برگ شرایط عمومی
مزایده عمومی فروش ضایعات موجود در شعبه بندرامام خمینی (ره)
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

صفحه  1از 5

 -1مقدمه:
شرکت خدمات دریایی و مهند سی ک شتیرانی ق شم ( سهامیخاص) به شماره ثبت 2679و کد اقت صادی 10101057832به عنوان مزایده گزار
که از این پس اخت صاراً فرو شنده نامیده خواهد شد ،در نظر دارد طبق آیین نامه معامالت خود و مجوزهای داخلی مأخوذه و شرایط ذیل الذکر
اقالم ضایعاتی واقع در منطقه ویژه اقت صادی بندرامام خمینی (ره) به شرح زیر را از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط (ا شخاص
حقوقی و حقیقی براساس نام فروشگاه و کد ملی) به عنوان متقا ضی شرکت در مزایده که از این پس اختصاراً خریدار نامیده می شود ،به فروش
برساند.
 .1تلوزیون معمولی  21اینچ
 .2یخچال کوچک  9فوت
 .3یخچال فریزر  12فوت
 .4ماشین لباسشویی دوقلو  8/5کیلویی
 .5ماشین لباسشویی  7کیلویی اتوماتیک
 .6وایر کرین
 .7ابزار اتصال کانتینر،سرپیستون ،لوله ضایعاتی،جعبه آتش نشانی،زنجیر لنگر،کپسول تنفسی اکسیژن،رادیاتور،جعبه فلزی
 .8بشکه روغن سوخته
 .9طناب بزرگ کشتی
 .10باطری  20آمپر
 .11قایق نجات فرسوده،رادار،چراغ جلیقه نجات،پرینتر،پارو
 .12بشکه روغن خالی
 -2شرایط عمومی شرکت در مزایده:
-

-

-

 :2-1متقا ضیان شرکت در مزایده عمومی ،ظرف مدت و روش تعیین شده در آگهی مزایده ،اسناد مزایده شامل برگ شرایط عمومی،
برگ پیشنننهاد نرخ به همراه لیسننت اقالم ضننایعاتی را دریافت و قبل از پایان مهلت مندرج در بند  1ماده  ،3مدارک درخواسننتی را
مطابق ماده  4برگ شرایط عمومی به دفتر حراست فروشنده تسلیم و رسید اخذ نمایند.
 :2-2خریدار رسنننماً اعالم مینماید که مشنننمول هیچ ممنوعیت یا محدودیتی از حیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع
مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و ک شوری م صوب  1337جهت انعقاد قرارداد فروش مو ضوع
مزایده ندا شته و چنانچه متعاقباً خالف این امر ثابت گردد ،عالوه بر اینکه قرارداد آتی بدون نیاز به مراجعه به مراجع ق ضایی و قانونی
فسخ می گردد ،خریدار موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به فروشنده شامل ضبط تضمین شرکت در مزایده و اخذ کلیه
مبالغ دریافتی خواهد بود.
 :2-3خریدار نباید ممنوعالمعامله باشد.
 :2-4در صورتی که خریدار از اشخاص وابسته موضوع مفاد ماده  129قانون تجارت می باشد ،بایستی موضوع را در ذیل برگ پیشنهاد
نرخ مزایده عمومی ذکر نماید.
 :5-2خریدار می تواند با شننماره تلفن  0615 – 2226563تماس حاصننل فرموده و در وقت مقرر از موض نوع مزایده واقع در بندرامام
بازدید بعمل آورد.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور
تاریخ:
مهر خریدار:
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 -3مهلت و نحوه ارسال مدارک:
-

 - 3-1متقا ضیان می بایست حداکثر تا ساعت  15:00روز سه شنبه مورخ  1401/08/17اسناد مزایده را با شرایط ذکر شده به دفاتر
حرا ست شرکت واقع در تهران ،اتوبان امام علی (ع) به سمت شمال بعد از پل شهید همت خروجی شیان ،میدان شهید طجرلو،
خیابان شهید طجرلو شرقی ،مجتمع ک شتیرانی ،طبقه  5کد پ ستی  1678695180و یا خوز ستان ،سربندر ،بلوار آیت اهلل طالقانی،
سمت چپ  ،نرسیده به پمپ بنزین قدس ،کدپستی  6355193628شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم ارسال نمایند.

 -4تسلیم پیشنهادات:
-

 :4-1متقاضیان میبایست مدارک و مستندات تنظیم شده را به شرح زیر در پاکت های الف ،ب و ج به صورت جداگانه و الک و مهر
شده و جمعاً در پاکت الک و مهر شده دیگری با قید نام و نشانی خریدار و ذکر محتویات قرار دهند.
بدیهی است به پاکات ارسالی که به صورت فوق ارسال نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.


پاکت الف (که با حرف «الف» مشخص میشود).
در پاکت «الف» تضمین معتبر شرکت در مزایده منطبق با بند  5-1برگ شرایط عمومی قرار می گیرد.



پاکت ب (که با حرف «ب» مشخص میشود).
در پاکت «ب» مدارک و مستندات به شرح زیر قرار می گیرد:
 اساسنامه شرکت خریدار (مربوط به خریدار شخص حقوقی) به همراه آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه،
 شناسه ملی ،شماره ثبت (مربوط به خریدار شخص حقوقی)،
 آگهیهای تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ،حاوی آخرین تغییرات و اعالم اسامی مدیران و صاحبان امضاء مجاز
(مربوط به خریدار شخص حقوقی) و ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی (مربوط به خریدار شخص حقیقی)،
 اعالم آخرین آدرس خریدار شننامل :اسننتان ،شننهرسننتان ،خیابان ،کوچه ،پالک ،تلفن ثابت و همراه و کد پسننتی
ده رقمی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (مطابق روزنامه رسمی )،
 ارائه فرم گواهی نمونه امضاء صاحبان امضاء مجاز تائید شده توسط دفترخانه اسناد رسمی
 ممهور شدن کلیه صفحات شرایط عمومی مزایده به مهر خریدار و ممضی به صاحبان امضاء مجاز،
 ارائه شماره اقتصادی خریدار،
 سایر موارد (به تشخیص متقاضی یا درخواست آتی فروشنده)،

 تب صره :هرگونه اطالعات مربوط به قیمت که از تمام یا بخ شی از مبلغ پی شنهادی قابل ا ستخراج با شد؛ نباید در پاکت ب قرار داده
شود.


پاکت ج (که با حرف «ج» مشخص میشود).
برگ پی شنهاد نرخ که می بای ست بدون خط خوردگی تکمیل و ممهور به مهر خریدار و مم ضی به ام ضای صاحبان
امضاء مجاز.
فروشنده به پیشنهادات مبهم یا مشروط یا بدون ت ضمین شرکت در مزایده همچنین به پیشنهاداتی که تاریخ دریافت
آنها پس از انقضا مدت مقرر در بند  1ماده  3برگ شرایط عمومی باشد ،ترتیب اثر نخواهد داد.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور
تاریخ:
مهر خریدار:
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 -5تضمین شرکت در مزایده:
-

 :5-1مبلغ و نوع تضمین،
الف :مبلغ تضمین  300،000،000ریال معادل سی میلیون تومان می باشد.
ب :انواع ت ضمین شرکت در مزایده شامل :ضمانتنامه بانکی (بدون قید و شرط) /چک ت ضمین شده یا چک رمزدار یا ر سید
پرداخت وجه نقد که به ح ساب شماره  221142004نزد بانک تجارت شعبه برج آ سمان کد  2210بنام شرکت خدمات
دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم می باشد.
 ضمناً نام شرکت متقا ضی (م ضمونعنه) و نام فرو شنده (م ضمونله) و سایر اطالعات ضمانتنامه میبای ستی به صورت
کامل در ض مانتنامه شرکت در مزایده نوشته شود .بدیهی است در صورت عدم درج نام کامل م ضمونعنه و م ضمونله
در ضمانتنامه تو سط بانک ،ضمانتنامه صادره دارای اعتبار نمیبا شد ،بنابراین م ضمونعنه میبای ستی در هنگام صدور
ضمانتنامه توسط مضمون عنه و بانک بررسی و دقت الزم را معمول نمایند.
 اعتبار ضمانتنامه مذکور میبایست حداقل سه ماه باشد و در صورت اعالم فروشنده ،با هزینه خریدار قابل تمدید باشد.

 تبصره :به غیر از تضامین اعالمی در این ماده ،هیچگونه تضمین دیگری به عنوان تضمین شرکت در مزایده از قبیل انواع چک
-



(عادی و تأیید شده) و غیره مورد پذیرش نخواهد بود.
 :5-2به پیشنهادات فاقد تضمین شرکت در مزایده ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 :5-3تضننامین شننرکت در مزایده خریداران ،به اسننتثنای منتخب مزایده و خریدارانی که پیشنننهاد آنها در مرتبه دوم و سننوم قرار
میگیرد ،ظرف چهار روز کاری پس از درخواست کتبی و اعالم شماره حساب یا معرفی نماینده مسترد خواهد گردید.
 :5-4ت ضمین شرکت در مزایده ی منتخب مزایده و خریدارانی که پیشنهاد آنها در مرتبه دوم و سوم قرار دارد ،پس از پرداخت ثمن
معامله و امضاء صورت مجلس کاالی تحویلی به ایشان مسترد میشود.
 :5-5تضمین شرکت در مزایده ،در شرایط زیر ضبط خواهد شد:
 -5-5-1 هرگاه خریدار پس از انقضای تاریخ تحویل پاکات (موضوع بند  1ماده  )3پیشنهاد خود را مسترد نماید.
 -5-5-2 در مورد منتخب مزایده ،در صورت وقوع حداقل یکی از موارد زیر:
 oالف) قرارداد فروش مو ض وع مزایده تنظیم شده تو سط خریدار در مهلت مقرر در نامه ابالغ تو سط منتخب مزایده
امضاء نگردد.
 oب ) عدم ارائه تضامین مذکور در بند  1ماده .5
تبصره :تضامین نفرات دوم و سوم هم در صورت شمول بندهای الف و ب قبل الذکر (امتناع از امضای قرارداد در صورت حذف منتخب
مزایده) حسب مورد ضبط می شود.

 -6شکل و امضای پیشنهاد قیمت مزایده:
-

 :6-1پیشنهاد قیمت مزایده ،باید مطابق با شرایط عمومی تهیه و تکمیل و توسط صاحبان امضای مجاز خریدار ،امضاء شود.
 :6-2هرگونه تصحیح و قلمخوردگی ،باید با امضای اشخاص صاحب امضاء مجاز و مهر خریدار ،مجدداً مورد تائید قرار گیرد.
 :6-3پی شنهاد می بای ست دارای تاریخ با شد در غیر این صورت تاریخ تحویل ا سناد مزایده به عنوان تاریخ ارائه پی شنهاد لحاظ خواهد
شد.
 :6-4هیچ یک از شننرکت کنندگان در مزایده ،جز در مواردی که در اسننناد مزایده پیشبینی شننده باشنند ،نمی توانند بیش از یک
پیشنهاد تسلیم کنند.
 :6-5خریداران می توانند مبلغ پیشنهادی خود را برای یک یا چند ردیف اقالم ضایعاتی مندرج در برگ پیشنهاد نرخ درج نمایند.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور
تاریخ:
مهر خریدار:
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 -7بررسی موضوع و اسناد مزایده:
-

 :7-1ت سلیم پی شنهاد به منزله دریافت و مطالعه دقیق مفاد ا سناد مزایده مو ضوع بند یک ماده دو شرایط عمومی و اطالعات مربوط
به آنها خواهد بود.
 :7-2خریداران در صورت وجود ابهام یا درخوا ست تو ضیحات بی شتر ،می توانند از طریق مکاتبه ن سبت به ک سب اطالعات بی شتر
اقدام نمایند.

 -8ارزیابی پیشنهادات دریافتی:
-

 :8-1در ارزیابی پیشنهادهای دریافتی ،بررسی اسناد بر طبق روند زیر صورت میپذیرد:



-

-

الف) بررسی پاکت الف (تضمین شرکت در مزایده)،
ب) بررسی محتویات پاکت ب (اساسنامه و ،)...

 ج) بررسی پاکت ج (پیشنهاد نرخ)،
ابتدا پاکت الف باز خواهد شد ،در صورتی که محتوای این پاکت شامل مدارک خواسته شده نباشد ،پیشنهاد شرکت کننده در مزایده
مردود تلقی و نسبت به بازگشایی پاکت های ب و ج متقاضی اقدامی به عمل نخواهد آمد.
 :8-2در صورت پذیرش پیشنهادات متقا ضیان و عدم لغو یا تجدید مزایده از سوی کمیسیون معامالت ،فروشنده مو ضوع مزایده را به
خریداری که دارای ا سناد مزایده ار سالی کامل و دارای باالترین قیمت متنا سب در هر ردیف اقالم ضایعاتی بوده و عالوه بر آن ،واجد
شرایط برای موضوع مزایده تشخیص داده باشد ،واگذار خواهد کرد.
 :8-3شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد  ،به منزله قبول کلیه شرایط اعالمی فروشنده میباشد.

 -9بازه های زمانی و شرایط پرداخت:
-

 :9-1جل سه بازگ شایی پاکت ها حداکثر پنج روز کاری پس از پایان مهلت ت سلیم پی شنهادات در محل دفتر تهران فرو شنده ت شکیل
خواهد شد.


-

تبصره :تاریخ گشایش پیشنهادات ممکن است توسط فروشنده تغییر یابد.
 :9-2نتیجه مزایده حداکثر سه روز کاری پس از بازگشایی پاکات اعالم خواهد شد.
 :9-3برنده مزایده متعهد می گردد ظرف سه روز کاری پس از ابالغ نتیجه مزایده ن سبت به پرداخت کل مبلغ پی شنهادی اقدام نماید
و هیچگونه تأخیر از وی پذیرفته نیسنننت .بدیهی اسنننت در بروز تأخیر در پرداخت و یا تأخیر در اقدام به موقع به ازای هر یک از
ردیف های اقالم ضایعاتی هرروز مبلغ  100،000،000ریال (یکصد میلیون ریال) به عنوان جریمه محاسبه و از محل ت ضمین شرکت
در مزایده خریدار و یا سایر مطالبات ایشان کسر خواهد شد ،بدیهی است در صورت تأخیر در پرداخت بیش از سه روز ،سپرده شرکت
در مزایده وی به طور کامل ضننبط می گردد و مطابق بند  9-4عمل خواهد شنند و خریدار از این بابت حق هرگونه اعتراض را از خود
سلب می نماید.
نکته :مسئولیت خروج کلیه اقالم خریداری شده از محوطه بندری به عهده خریدار می باشد.

-

-

 :9-4در صورت امتناع برنده مزایده از هر یک از موارد فوق ،تضمین شرکت در مزایده وی به نفع فروشنده ضبط و معامله با برنده دوم
ادامه خواهد یافت و در صورت امتناع نفر دوم همانند نفر اول با ای شان برخورد خواهد شد و انجام معامله به برنده سوم ابالغ خواهد
شد .در صورت امتناع نفر سوم نیز همانند نفر اول با ایشان رفتار می شود.
 :9-5خریدار حق واگذاری یا فروش موضوع مزایده به غیر در انبار این شرکت را ندارد .
 :9-6خریدار ملزم به پرداخت هرگونه کسور قانونی متعلقه خواهد بود.

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور
تاریخ:
مهر خریدار:

برگ شرایط عمومی
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 -10هزینه:
-

 -10-1قدرالسهم حق الزحمه کارشناسی موضوع مزایده %9 ،مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه های انتشار آگهی برگزاری مزایده ،تهیه و
تسلیم پیشنهاد و انجام سایر امور به عهده منتخب نهایی مزایده میباشد که قبل از تحویل موضوع مزایده توسط برنده مزایده در وجه
فروشنده کارسازی خواهد شد.

 -11فساد ،تبانی و مصالحه به زیان فروشنده:
-

 -11-1هرگاه در جریان مزایده ،مشنننخص گردد که هر یک از خریداران به زیان فروشننننده مصنننالحه یا تبانی کردهاند و این امر به
ت شخیص فرو شنده احراز گردد ،مزایده لغو خواهد شد و فرو شنده گزارش امر را با درج نام پی شنهاد دهندگانی که در ف ساد ،تبانی یا
مصالحه نقش داشتهاند برای اقدام قانونی به مراجع ذیصالح ارسال خواهد نمود.

 -12حق قبول یا رد پیشنهادات:
-

 -12-1فروشنده ،حق دارد در چارچوب آیین نامه معامالت خود هر یک از پیشنهادات را قبول یا رد کرده و یا فرآیند مزایده را لغو
نماید و تمام پیشنهادات را در هر زمان رد کند و از این بابت فروشنده به استثنای استرداد تضامین شرکت در مزایده مطابق با شرایط
اسناد مزایده ،هیچ مسئولیت و تعهد دیگری در برابر خریداران نخواهد داشت و خریداران با امضای این سند حق هرگونه اعتراض و
ادعای حق را از خود سلب و ساقط نمودند.

 -13مشخصات امضاء کنندگان:
این جانبان /شرکت/مؤسسه  ....................به نمایندگی صاحبان امضای مجاز آقای/خانم  ....................با شماره ملی  ....................و سمت ....................
آقای/خانم  ....................با شماره ملی  ....................با سمت  ....................به استناد روزنامه ر سمی شماره  ....................مورخ  ، ....................با مطالعه
و آگاهی کامل از کیفیت و خ صو صیات و م شخ صات مو ضوع مزایده ،اطالع کامل حا صل نموده و با شرایط و و ضعیت موجود ،موافقت خود را با
شرایط مندرج در ا سناد مزایده اعالم نموده و با ام ضاء آن تمایل خود را برای شرکت در مزایده اعالم میدارد و در کمال صحت عقل و اراده و
اختیار حق هرگونه اعتراض را در خصوص تمامی مندرجات اسناد مزایده حاضر ،از خود سلب و ساقط مینماید******************.
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