع ضایعات پلیمري(شامل: پالت ک
----لیتر ي ضایعاتی4،10،20، 2انواع گالنقزوینانواع کارتن خمیري ضایعاتی 

----انواع الستیک ضایعاتی لیفتراكقزوینانواع آهن آالت ضایعاتی
----انواع نایلون،فوم،یونولیت و اسفنج ضایعاتی،سبد پالستیکی و غیره)انواع ضایعات پلیمري(شامل: پالت کفی پالستیکی

26,500,000سازه فلزيمواد آسیابی ریزشی مخلوط غیر قابل مصرف



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

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

شرکت /سازمان :

(انواع کارتن ضایعاتی) :  6ي ردیف هانکات مخصوص خریدار کاال
بصورت موردي انواع کاغذ ، مقوا و یا زونکن ضایعاتی خویش را به همراه ایـن کـاال و بـا قیمـت     پالسکوکار سایپاالزم به ذکر است در طول مدت قرارداد ، امکان دارد شرکت -1

تحویل دهد ، لذا خریدار حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارند. شدهکاالي یاد کاالي خریداري شده به خریدار 
سـاماندهی ،  تفکیـک ، بصـورت روزانـه جهـت   تامین نیروي انسـانی مکفـی  ، خریدار موظف است با پالسکوکار سایپابا توجه به عدم تخصیص کارگر از سوي شرکت -2

چیدمان و خروج کاالي خریداري شده اقدام نماید.
(کیسه جامبو ) :  9مخصوص خریدار کاالي ردیف نکات 

ید.فروشنده هیچگونه تعهدي در قبال سالم بودن کیسه ها ندارد و خریدار موظف است کاالي یاد شده را بصورت کامل و جاروب حمل و بارگیري نما-1
لیتري ضایعاتی) :  220(انواع بشکه فلزي 11نکات مخصوص خریدار کاالي ردیف 

)، خریدار موظف به بارگیري این اقالم می باشد و فروشنده تعهدي در مورد عدم وجود درب،سوراخ شدگی،آفتاب خوردگی و غیره را ندارد.12ي ردیف( در خصوص کاال-1
(انواع سطل رنگی فلزي و حلب تینر ضایعاتی ) :  12دار کاالي ردیف نکات مخصوص خری

.ي مزبور را بدون تخلیه مواد بارگیري و  حمل نمایدهاموظف است کاالبه انواع مواد باشد . لذا خریدار آغشته و یا نیمه انباشته سطل ها و حلب هاممکن است تعدادي از -1
را بـا همـان قیمـت کـاال و در درون خـود ظـروف حمـل نمـوده و از تخلیـه آن در محوطـه شـرکت            سطل ها و حلـب هـا  ته ماند درون می باشدموظف کاالهاي یاد شدهخریدار-2

خودداري نماید.پالسکوکار سایپا
ار موظف است کاالي یاد شده را بصـورت  در خصوص کاالي انواع سطل رنگی فلزي ضایعاتی فروشنده هیچگونه تعهدي در قبال تامین درب هاي کاالي مذکور ندارد و خرید-3

کامل و جاروب حمل و بارگیري نماید.
) :لیتري ضایعاتی20، 10، 4، 2انواع گالن (14نکات مخصوص خریدار کاالي ردیف 

.ور را بدون تخلیه مواد بارگیري و  حمل نمایدي مزبهاموظف است کاالبه انواع مواد باشد . لذا خریدار آغشته و یا نیمه انباشته سطل ها و حلب هاممکن است تعدادي از -1
را بـا همـان قیمـت کـاال و در درون خـود ظـروف حمـل نمـوده و از تخلیـه آن در محوطـه شـرکت            سطل ها و حلـب هـا  ته ماند درون می باشدموظف کاالهاي یاد شدهخریدار-2

خودداري نماید.پالسکوکار سایپا
ه بارگیري این اقالم می باشد و فروشنده تعهدي در مورد عدم وجود درب،سوراخ شدگی،آفتاب خوردگی و غیره را ندارد. )، خریدار موظف ب16در خصوص کاالي ردیف( -3

ی) : عاتیو اسفنج ضاتیونولیلون،فوم،یانواع نا(16نکات مخصوص خریدار کاالهاي ردیف 
متعهد است کاالي مذکور را مطابق با نرخ پیشنهادي بصورت کامل بارگیري و حمل نماید. فروشنده تعهدي در خصوص نسبت نایلون (رنگی و سفید) ندارد و برنده مزایده -1
سـاماندهی ،  تفکیـک ، بصـورت روزانـه جهـت   تامین نیروي انسانی مکفـی ، خریدار موظف است بـا  پالسکوکار سایپابا توجه به عدم تخصیص کارگر از سوي شرکت -2

اید.چیدمان و خروج کاالي خریداري شده اقدام نم
می باشند از آنجا که این کاالها نیز بصورت وزنی بـه فـروش مـی رسـد ، وزن فـوم ،      16فوم ، یونولیت و اسفنج جزء کاالهاي ردیف -3

و از این بابت مبلغ پیشنهادي تغییري نخواهد یافت.یونولیت و اسفنج هم جزء کاال محاسبه خواهند شد
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