شرایط عمومی مزایده:
ماده -1نحوه تحویل پاکات مزایده :

داوطلب شرکت در مزایده باید پیشنهاد خود را که در دو پاکت جداگانه "الف" و"ب" میباشد بصورت سربسته و الک و مهر شده  ،به
ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر به مزایده گزار ،تسلیم نماید.
-1-2در روی پاکات فوق الذکر باید محتویات آن  ،موضوع مزایده ،نام و نشانی و تلفن پیشنهاددهنده وتاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته
شود.و در مهلت مقرر و مذکور در اسناد مزایده  ،به واحد حراست شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین(جمکو) تحویل نماید.
-2-2اسناد و مدارک مزایده که از طرف مزایده گزار در اختیار متقاضیان قرار داده شده است باید بر طبق شرایط اسناد حاضر ،تکمیل و
تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکت پیشنهادی به مزایده گزار تسلیم گردد.
ماده  -2مدارک و مستندات پاکات الف و ب :

محتوای پاکت الف :
 سپرده شرکت در مزایده( فیش واریزی طبق ماده  2شرایط اختصاصی مزایده) اسناد و مدارک مزایده و ضمائم آن (به استثناء برگ پیشنهاد قیمت) که تمام صفحات به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده رسیده باشد. اشخاص حقیقی :رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقوقی :رونوشت مصدق آگهی تاسیس  ،آخرین تغییرات ثبت شده مربوط به دارندگان امضاء مجاز با امضاء مدیر عامل وممهوربه مهر شرکت
قرائت شد مورد تائید است
مهر و امضاء:

 نامه ای با سربرگ شرکت و مهر و امضاء افراد مجاز که در آن شماره حساب معتبر جهت عودت وجه سپرده شرکت در مزایده درجشده باشد( .در خصوص اشخاص حقیقی ،نامه باید ممهور به مهر نام شخص باشد)
 ذکر کد ملی یا شناسه ملی در اسناد مزایده الزامی می باشد.محتوای پاکت ب:
محتوی برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به امضاء و مهر پیشنهاد دهنده رسیده می باشد .بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ ،مشخص،
معین و بدون ابهام بوده و پاکت الک و مهر شده باشد .قیمت پیشنهادی باید با رقم و حروف ذکر گردد.
ماده -3رد پیشنهاد مخدوش:

مزایده گزار به پیشنهادات مبهم  ،مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر نخواهد
داد.
ماده -4اطالعات مزایده گر:

شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مندرج در اسناد مزایده می باشد .پیشنهاد دهنده می بایست با در نظر گرفتن جمیع
جهات و آگاهی کامل از شرایط مندرج در اسناد و در صورت نیاز بازدید از موضوع مزایده ،نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام
نماید.همچنین برنده مزایده اقرار می نماید که از موضوع مزایده اطالع کامل داشته و به عذر عدم اطالع نمی تواند هیچ یک از مواد و
شرایط را نادیده گرفته و نقض نماید.
ماده  -5اختیارات مزایده گزار:

-1-5دستگاه مزایده گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
قرائت شد مورد تائید است
مهر و امضاء:

-2-5هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مزایده و نحوه تغییر و تسلیم آنها ،کتباً از سوی مزایده
گزار ،اعالم و جزء اسناد و مدارک مزایده منظور خواهد شد.
-3-5مزایده گزار حق تغییر ،اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ
می دارد واگر چنین موردی پیش آید مراتب به متقاضیان ابالغ می شود و در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده
باشد ،پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آنرا بنماید.
ماده  -6نحوه استرداد سپرده شرکت در مزایده:

پس از قرائت پیشنهادات واصله و تعیین برنده مزایده ،سپرده شرکت کنندگان در مزایده به استثناء نفرات اول و دوم پس از طی مراحل
قانونی مسترد و سپرده برندگان اول و دوم پس از اتمام مزایده و پرداخت کامل وجه مزایده مسترد خواهد شد.
ماده  -7سایر شرایط:

 -1-7باالترین قیمت پیشنهادی ،مبنای تعیین برنده مزایده خواهد بود البته در صورتی که توانایی انجام موضوع مزایده به تایید گروه
ریخته گری شرکت برسد.
-2-7برنده مزایده متعهد است حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری از تاریخ اعالم برنده مزایده ،نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید ،در
غیر اینصورت سپرده وی ضبط و از نفر دوم بعنوان برنده جهت عقد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد در صورتیکه نفر دوم نیز از عقد
قرارداد خودداری نماید سپرده او نیز ضبط شده و مزایده گزار در مورد موضوع مزایده تصمیم خواهد گرفت.
 -3-7برنده مزایده متعهد است کلیه قوانین کار و امور اجتماعی را در خصوص کارکنان خود اعمال نماید و مزایده گزار از این بابت
هیچگونه مسئولیتی نخواهد پذیرفت .

قرائت شد مورد تائید است
مهر و امضاء:

ماده -9دستگاه نظارت:

نظارت بر اجرای صحیح مزایده به عهده کمیسیون معامالت و نظارت بر حسن اجرای موضوع مزایده به عهده گروه ریخته گری مزایده
گزار می باشد.
نام پیشنهاد دهنده..................................:
نشانی)شامل کد پستی ( ..............................................................................................................................................:
تلفن ثابت ...........................................:تلفن همراه ...........................................:فکس...............................................:
مزایده گر حقیقی :کد اقتصادی .........................................................:کد ملی............................................................:
مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده:

