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 :   ذيل  شرح   به  سنگ آهن  فروشقابل  محصول-1

 قیمت پایه به ازای هرتن  مقدار مشخصات محصول نوع  ردیف

 ریال 8.500.000 تن 5000 مطابق فرم مشخصات فنی  38-35سنگ آهن با عیار میانگین  1

 ریال 12.000.000 تن 5000 مطابق فرم مشخصات فنی  48-45سنگ آهن با عیار میانگین  2

 : مزايده  شرايط    -2

 اصفهان  فوالد راهبران شرکت:   گزار  مزايده  -1-2

 مزايده:  در  شركت  تضمين  -2-2

 بایست مورد ذیل را جهت تضمین  شرکت در مزایده تهیه و ارائه نماید: دهنده می پیشنهاد

متن و ظهر چک و    ریال در وجه شرکت راهبران فوالد اصفهان فاقد هرگونه توضیح در  5.000.000.000  به مبلغ   بانکیچکالف(   

 بدون تاریخ. 

 بوده و ترتیب اثر داده نخواهند شد.  فاقد اعتبارهای بدون تضمین شرکت در مزایده  ذکر است پیشنهادشایان •

  با   دربسته  صورتبه  و   ذیل  شرح  به  ب و  الف هایپاكت  در  مجزا  طوربه  را  قیمت  پیشنهاد  نیاز  مورد  مدارک   بایستمی  متقاضیان  -3-2

 . نمایند  ارائه پاکت پشت  مزایده  شماره قید

 : شامل الف  پاكت

 (  ملی کارت  کپی و  آخر صفحه کپی توضیح داشتن صورت  در و شناسنامه اول صفحه کپی )  متقاضی  شناسایی مدارک _

 چک تضمین  اصل _

  هیات  اعضای  یی شناسا   ،مدارک  رسمی  روزنامه   هی آگ  آخرین  و  شرکت  اساسنامه  کپی   بر  عالوه   بایستمی  حقوقی   متقاضیان:    توضیح

 . نمایند ارسال نیز را ، کپی شماره اقتصادی جدید و گواهی کدپستی مدیره
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 : شامل  ب  پاكت

 . باشد می آگهی فروش سنگ آهن مزایدهفنی و بازرگانی   شرایط مالی،  پیشنهاد فرم

 . گردد تحویل شرکت بازرگانی   دواح به  16 الی 8 ساعت از چهارشنبه لغایت شنبه از  اداری ساعات در صرفا   ها پیشنهاد کلیه -2-4

  مسموع   زمینه  این  در  اعتراضی  و  ادعا  گونههیچ  وها مختار است  پیشنهاد  از  هریک  رد  یا  قبول  در  شرکت راهبران فوالد اصفهان  -2-5

 . بود نخواهد

 . باشد می 14/10/1400لغایت  07/10/1400از تاریخ    هاپیشنهاد ارسال مهلت -2-6

مزایدات  به  مراجعه  طریق  از  یا   و  شرکت  بازرگانی   دپارتمان  مزایده   در  کتشر  اسناد   دریافت   محل-2-7  الکترونیکی  آدرس  بخش 

www.raahbaran.com  باشدمی . 

 . نماید  قید را خود تماس تلفن و آدرس  و  نشانی  و  نام است مکلف متقاضی ،  پیشنهاد   پاکت پشت  در -2-8

 . شد نخواهد داده  اثر ترتیب  و نبوده  تأیید مورد  مبهم  و ناقص  هایپیشنهاد  -2-9

 یا  حضور عدم صورت در شود حاضر معامله  انجام برای  بایستمی  مزایده نتیجه اعالم  تاریخ  از هفته یک مدت ظرف  مزایده  برنده   -2-10

  عدم   صورت  در.  شد  خواهد  مذاکره  دوم  نفر  با  مقررات  طبق  و   نفع شركت راهبران فوالد اصفهان ضبطبه    برنده  سپرده  انصراف  اعالم

 . شد  خواهد تجدید  مزایده  و  ضبطنیز  وی مزایده  در شرکت سپرده نیز  دوم برنده  ناحیه از اقدام

 . شد خواهد عودت ، ظرف مدت یک ماه برنده با  معامله انجام از پس  مزایده در کنندگانشرکت سایر سپرده است ذکرشایان

 و  بازگشایی  شد  خواهد  برگزار  غیرحضوری  صورتبه  که  معامالت  کمیسیون  در  15/10/1400در تاریخ    حداکثر  هاپیشنهاد  کلیه-2-11

 . شد خواهد اعالم  نتایج

 رض بر ارزش افزوده اضافه می گردد. به مبلغ پیشنهادی مالیات و عوا   -12-2
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 جدول شرايط مالی و بازرگانی فروش بار   -31-2

 تن   10000 ميزان بار

 صورت دپوکیلومتری شرق شهرستان ابرکوه به  50در محل معدن فروشنده واقع در   • مکان و نحوه تحويل

 هزینه بارگیری، باسکول و حمل بار بر عهده خریدار است.مسئولیت و  •

 زمان تحويل 
 ماه از عقد قرارداد و تسویه حساب کامل    2طی مدت زمان  •

 نحوه تسويه حساب 

 از معدن نسبت به تسویه اقدام می نماید. بار پیش از خروجخریدار  •

پس از خروج بار از محل معدن هیچ گونه عودت بار پذیرفته نخواهد شد و از این بابت جریمه ای به  •

 فروشنده تعلق نخواهد گرفت. 

 به صورت نقدی قبل از تحویل   %100تسویه  •

صادر می گردد  از طرف فروشنده  خرید دو نسخه فاکتور رسمی با احتساب ارزش افزوده    تکمیلپس از   •

 است نسبت به مهر و امضا یک نسخه از آن و ارائه به فروشنده اقدام نماید. موظف  خریدارکه 

 

 *** در صورت درخواست خريدار و موافقت فروشنده انجام خدمات حمل تو.سط فروشنده امکان پذير می باشد. 

 ريال )يکصد هزار ريال( می باشد.   100.000*** هزينه بارگيری به ازای هر تن  
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...................................... صادره    رعامليمد   عنوانبه اينجانب  ثبت........................  شماره  به   .............................. شرکت 

نشاني..................................... به  ثبت........................  سال  با  از    بااطالع.........................................  از.............................  کامل 

تن   10000متقاضي خريد سنگ آهن به ميزان    باشد ي م به پيوست فرم پيشنهاد    که آنشرايط مزايده  و قبول مفاد  

الم  به  شرح ذيل اع  شدهاعالم موارد    بر اساس باشم و پيشنهاد قيمت خود را  مي   002/00/ 1060موضوع مزايده شماره  

 : مينماي م

 

 به حروف)ريال(  به عدد)ريال(  شرح آيتم 

   38-35تن سنگ آهن با عيار  5000

   48-45تن سنگ آهن با عيار  5000

   مبلغ کل 

 به مبلغ پيشنهادی ماليات و عوارض بر ارزش افزوده اضافه مي گردد.  ❖

ريال )يکصدهزار ريال( به   100.000در صورت انجام خدمات بارگيری توسط فروشنده به ازای هر تن مبلغ  ❖

 مبلغ کل اضافه مي گردد.  

 

 :مينماي مقرار گيرد تعهد   موردقبول چنانچه پيشنهاد اين شرکت  

 ظرف مدت حداکثر يك هفته اقدامات الزم جهت واريز وجه پيش پرداخت و انعقاد قرارداد را انجام دهم.  -1

 .شودي منفك اين پيشنهاد محسوب  اسناد و مدارك مزايده جزء الي م يضماکليه  مينماي متأييد  -2

 اطالع کامل دارم که دستگاه مزايده گزار الزامي برای واگذاری سنگ آهن به هريك از پيشنهادها را ندارد. -3

 

 

 

 

  



                                   07/10/1400اتریخ:                                                                                                                                                                                                                                                                                             حقیقی  افراد   مزايده   قيمت  پيشنهاد   فرم                                                                                                                                            شرکت راهبران فوالد اصفهان          
               1060/002/1400شماره:                                                                                                                                                                                        

 
 

 خوانده شده و کاماًل مورد اتئید است                                                                                                                                   اء فروشندهضمهر و ام         
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صادره ملی........................  شماره  به  فرزند..............................   از.............................    اينجانب...................................... 

كامل از شرايط مزايده  و قبول مفاد    بااطالع ...................   متولد........................ به نشانی...........................................................

پيشنهاد    كه آن فرم  پيوست  ميزان    باشد ی مبه  به  آهن  سنگ  خريد  شماره    10000متقاضی  مزايده  موضوع  تن 

 :مينمای مبه  شرح ذيل اعالم  شدهاعالم موارد  بر اساس باشم و پيشنهاد قيمت خود را می  002/00/ 1060

 

 به حروف)ريال(  به عدد)ريال(  تم شرح آي

   38-35تن سنگ آهن با عيار  5000

   48-45تن سنگ آهن با عيار  5000

   مبلغ كل 

 

 به مبلغ پيشنهادی ماليات و عوارض بر ارزش افزوده اضافه می گردد.  ❖

ال( به  ريال )يکصدهزار ري 100.000در صورت انجام خدمات بارگيری توسط فروشنده به ازای هر تن مبلغ  ❖

 مبلغ كل اضافه می گردد.  

 

 :مينمای مقرار گيرد تعهد   موردقبول چنانچه پيشنهاد اين شركت  

 ظرف مدت حداكثر يك هفته اقدامات الزم جهت واريز وجه پيش پرداخت و انعقاد قرارداد را انجام دهم.  -1

 .شودی مب  اسناد و مدارك مزايده جزء الينفك اين پيشنهاد محسو م يضماكليه  مينمای متأييد  -2

 اطالع كامل دارم كه دستگاه مزايده گزار الزامی برای واگذاری سنگ آهن به هريك از پيشنهادها را ندارد. -3
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                1060/002/1400 قرارداد: شماره                                                                                   5از        1صفحه               

 
                                                           

                  

ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مهر و امضاء فروشنده                                                    مهر و امضاء خریدا

 

به نمایندگی    19915به شماره ثبت    ) سهامی خاص(راهبران فوالد اصفهان بین شرکت  20/10/1400در تاریخ    قرارداداین  

  –به نشانی آدرس : اصفهان    رهیمدئتیه  رئیس  عنوانبهو اسداهلل اسدی    و عضو هیئت مدیره  مدیرعامل   عنوانبه  سیدعلی صدریآقایان  

که از 031-36240835با شماره تماس      81757-94161به کد پستی  ساختمان توکا   –استیفن  کوچه نمازخانه    –خیابان نظر غربی  

به عنوان                    آقای  به نمایندگی                                       شرکت  و    طرفکیاز  شودیمنامیده    فروشندهاین به بعد  

                      شماره ثبت با                                           ه عنوان ب                                   و آقای  مدیرعامل

که                         با شماره تماس                     پستی ا کد ب                                                                       :آدرسبه  

 . گرددیماز طرف دیگر منعقد  شودیمنامیده    خریدار از این به بعد 

 : قرارداد: موضوع 1ماده 

از   است  عبارت  قرارداد  آهن  5000فروشموضوع  سنگ  آهن   5000و    38ا  ت   35  میانگین  عیاربا    مگنتیت  تن  سنگ  تن 

کیلومتری شرق    7  ه،کیلومتری جنوب شرق شهرستان ابر کو  53در محل معدن فروشنده واقع در    48تا    45مگنتیت با عیار میانگین  

که به   برگ     1طی    1و خصوصی مندرج در پیوست شماره    مطابق با مشخصات فنی  ،کیلومتری از اصفهان  330اسفندآباد در فاصله  

 .  باشدیمتأیید ایشان  و موردرسیده  خریدار تیرؤ

  بار از تحویل    پس  فروشندهو    باشدیم  رخریداعهده    موضوع قرارداد بر  و هزینه بارگیری  سنگ آهنفیزیکی    و حملبارگیری    : 1تبصره  

 ندارد.    هیچ گونه مسئولیتیدر محل معدن مستقر  باسکول بر حسب وزنمعدن  در محل 

آهنمشخـصات    :2تبصره   قرارداد  سنگ  گیری  ،موضوع  نمونه  و  بازرسی  رویت،  به  معدن  محل  عیارسنجی  در  رسیده   و  و   خریدار 

. حدود مسئولیت فروشنده در خصوص کیفیت، عیار، کنسانتره نعقاد قرارداد اقدام نموده استخریدار با علم بر کلیه شرایط نسبت به ا

لذا پس از تحویل گیری   پذیری و ریکاوری یا هر مسئولیت دیگر در خصوص موضوع قرارداد در محل معدن قبل از باسکول می باشد.

   ز بابت ریجکت بار هیچ مسئولیتی ندارد.ونه اعتراضی از خود سلب می نماید و فروشنده ابار خریدار حق هر گ

 موارد جهتو سایر    ماشین آالت بارگیری و حمل،    لوازم نمونه گیری و بازرسیتعهدی نسبت به تهیه    گونهچیه  فروشنده   : 3تبصره  

اقدام   ائید خریدارپس از حصول توافق ، هماهنگی و اخذ ت   مستقل  طور بهو    رأسا    خریداراساس    براین  موضوع قرارداد نداشته و  تحویل

 نمود . خواهد 

 مدت قرارداد -2ماده 

خواهد    شمسی  ماه  2  ،فروشنده    معدندر محل    قرارداد موضوع    بار  کلیه  نفـوذ آن تـا تحـویلرارداد از تاریخ  مدت اجرای ق

 .بود

خروج بار از محل معدن را در  با توجه به محدودیت انبار فروشنده، خریدار بایستی اقدامات الزم جهت بارگیری و حمل و    : 4تبصره  

 مدت تعیین شده به انجام رساند.  



   20/10/1400قرارداد: اتریخ                                                     آهن سنگ   فروش قرارداد                                                                                 شرکت راهبران فوالد اصفهان
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 : مبلغ قرارداد:3ماده 

به    ریال )                                           )به عدد( ،  ریال                            برابر با   سنگ آهن  فروش قرارداد    کل   مبلغ  -1-3

ارز    ا همتیق. مبلغ این قرارداد مشمول تعدیل  باشدیم  (حروف در    ها نهیهزنبوده و هرگونه حقوق و عوارض و سایر    و نرخ 

 قیمت منظور گردیده است. 

 )ریال( مبلغ کل )ریال( مبلغ به ازای هر تن  شرح آیتم 

   38-35تن سنگ آهن با عیار  5000

   48-45تن سنگ آهن با عیار  5000

  جمع کل

 

رسمی صادر شده از جانب فروشنده، توسط خریدار پرداخت   فاکتورال در  پس از اعمافزوده مبلغ کل قرارداد  بر ارزش مالیات   -2-3

 می گردد. 

 . باشدمیپیوست  2طبق جدول شماره  1-1دربندمشروح  موضوع قراردادقیمت  -3-3

 .  است افزایش یا % قابل کاهش  25 سقف تا توافق طرفینبا  موضوع قرارداد بر اساس تغییر در احجام قرارداد اولیه مبلغ -3-4

 حوه پرداخت:: ن4ماده 

  %100)معادل  ( حروف ریال به                                                    به عدد(، ) ریال )                                    مبلغ    -1-4

از  ، تسویه کامل  صورتبه  مبلغ کل قرارداد(   از بارگیری و حمل  به حساب فروشنده واریز    توسط خریدار  معدن محل    پیش 

 . گردد

، نسبت به تسویه مبلغ اقدام نماید.    3ملزم است مطابق با مهلت تسویه حساب بار مندرج در جدول پیوست شماره    خریدار   -2-4

شد و قرارداد یک طرفه از  تلقی خواهد      بدیهی است عدم تسویه حساب در موعد مقرر به منزله قصور از تعهدات قراردادی

 مناقصه خریدار به نفع فروشنده ضبط و مطالبه می گردد.   سمت فروشنده منفسخ گردیده و سپرده شرکت در

رسمی صادر شده توسط فروشنده، اقدام    فاکتورملزم است همزمان با تسویه حساب نسبت به مهر و امضاء دو نسخه  خریدار   -3-4

 . نماید

بانکIR   310630145304311308267001  شبا    شمارهبا    حساببه  هاپرداختکلیه   -4-4 سابق(  سپه  نزد  شعبه   )انصار 

 صورت خواهد گرفت.  راهبران فوالد اصفهانشرکت به نام   سنگتراش ها
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 زمان تحویل کاال :5ماده 

 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد   یکحداکثر ظرف مدت    3مطابق با جدول زمانی تحویل پیوست شماره  سنگ آهن موضوع قرارداد   -1-5

 .   می گردد داریخرتحویل  کامل،  و تسویه حساب

   از محل معدن خارج نماید.  مدت قراردادمی گردد سنگ آهن موضوع قرارداد را نهایتا ظرف خریدار متعهد  -2-5

تناژ درصد(    یک)  %  1معادل  روزانه  در صورت عدم خروج بار خریداری شده در مهلت مقرر از محل معدن، هزینه انبار داری    :  5تبصره

 کسر می گردد.  پرداختهای خریداریا   تناژ قابل تحویلل از مح در صورت عدم خروج به موقع  محاسبه و ،باقیمانده محموله

 تحویل و نحوه محل  -6ماده 

 .صورت می گیردفروشنده و با رعایت کلیه مفاد قرارداد معدن  موضوع قرارداد در محل  سنگ آهنتحویل  -6-1

 .انجام می گردد در محل معدن فروشندهبر مبنای وزن باسکول   بار ارسالیمحاسبه وزن نهایی  -6-2

ع  -6-3 باسکول،انجام  و    ملیات  بوده  خریدار  عهده  بر  مربوطه  های  هزینه  کلیه  و  و حمل  مسئولیت بارگیری  هیچگونه  فروشنده 

 دراین خصوص ندارد. 

 صورتحساب  ارائه و ونقل حمل  شرایط -7 ماده 

  حمل   برنامه  ،حمل و رانندگان    آالتماشینوزنی بار،    مشخصات  دقیق  ذکر  و  خریدار  نماینده  توسط   محموله  هر  تائید  از  پس 

و حمل توسط   بارگیریمعدن    محل  ازو پس ازتسویه مالی،    شدهانجام  هایهماهنگیبا    اساس  آن  بر  و  اعالم  فروشنده  به  خریدار  طرف  از

   .گیردمیخریدار انجام 

 دستگاه نظارت  -8 ه ماد

   دستگاه نظارت در این قرارداد واحد بازرگانی و امور قراردادهای فروشنده می باشد.  -1-8

 .  نمایدمی معرفی  را با تعیین حدود اختیارات جهت انجام امور مربوطه خود دار نمایندهخریقرارداد ،  انعقاد پس از  -2-8

در حکم ابالغ قرارداد می باشد. بدیهی است با تغییر ،  دگردیمابالغ  دستگاه نظارت به خریدار    لهیوسبهمدارکی که  و    اسناد -3-8

 .  شودمیتلقی نمـاینـده قبلـی، معتبر  لهیوسبه امضاءشده و یا مدارك  شدهغالابدستورهای  ، معرفی شده  نماینده 

 قانوني   راتکسو -9 ماده 

 .  است خریداربه عهده  گردد یمهرگونه هزینه احتمالی تحت عنوان کسورات قانونی که به نحوی از انحا شامل این قرارداد  -1-9
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پرداخت   دارمدت  گواهی معتبر    همراهسازمان امور مالیاتی به    یدتائرسمی مورد    فاکتور  برگفروشنده موظف به صدور و ارائه   -2-9

خریدار   توسطمبلغ کل قرارداد به فروشنده    افزودهارزش که پس از دریافت مدارك فوق مالیات بر    بودهبه خریدار    افزودهارزش 

 . گرددیمپرداخت 

 و عدم انجام تعهدات  ریتأخخسارت  -10ماده 

  مجاز  فروشنده  ننماید  اقدام  پیوست  3تا تاریخ مندرج در جدول    موارد موضوع قرارداد  موقعب  تسویه  به  نسبتخریدار    هرگاه

قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ و ضمانت شرکت در   قضائی   محاکم  به  مراجعه  و یا  خریدار  موافقت،  اخطاریه  ارسال  بدون  بود  خواهد

  خریدار   از  خسارت  عنوانبه  را  بار   تمام   بهای(  %  1)  درصد  یک   تأخیر  روزهر  ازای  به  مناقصه را به عنوان خسارت ضبط و مطالبه نماید. 

 فسخ   ضمن  بود  خواهد  مجاز  فروشنده  شود  روز  15  از  بیش  تأخیر  مدت  چنانچه  واید  نم  برداشت  خریدار  تضامین  و  مطالبات  از  یا  اخذ

 . نماید ضبط را تضامین خریدار قرارداد

 عدم واگذاري به غیر  -11ماده 

 قرارداد را به غیر واگذار نماید.  این تمام یا قسمتی از موضوع فروشنده ، بدون موافقت کتبی  تواندینمخریدار 

 محرمانه بودن قرارداد       -12ماده 
فکلیه  که    دی نمایتعهد مخریدار   قرارداد  به  مربوط  و مدارك  و    را  نیمابیاطالعات  نموده  تلقی    اختیار   در  را  هاآنمحرمانه 

جهت استیفای حقوق خود ، هرگونه اقدام داشت  خواهد  حق    فروشندهاثبات خالف ،  در صورت    . قرار ندهد  حقوقیا  اشخاص حقیقی ی

 وفصلحل به تشخیص مرجع    شدهخریداریخسارت وارده را از محل تضمین یا ماده معدنی    تواندمیو نیز    آوردهعمل قانونی الزم را به  

   اختالف جبران نماید. 

   حل اختالف -13ماده 

ــروز نمایــد در هنگــام اجــرای قــرارداد کلیــه اختالفــاتی کــه ممکــن اســت اعــم از اعتبار،تفســیر، ) بــین طــرفین قــرارداد ب

وفصــل نشــود بــر هفتــه از اولــین جلســه حــل اخــتالف از طریــق مــذاکرات مســتقیم حل یــککه ظــرف مــدت اجــرا و ..( درصــورتی

ــاق با ــز داوری ات ــران در مرک ــالمی ای ــوری اس ــوانین جمه ــق ق ــلطب ــفهان قاب ــانی اص ــرفین زرگ ــرای ط ــادره ب ــوده ورای ص طرح ب

تــا صــدور رأی داور مــذکور ، تعهــدات ناشــی از ایــن قــرارداد را بــدون وقفــه و  مــی باشــندموظــف  طــرفیناالجــرا خواهــد بــود. الزم

 باکمال جدیت انجام دهد.

     ( ) فورس ماژوررمترقبهیحوادث غ -14ماده 

آن نقش نداشته باشد.    ینی و غیرقابل پیشگیری است که اراده طرفین در ایجاد یا استمرارب پیشفورس ماژور شرایط غیرقابل

تواند با  شرایط فورس ماژور به مدت دو هفته ادامه داشته باشد خریدار میکه  شود درصورتیتعهدات طرفین میباعث تعلیق  این شرایط  

 .  اقدام نماید 17ه ارسال اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد با  فروشنده طبق ماد 
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تحریم  هانرخافزایش  :  6تبصره و  ارز  نرخ  و  ،دستمزدها  تورم  ماژور  و  فورس  شرایط  مشمول  کشورها  سایر  اقتصادی  و  سیاسی  های 

 نخواهد بود. 

 اخطار و نشاني طرفین قرارداد       -15ماده 

باید کتبا  به اطالع طرف مقابل رسانیده شود  و در صورت تغییر    ذکرشدهکه در مقدمه این قرارداد    همان استاقامتگاه طرفین  

محسوب و عذر عدم اطالع ، مسموع   شدهابالغبه ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین    کهیمادامو  

 نخواهد شد.  

 فسخ قرارداد : 16ماده 

 رارداد اقدام کند: نسبت به فسخ ق طرفهیک  صورتبه تواندمی فروشندهدر موارد زیر 

 .تعهدات خریداردر انجام روز خریدار  10بیش از تأخیر  -1-16

 از انجام تعهدات مطابق با مفاد قراردادی. خریدارعدول و قصور  هرگونه -2-16

 قرارداد  نسخ : 17ماده  

حد دارند و  شده که هرکدام حکم واصفحه و دو نسخه  تنظیم  5در     پیوست    3تبصره به همراه    6ماده و    17این قرارداد با  

 تمام صفحات به امضای دو طرف رسیده است.   
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 1پیوست شماره 

  مشخصات فنی سنگ آهن  

 1جدول شماره  

 شرح  ردیف

 مشخصات

 مشخصات

 سنگ آهن مگنتیت نوع محصول  1 قیمت پایه به ازای هر تن 

 تن 5000 تناژ محصول  2

 38تا  35عیار   میانگین درصد عیار  3

 % 12 و کمتر از %10در بازه بزرگتر از  FeOدرصد  4

 6 تا  0دانه بندی سایز دانه بندی  6

  2جدول شماره  

 شرح  ردیف

 مشخصات

 مشخصات

 سنگ آهن مگنتیت نوع محصول  1 قیمت پایه به ازای هر تن 

 تن 5000 تناژ محصول  2

 48تا  45میانگین عیار  درصد عیار  3

 % 13و کمتر از  %12در بازه بزرگتر از  FeOدرصد  4

 6تا   0دانه بندی سایز دانه بندی  6
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 2پیوست شماره 

 جدول تفکیک قیمت قرارداد

 مبلغ کل فاز )ریال(  مبلغ هر تن )ریال(  مقدار سنگ آهن ردیف
سهم پیش  

 پرداخت 

 مبلغ تسویه فاز )ریال( 

 )بدون احتساب ارزش افزوده(

  %100   38-35عیار  تن 5000 1

  %100   48-45تن عیار  5000 2

افزوده بوده و در زمان پرداخت ، مبلغ ارزش افزوده    مبالغ تسویه هر فاز بدون احتساب ارزش  •

 مبلغ کل هر فاز به این مبالغ اضافه می گردد. 
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 3پیوست شماره 

 بندی تحویل و تسویه سنگ آهن جدول زمان 

 مهلت تسویه حساب  زمان تحویل  مقدار سنگ آهن ردیف

 تن  10000 1

                  1400ماه سال  بیستم دیاز تاریخ 

 لغایت 

 1400ماه سال  اسفند بیستم

 1400ماه   دی 20اریخ ت تا 

 رج در جدول باال می باشد. دمن خ اری منوط به تسویه حساب تا ت سفارش زمان تحویل •
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