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 13 از 1 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 11/02/1401 مورخ 1401-01اسناد مزایده عمومی به شماره 

 

 ضایعات  فروش  موضوع مزایده:

 صنایع مس شهید باهنر گزار: شرکت  مزایدهدستگاه 

 نشانی دستگاه مزایده گزار:  

 بزرگراه آیت ا.... هاشمی رفسنجانی  12کرمان، کیلومتر   

 

 : مزایدهفهرست اسناد 

 مزایده شرایط اختصاصی -1

 مزایده شرایط عمومی -2

 برگ پیشنهاد قیمت -3

 قرارداد نمونه -4

 برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه  -5
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 13 از 2 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 مزایده  شرایط اختصاصی 

 .برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید مطابق شرایط ذیل از طریق ضایعات خود فروش  به شرکت صنایع مس شهید باهنر در نظر دارد نسبت 

 :مزایدهموضوع   -1ماده 

 )جدول الف(   موضوع مزایده به شرح جدول زیر می باشد:

 واحد مقدار  شرح ردیف 
 تضمین شرکت در مزایده 

 )به عدد(  

 مزایده تضمین شرکت در 

 )به حروف(  

1 
آهن آالت صنعتی ضایعاتی )شامل   

 لوله، مندرل و غیره(  ،قالب
 میلیون ریالهفتصد و پنجاه  ریال 750،000،000 تن 80

 دویست و پنجاه میلیون ریال  ریال 250،000،000 تن 35 ضایعاتی  آهن آالت ساختمانی  2

3 

لوازم کامپیوتری و الکترونیکی 

پرینتر، )شامل کارتریج، ضایعاتی 

مانیتور، کیبورد،برد الکترونیکی و  

 غیره(

 چهل و پنج میلیون ریال ریال45،000،000 تن 6

 دویست و پنجاه میلیون ریال  ریال 250،000،000 عدد  1500 بشکه خالی فلزی 4

 پنجاه میلیون ریال  ریال50،000،000 تن 5 سیم بکسل ضایعاتی  5

 هفتاد میلیون ریال ریال70،000،000 تن 20 روغن کشش ضایعاتی)فروش با بشکه( 6

7 

لوازم برقی ضایعاتی)شامل چراغ 

مهتابی، چراغ صنعتی، کنتاکتور، فن و 

 غیره(

 چهل میلیون ریال  ریال40،000،000 تن 2

 پنجاه میلیون ریال  ریال50،000،000 تن 10 براده  اهن)فوالدی(تراشکاری 8

 

 

 

 باغین می باشد. -جاده کرمان 12مجتمع مس شهید باهنر واقع در کیلومتر  ،فوق مواردمحل انبارش کلیه  :1تذکر 

بوده و چنانچه در عمل وزن واقعی هریک از اقالم کمتر یا بیشتر از اوزان ذکر شده در   تقریبی  الف: مقادیر درج شده در جدول    2تذکر  

حویل و بارگیری میزان واقعی اقدام نموده و نمی تواند از این حیث ادعایی مطرح نماید. جدول باشد برنده مزایده مکلف است نسبت به ت

پیشنهادی برای هر کیلوگرم مشخص خواهد شد.   تناژ واقعی و قیمت  براساس  برنده مزایده  قابل پرداخت توسط  مبلغ  درصد بدیهی است 

 درصد می باشد.  25تلرانس مجاز بارگیری 

 بصورت جداگانه پیشنهاد دهد.جدول الف اند برای هر یک از اقالم : مزایده گر می تو 3تذکر

: شرکت کننده در مزایده باید تعهدات مندرج در قرارداد مرتبط با ایمنی محیط زیست را رعایت نموده و قبل از عقد قرارداد، مجوزات 4کر  تذ

 زیست محیطی خود را ارائه نماید.  
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 13 از 3 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 :مزایدهشرکت در  تضمین -2ماده 

یا  واریز و    ظفرنزد بانک ملت شعبه      7404187385حساب شماره  بصورت نقدی به  باید  که    بوده   الفمطابق جدول  شرکت  تضمین  میزان  

   د.آن به دستگاه مزایده گزار تسلیم گرد  بصورت ضمانتنامه بانکی بی قید و شرط تهیه و اصل

واریز کرده و    مذکور  باید وجه هر بخش را جداگانه به حسابباشد  بخش    چند : در صورتیکه پیشنهاد دهنده خواستار شرکت در  1تبصره  

نیز ذکر کند که در چه بخشی از  پاکات ارسالیضمنا بر روی  . داده یا برای هر بخش ضمانتنامه بانکی جداگانه تهیه نمایدفیش جداگانه ارائه 

 دلیل این امر این است که مزایده گر ممکن است در یک بخش برنده و در بخش دیگر بازنده باشد.  مزایده شرکت کرده است.

، موجب بطالن  مزایده شرکت در    تضمین: ارائه چک حساب جاری اشخاص ) اعم از حقیقی یا حقوقی ( و یا سفته و غیره بعنوان  2تبصره  

 پیشنهاد خواهد شد. 

درج   "صراحتا 1401-01شماره    شرکت در مزایده  عمومی  تضمینفوق باید عبارت )بابت    یا ضمانتنامه بانکی  : در رسیدهای بانکی3تبصره   

                  شده باشد.

   محل تسلیم پیشنهاد:  -3ماده 

 ، ساختمان اداری می باشد. باغین _جاده کرمان 12کیلومتر  ،دبیرخانه مجتمع به نشانی کرمان محل تسلیم پیشنهاد 

تسلیم و یا ارسال گردد،    دلیل و تحت هر عنوان ، به غیر از دبیرخانه شرکت ، به مراجع غیر ذیربط دیگر  به هر  تبصره : چنانچه پاکات پیشنهادی 

الزم  بعهده نخواهد داشت.    گزار  هیچگونه مسئولیتی در این خصوص مزایده تلقی خواهد شد و دستگاه  این امر به منزله عدم تحویل پیشنهاد 

                                                                       یر خانه رسید اخذ گردد.به ذکر است پس از تحویل پاکتها به دب 

 مدت قبول پیشنهاد:  -4ماده 

ارائه و یا  شرکت به  پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر   .باشدمی   1401/ 25/02مورخ  یکشنبه    روز  14  ساعتپیشنهاد ارائه  آخرین مهلت  

 از طریق پست ارسال و پس از تاریخ مذکور به دبیرخانه رسیده باشد  به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد. 

 می گردد.  همان روز بازگشایی   14:30پیشنهادی ساعت   پاکتهای 

 زمان بازدید:  -5ماده 

هماهنگی  می باشد. برای   12الی    9و پنجشنبه ساعت  15الی    8بازدید از موضوع مزایده در طی مدت برگزاری آن، شنبه تا چهارشنبه ساعت  

 تماس حاصل فرمائید.  034-31227156دید با شماره تلفن باز

 دهنده:.................................. نام پیشنهاد 

 ....................................... نشانی)شامل کد پستی( :........................................................................................................

 ...  تلفن همراه:........................................... فکس:...............................................  تلفن ثابت:........................................

 ......... ..................مزایده گر حقوقی: کد اقتصادی:........................................................  شناسه ملی:.............................

 ..................... گر حقیقی: کد اقتصادی:......................................................... کد ملی:.......................................  مزایده 

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده: 

http://www.csp.ir/
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 13 از 4 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 

 مزایده   عمومی شرایط 

 :  مزایدهنحوه تحویل پاکات  -1ماده 

  باشد می"ج"  و    "ب"و    "الف"که محتوی سه پاکت جداگانه    سربستهبصورت  پاکت  یک  در    باید پیشنهاد خود را   مزایده داوطلب شرکت در  

 تسلیم نماید. مزایده گزار، ، به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر به 

پیشنهاددهنده وتاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود   ، نام و نشانی و تلفن  مزایده موضوع و شماره  محتویات آن ، فوق الذکر بایدپاکات در روی 

 . و رسید دریافت نمایدتسلیم  در کرمان  دبیرخانه شرکت صنایع مس شهید باهنر، به  مزایده و مذکور در اسناد  و در مهلت مقرر

، تکمیل و تنظیم اسناد حاضرقرار داده شده است باید بر طبق شرایط    متقاضیاندر اختیار    ار گز  مزایده که از طرف     مزایده اسناد و مدارك  

 تسلیم گردد.  گزار مزایده دبیرخانه ی  به دهاپیشن شده و همراه سایر مدارك درخواستی در پاکت

 مدارک و مستندات پاکات الف ، ب و ج: -2ماده 

 محتوای پاکت الف : 

 (شرایط اختصاصی مزایده  2طبق ماده .)  مزایده تضمین شرکت در  -

-  

 محتوای پاکت ب: 

 رسیده باشد.  ء پیشنهاد دهنده  امضا  مهر و بهتمام صفحات که و ضمائم آن )به استثناء برگ پیشنهاد قیمت(   مزایده  اسناد و مدارك -

، بصورت کتبی   ایده، بعنوان اصالحیه اسناد حاضرهر گونه مکاتبه و ابالغیه که از طرف دستگاه مزایده گزار ، در طی مدت انجام مز -

 ابالغ گردیده باشد.

 قرار داده شود.  "ب"برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه )پیوست اسناد مزایده( تکمیل و پس از مهر و امضاء در پاکت   -

 رونوشت مصدق شناسنامه و کارت ملی  اشخاص حقیقی: -

با امضاء مدیر عامل و  سیسرونوشت مصدق آگهی تا  اشخاص حقوقی: - ، آخرین تغییرات ثبت شده مربوط به دارندگان امضاء مجاز 

 ممهوربه مهر شرکت

 :  ج محتوای پاکت 

( محتوی برگ تکمیل شده پیشنهاد قیمت )که به امضاء و مهر پیشنهاد دهنده رسیده( می باشد. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ  جپاکت )

 قیمت پیشنهادی باید با رقم و حروف ذکر گردد. ابهام بوده و پاکت الك و مهر شده باشد.مشخص، معین و بدون 

http://www.csp.ir/
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 13 از 5 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 

 اعتبار اسناد :  -3ماده 

در مورد    باید ممهور به مهر و امضای نفرات مجاز شرکت باشد.   مزایده و نمونه قرارداداز جمله شرایط عمومی و اختصاصی    مزایده کلیه اسناد  

 اشخاص حقیقی، باید مهر نام شخص در پائین اسناد به همراه امضاء درج شود. 

 رد پیشنهادات مخدوش: -4ماده 

 رتیب اثر نخواهد داد . و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر واصل گردد ت تضمین گزار به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد  مزایده 

 گر:  مزایدهاطالعات  -5ماده 

پیشنهاد دهنده می بایست با در نظر گرفتن جمیع جهات   می باشد.  مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مندرج در اسناد    مزایده شرکت در   

برنده ، نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نماید.همچنین  و در صورت نیاز بازدید از موضوع مزایده و آگاهی کامل از شرایط مندرج در اسناد  

می تواند هیچ یک از مواد و شرایط را نادیده گرفته و اطالع کامل داشته و به عذر عدم اطالع ن  مزایده اقرار می نماید که از موضوع    مزایده 

 نقض نماید. 

فاکس   034-31227959ابهامی داشته باشند، می توانند مراتب را کتبا به شماره    مزایده هر یک از متقاضیان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك  

                                                                                                                                                                    تماس حاصل نمایند. 034-31227156و  034-31227150 ضای توضیح کتبی نموده یا با شمارهای کرده و تقا

 گزار: مزایدهاختیارات  -6ماده 

 گزار در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.   مزایده دستگاه 

اعالم    گزار،   مزایده    از سوی  کتباً  ،و نحوه تغییر و تسلیم آنها  مزایده هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك   

 منظور خواهد شد.   مزایده اسناد و مدارك  ءو جز

ر، اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر  حق تغیی  گزار  مزایده 

ابالغ می شود و در صورتیکه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاددهنده   متقاضیانچنین موردی پیش آید مراتب به  

نرا بنماید. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد ،  حق دارد تقاضای استرداد آ

   www.csp.irاز طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم    گزار  مزایده در این صورت  

                                                 به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.

 :مزایدهشرکت در  تضمیننحوه استرداد  -7ماده 

به استثناء نفرات اول و دوم پس از طی مراحل قانونی    مزایده شرکت کنندگان در    تضمین،  مزایده پس از قرائت پیشنهادات واصله و تعیین برنده  

   مسترد خواهد شد.و پرداخت کامل وجه مزایده برندگان اول و دوم پس از امضاء و مبادله قرارداد  تضمین مسترد و 

بانکی،  جهت عودت سپرده یا ابطال ضمانتنامه  باید    و  انتهای اسناد  شرکت کنندگان  اطالعات درخواستی را در فرم 

( ارسال ب)برگ درخواست عودت سپرده/ابطال ضمانتنامه(  تکمیل و پس از مهر و امضاء به همراه اسناد )در پاکت  

 نمایند.

http://www.csp.ir/
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 13 از 6 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 

 نحوه انعقاد قرارداد:  -8ماده 

  مبلغ پیشنهادی   کلنسبت به عقد قرارداد و پرداخت  روز کاری از تاریخ اعالم برنده مزایده،    10ظرف مدت  متعهد است حداکثر    مزایده برنده  

در صورتیکه نفر دوم نیز از عقد   در غیر اینصورت سپرده وی ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل خواهد آمد.اقدام نماید.  

 تصمیم خواهد گرفت. مزایده ع وگزار در مورد موض مزایده قرارداد خودداری نماید سپرده او نیز ضبط شده و 

 ،مزایده   اسناد  ولاجد  در   منـدرج  مقادیر  بودن   تقریبی  به   توجه  با   و   بوده   الحساب  علی   صورت  به   خریدار   سوی  از   شده   واریز  اولیه   مبلغ  :1تبصـره 

 صورت   در  خریدار  و  گرفت  خواهد  قرار  معامله  عمل  مالك   و  تعیین  واقعی  مقادیر،  ها  محموله   باسکول  توزین  مدارك  با  متناسب  کار  پایان  در

 . داشت نخواهد  ادعایی یا و  اعتـراض  هیچگونه حق   ر تقریبی،مقادی افزایش یا  و کاهش

 در  است   بدیهیروز از زمان واریز وجه، نسبت به بارگیری موضوع مزایده اقدام نماید.    20: برنده مزایده موظف است ظرف مدت    2تبصره 

 به   ریال  10/ 000/000  مبلغ  روز   هر  ازاء   به   قراردادی   تعهدات  از  یک  هر  موقع  به   اقدام  در  تأخیر  یا  و  وجه  پرداخـت  در   تـأخیر  بـروز   صورت

 شد.   خواهد کسر  وی  مطالبات سایر یا و مزایده  سپرده  محل از و  محاسبه  جریمـه عنـوان

 روش اصالح قرارداد:  -9ماده 

                                                                                 . ، افزایش یا کاهش دهددر هر ردیف کل معامله %25تا را گزار اختیار دارد مقدار کاال  مزایده 

 :کسور قانونی-10ماده 

 ملزم به پرداخت آن می باشد.  خریدارمشمول کسور قانونی گردد  مزایده در صورتی که اجرای این 

 هزینه های جانبی : -11ماده 

کارشناسی و همچنین پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بعهده و هزینه برنده مزایده می باشد که می هزینه درج آگهی، هزینه تعیین قیمت  

 بایستی عالوه بر مبلغ پیشنهادی توسط برنده ) خریدار ( پرداخت شود. 

 کلیه هزینه های مربوط به حمل و نقل و بارگیری بر عهده برنده مزایده می باشد. 

 دستگاه نظارت: -12ماده 

   گزار   مزایده   واحد بازرگانیبه عهده    مزایده به عهده کمیسیون معامالت و نظارت بر حسن اجرای موضوع    مزایده نظارت بر اجرای صحیح  

 می باشد.  

 نام پیشنهاد دهنده:..................................  

 ............................................................................................. نشانی)شامل کد پستی( :.................................................. 

 ....................................  تلفن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... فکس:...........

 ........................... مزایده گر حقوقی: کد اقتصادی:........................................................  شناسه ملی:.............................

 ................................................... گر حقیقی: کد اقتصادی:......................................................... کد ملی:......... مزایده 

 مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده: 
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 13 از 7 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 

 ضایعات قیمت فروش برگ پیشنهاد 

.....ضمن اذعان به آگاهی از کلیه اینجانب/اینجانبان...........................................................دارندگان امضای مجاز شرکت ........................

اسناد بصورت مقطوعرا طبق شرایط مندرج    مزایده تعهد مینمایم موضوع    ،مزایده این  شرایط عمومی و اختصاصی   ، مطابق جدول زیر  در 

 نمایم. خریداری

 واحد  مقدار شرح ردیف 
هر  قیمت 

 کیلوگرم/عدد

 )به عدد( 

 مبلغ کل )به حروف(  مبلغ کل )به عدد( 

1 
آهن آالت صنعتی ضایعاتی )شامل   

 قالب، لوله، مندرل و غیره( 
  تن 80

  

    تن 35 آهن آالت ساختمانی ضایعاتی  2

3 

الکترونیکی لوازم کامپیوتری و 

ضایعاتی)شامل کارتریج، پرینتر، مانیتور، 

 کیبورد،برد الکترونیکی و غیره( 

  تن 6
  

    عدد  1500 بشکه خالی فلزی 4

    تن 5 سیم بکسل ضایعاتی  5

    تن 20 روغن کشش ضایعاتی)فروش با بشکه( 6

7 
لوازم برقی ضایعاتی)شامل چراغ مهتابی، 

 کنتاکتور، فن و غیره(چراغ صنعتی، 
  تن 2

  

  تن 10 براده  اهن)فوالدی(تراشکاری 8
  

 

 

 )در این فرم، قیمتها بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده ثبت شوند(

 

 

 هر ردیف بصورت جداگانه میسر است. امکان شرکت در مزایده بصورت یکجا و یا  ❖

 در ضمن

 اسناد و مدارك مزایده مهر و امضاء گردیده و جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود.تائید می کنم که کلیه ضمائم و -1

 گزار در قبول یا رد پیشنهاد مختار است. مزایده اطالع کامل دارم که دستگاه -2
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 13 از 8 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

پیشنهاد مورد قبول دستگاه  -3 این  تائید می کنم که هرگاه  موافقت و  تا    مزایده بدین وسیله  قرار گیرد  مربوطه زمانیکه  گزار                     قرارداد 

 تنظیم و مبادله نشده است، این پیشنهاد اعالم قبولی به عنوان یک تعهد الزم االجرا برای پیشنهاد دهنده تلقی می گردد. 

  را   خود   قبولی  باهنر  شهید   مس  صنایع  شرکت  لحظه   هر   مدت   این  طول   در  و   بوده   معتبر  روز  90  مدت  تا   تاریخ   این   از   حاضر  د پیشنها-4

  و   قرارداد  عقد   به  حاضر  دهنده   پیشنهاد  صورتیکه   ودر  بود   خواهد  آور  الزام  طرفین  برای   فوق  3  بند   طبق   نماید  اعالم  آن  به   نسبت  "کتبا

  را     مزایده   در   شرکت  تضمین   دارد   حق   باهنر  شهید   مس   صنایع  شرکت  نماید،   عدول   مقرر  شرایط از  یا   و نشود  آن   مزایده    موضوع   انجام 

 .نماید  ضبط خود  نفع  به

بدینوسیله تایید می نمایم که مقادیر اعالم شده در این پیشنهاد و همچنین سایر اسناد مزایده تقریبی بوده و کاهش یا افزایش آن پس  -5

 تاثیری در قیمت پیشنهادی نداشته و بدینوسیله حق هرگونه ادعا یا اعتراضی را در این خصوص از خود سلب مینمایم.از توزین  

بدینوسیله تایید می نمایم که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده امضاء کننده زیر می باشد که می بایستی عالوه بر مبلغ پیشنهادی  -6

 صنایع مس شهید باهنر پرداخت نمایم.توسط اینجانب به شرکت  

 نام پیشنهاد دهنده:..................................  

 .... ...............:............................................................................................................................)شامل کد پستی( نشانی

   ................................. ن ثابت:...........................................  تلفن همراه:........................................... فکس:..............تلف

 ........................................................ گر حقوقی: کد اقتصادی:........................................................  شناسه ملی: مزایده 

 ............................... گر حقیقی: کد اقتصادی:......................................................... کد ملی:............................. مزایده

 دهنده: مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پیشنهاد 
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 13 از 9 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

   فروش ضایعات  قراردادنمونه 

و    شرکت   بینحاضر    قرارداد سو  یک  از  فروشنده  عنوان  به  عام(  )سهامی  باهنر  شهید  مس  صنایع 

............صادره  تولدم  /ثبت  تاریخ  و........................شناسنامه/ثبت  شماره   به.................................................................آقای/شرکت

 .................................................... نشانی به  وکدملی............................. / ملی شناسه................................اقتصادی کداز.....................

  خریدار   قرارداد  این   در  پس  این  از  که..................................................................................................................................................

  د.گرد می منعقد  زیر مشروح شرایط  و جهات به  دیگر  سوی از  دشو می نامیده 

 

 قرارداد موضوع  -1 ماده 

  نمودن  خارج  و  حمل  بارگیری،  شامل  ،مزایده   اسنادپیشنهاد قیمت    ول اجد  با  مطابق  مس شهید باهنر کرمان،  صنایعشرکت  ضایعات  فروش  

 .آنها یدپو محل پاکسازی با همراه   مجتمع از مذکور کاالی

 

 قرارداد مبلغ  -2 ماده

 .باشد می ریـال ........................................................................... حـروف بـه و ریال ..........................................معادل قرارداد مبلغ سقف

پیشنهاد    جدول   در  منـدرج  مقادیر  بودن   تقریبی  به   توجه  با  و   بوده   الحساب  علی  صورت  به   خریدار  سوی  از  شده   واریز  اولیه  مبلغ(  1تبصـره  

  گرفت   خواهد  قرار  معامله  عمل  مالك  و   تعیین  ،واقعی  مقادیر،  ها  محموله  باسکول  توزین  مدارك   با  متناسب  کار  پایان  در  ،مزایده   اسنادقیمت  

 . داشت نخواهد ادعایی یا  و اعتـراض  هیچگونه ر تقریبی،مقادی افزایش یا  و کاهش  صورت  در خریدار و

 .باشد می خریدار عهده  بر افزوده  ارزش  بر مالیات پرداخت( 2 تبصره 

 

 قرارداد  مدت -3 ماده

  مبلغ   کل  واریز  به   نسبت  روز  ده   مهلت  ظرف  بایست  می  خریدار  مدت  این  از  بوده و  روز  30  مدت  به  خریدار  به  ابالغ  تاریخ  از  قرارداد  زمان

 . نماید دام اقروز نسبت به بارگیری، حمل و خروج موضوع مزایده  20ظرف مهلت  و  آن بانکی رسید ارائه  و  پیشنهادی 

 خروج   و  نموده   مقـرراقدام  مهلـت  ظـرف  کارفرمـا  نظر  با  مطابق  مزایده   مورد  اقالم   حمل  و   بارگیری   به   نسبت  است   موظف  خریدار (  3  تبصره 

 . دهد  قرار خود کار اولویت در را میگردد اعالم کارفرما توسط  که اقالمی

  اقالم دپوی محل – 4 ماده

  .باشد می مجتمع مس شهید باهنر کرمان در قرارداد  موضوع اقالم دپوی محل

 دریافت نحوه -5 ماده

  قیمت   کل  نقدی   پرداخت  به  نسبت   شرکت  مالی  امور  به  مراجعه  با   روز  ده   مدت   ظرف  حداکثر  مزایده   نتیجه  ابالغ  از  پس   بایست   می  خریدار

  مراجعه   با  سپس  و  نماید  اقدام   گردیده،  محاسبه   پیشنهادی  قیمت   و  برآوردی  و  یتخمین  مقادیر  مبنای  بر  که(  الحساب   علی  صورت  به)   پیشنهادی 

 مزایده   موضوع  اقالم  خروج  قبل از  است  بدیهی. نماید  اقدام  مجتمع  محوطه  از آنها  خروج  و  بارگیری  به   نسبت  اقالم نگهداری  و دپو  محل  به
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 13 از 10 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

 قیمت   و (  الحساب  علی  بصورت )  شده   پرداخت   پیشنهادی   کل  قیمت  التفاوت   به  ما  نقدی   پرداخت  به  نسبت  است  موظف  خریدار  مجتمع  از

   .آمد  خواهد عمل به  جلوگیری  مزایده  موضوع  اقالم   خروج و بارگیری  از صورت  این  غیر در نماید،  اقدام مزایده  مورد اقالم واقعی مقادیر

 

 تعهدات انجام تضمین – 6 ماده

 که   قرارداد  مبلغ  کل  درصد  10  معادل  بانکی  نامه  ضمانت  یا  و  بانکی  چک  خود،  تعهدات   انجام  از  اطمینان  جلب  جهت  بایست  می  خریدار

. نماید  تسلیم  فروشنده   به   تعهدات  انجام  حسن  تضمین  عنوان  به  را   باشد  تمدید  قابل  و   شرط  و  قید  بال   و  بوده   معتبر  قرارداد  مدت   طول  برای

 پس   و  ماند  خواهد  باقی  فروشنده   نزد  الزم  های  حساب  تسویه  انجام  و  قرارداد  موضوع  اقالم  کلیه  خروج  و  بارگیری  از  پس  الذکر  فوق  تضمین

  برای   موجبی  که   صورتی  در   و  قرارداد  موضوع   اتمام   بر  مبنی...(    و   اداری  خدمات  حراست،  انبار،)  مربوطه   های   واحد   از   کتبی  تأیید   اخذ   از

 د.گرد می مسترد خریدار به نباشد   آن  ضبط

 

 ط شرای  سایر  و خریدار تعهدات -7 ماده

 هزینه   و بعهده  کالً  دپو  محوطه  وپاکسازی  حمـل  بـارگیری، جهـت  نیـاز  مورد  انسانی نیروی ،مورد نیاز  آالت ماشین  کلیه   تأمین و  تهیه   -7-1

  دریافت خواهد و    کسر  خریدار  از  باالسری  درصد   10  احتساب  بـا   هـا   هزینه کلیه  فروشنده   طرف  از  خدمات  ارائه   صورت  در.  میباشد  خریدار

 . شد

  ذکر   با)  آنها  وقبوض   شـده   باسـکول  خریـدار   توسـط   بایست   می  سایت  از   خروج   هنگام  در   مزایده   موضوع(  توزین   قابل )  اقالم   کلیه-7-2

 انبار   و   حراست  واحدهای   نظارت   با   تنها   اقالم   خروج  و   برسد   مجتمـع   حراسـت  واحـد   تأییـد   به ...(  و  کاال  نوع  ،   مقدار   جمله   از  کامل  مشخصات

 .  گیرد صورت

 . باشد می فروشنده  بعهده  باسکول تامین-7-3

  جنبی   خدمات  وسایر  اسـکان  و   استراحت  محل  ،   غذا  ،  آشامیدنی  آب  نظیر  خریدار  پرسنل  نیاز  مورد  رفاهی  امکانات  کلیه   تأمین  و  تهیه-7-4

  .باشد می خریدار هزینه و  بعهده   مربوطه

  اثبات   به  امر  این  خالف  چنانچـه   و  نپرداختـه   نظـایرآن  و  کمیسیون  ،  داللی  حق  هیچگونه   معامله  این  انجام  در  که  دارد  می  اذعان  خریدار  -7-5

 . نمود  خواهد رفتار وی  با  مربوطه مقررات برابر فروشنده  برسد

  هیچگونه  بابت  ازاین  فروشـنده   و  نمایـد  اعمال  خود  کارکنان  خصوص  در  را  اجتماعی  امور  و  کار  قوانین  کلیه  است  متعهد  خریدار  -7-6

  .پذیرفت  نخواهد  مسئولیتی

 نخواهد   مسئولیتی  بابت  ایـن  از  فروشنده   و  باشد   می  خود  نیاز  مورد  ابزارآالت  و  آالت   ماشین  کلیه  از  حراست  و  حفاظت  مسئول  خریدار  -7-7

  .پذیرفت

  و   نماید   اقدام   آنها   بهاء  پرداخـت   و سـایت   از   قـرارداد  موضوع   اقالم  کلیه  خروج  به   نسبت   شده   تعیین   مهلت   ظرف  است   مکلف  خریدار  -7-8

  از  یک  هر  موقع  به   اقدام   در  تأخیر یا  و وجه پرداخـت  در  تـأخیر  بـروز صورت در  است  بدیهی.  بود  نخواهد   پذیرفته   وی  از  تأخیری   هیچگونه

  مطالبات   سایر  یا  و   خریدار  تعهدات   انجام  سپرده   محل  از  و  محاسبه  جریمـه  عنـوان   به  ریال  000/000/10  مبلغ  روز  هر   ازاء   به   قراردادی  تعهدات 
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 13 از 11 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

  چنانچه خریدار نسبت به پرداخت وجه و بارگیری  "خسارت مذکور مانع از مطالبه اصل تعهدات نمی باشد. ضمنا  نمود. اخذ  خواهد  کسر  وی

اقالم موضوع قرارداد را به نفرات بعدی   ،اقدام ننماید، فروشنده می تواند ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده خریدار در موعد مقرر حملو

گری که صالح بداند بفروشد و خریدار حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و  شرکت کننده در مزایده و یا هر شخص دی

 ساقط می نماید.

  .باشد می ایران اسالمی  جمهوری قوانین  تابع  حیث  هر  از قرارداد این -7-9

  به   ارجاع  طریق  از  مورد   طرفین  طریق  از   اختالف  فصل  و   حل  امکان  عدم   و   خریدار  و   فروشنده   مابین  فی  اختالف  بروز  درصورت  -7-10

  .بود خواهد  پیگیری  قابل و فصل و حل دادگستری  صالح محاکم

  بر   مالیـات   پرداخت  خصوص  در  صادره   های   بخشنامه   و ویژه    پسماندهای   نقل  و  حملبر  حاکم  قوانین   کلیه  رعایت   به  مکلف  خریدار  -7-11

  ارائه  و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  از  شده   اخذ  مجوزهای  سایر  و  سایت  ایمنی  خودروها،  و  نفرات  تردد  حراستی،  موارد  و  افزوده   ارزش

 . باشد می ، آنهاست  کاربری نوع  نشانگر که مجوزهایی

 HSE - 8ماده 

محیط  نموده و مجوزهای سازمان حفاظت    اعالم  شرکت  به  را  شده   خریداری  ضایعات مصرف  موارد  باید  خریدار   قرارداد،  عقد   از  قبل  -8-1

 زیست را ارائه کند. 

 خریدار متعهد می گردد: -8-2

 . است نموده  اخذ  تائیدیه آنجا از و  اعالم   شرکت به قبالً  که رساند  می مواردی مصرف به   فقط را شده  خریداری ضایعات -8-2-1

  محیط   برای   آلودگی  باعث  که  نحوی به  نماید   استفاده   زیست  محیط  سازمان  استانداردهای  و   قوانین   طبق  را  شده   خریداری  ضایعات  -8-2-2

 .نشود زیست

 وزارت   های  العمل  دستور  با  مغایر  که  بهداشتی  و  داروئی  غذایی،  صنایع  محصوالت  بندی  بسته  و  تولید  در  را  شده   خریداری  ضایعات -8-2-3

 .رساند نمی مصرف به باشند  می بهداشتی استانداردهای  و  بهداشت 

  از   المللی  بین   و   ملی  قوانین   و   ها   دستورالعمل  مطابق   را   ضایعات  نقل  و  حمل  عملیات   فروش،  قرارداد   عقد  از   پس   است   موظف   خریدار  -8-3

 .برساند  انجام به1380/ 27/12 مورخ  وزیران، هیات نامه تصویب   خطرناك مواد ای جاده   نقل  و حمل اجرائی نامه آئین جمله

 زمان  هر   در HSE پرسنل  توسط  خریدار  تاسیسات   از   تصادفی  بازدید   امکان  تا   دهد   قرار  شرکت   اختیار  در  را  الزمه   اطالعات  باید   خریدار  -8-4

 . باشد میسر

  .نماید اعالم  HSE امور  به کتبا را  مراتب نظر،  مورد مقصد به   محموله وصول   از پس  باید خریدار -8-5

  شرکت   به   کتبا  را   مراتب   است   موظف  خریدار  آن،   نهائی  مصرف  تا   ضایعات  گرفتن   تحویل  زمان  از   ای   حادثه   هرگونه   وقوع   صورت  در  -8-6

  .نماید  اعالم

  خریدار،   تجربه   و   دانش   عدم  از  ناشی  عواقب   گونه   هر  و  بوده   خریدار  عهده   به   ضایعات،  تحویل  مبادی  از  ضایعات  مدیریت   مسئولیت   -8-7

 می باشد.  وی عهده  به مجتمع از  خارج و داخل  در وی  دقتی بی  و  توجهی بی

http://www.csp.ir/
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 13 از 12 صفحه

 قرائت شد مورد تائید است 

امضاءمهر و   

 

  .نماید تائید  و بررسی  نموده  اعالم  خریدار که  آنچه  طبق را ضایعات مصرف امکان  باید شرکت HSE امور -8-8

  مدیریت   های  دستورالعمل  مطابق  را...    و  تخلیه  ،  نقل  و  حمل  ،  بارگیری  نحوه   از  اعم  ضایعات Handling مراحل  کلیه  باید  خریدار  -8-9

  .میباشد شرکت HSE امور عهده  به  دستورالعملها این  اجرای برحسن  نظارت مسئولیت . دهد انجام شرکت پسماندهای 

 و  محیطی  زیست  الزامات  با  مغایرتی  نظر،  مورد  مصرف  مورد  در  ضایعات  از  استفاده   که  نماید  بررسی  شرکت HSE امور  است  الزم  -8-10

از محل مصرف ضایعات بازدید       می   HSE. در صورت نیاز واحد نشود افرد سالمت  یا و  محیط  به   رساندن آسیب باعث و  نداشته   بهداشتی

 نماید.

  اقدام   مجتمع  از   بیرون   به  ضایعات   انتقال  به  نسبت   شرکت،   ابالغ   از   پس   هفته   یک   ظرف  حداکثر   باشد   داشته   آمادگی  بایست  می  خریدار  -8-11

  .نماید

  مزایده   موضوع  مواد   مورد  در  الزم های  دستورالعمل  شرکت،  این HSE امور  به   مراجعه  ضمن   قرارداد  عقد  از  قبل  بایست  می  خریدار  -8-12

 .نماید دریافت را

 

 قرارداد امضای -9 ماده

  حکم  در  نسخه   هر  و   است  رسیده   قرارداد   طرفین  امضای   و  مهر  به  و  تنظیم  نسخه  4در  که   باشد  می  تبصره   3بند،  26،  ماده   9  شامل  قرارداد  این

  مطابق   خریدار  مجاز  امضای  منزله   به   قرارداد  مدارك   و اسناد  صفحات   روی  بر   خریدار  مهر  اثر  که  گردد  می  گواهی  همچنین . باشد  می  واحد

                                           .بود خواهد  مربوطه اساسنامه

 

                           مهر و امضاء خریدار                                                          مهر و امضاء فروشنده

http://www.csp.ir/


 

 

 

 

 سپرده/ابطال ضمانتنامه برگ درخواست عودت 

 

 موضوع: درخواست عودت سپرده              

 شرکت صنایع مس شهید باهنر  واحد بازرگانیبه:  

 از: .................................................................. 

 با سالم 

اره شبا  به حساب با شم1401-01 شماره عودت سپرده شرکت در مزایده  دستور الزم جهت لطفا 

 صادر فرمائید.را  ......... نزد بانک ............................... بنام ....................................... ................................................................ 

 

 

 موضوع: درخواست ابطال ضمانتنامه بانکی 

 شرکت صنایع مس شهید باهنر  واحد بازرگانیبه:  

 از: .................................................................. 

 با سالم 

 را صادر فرمائید. 1401-01 شماره   ابطال ضمانتنامه شرکت در مزایده  دستور اقدام الزم جهتلطفا 
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