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 : ذيل شرح به سنگ آهن فروشقابل محصول-1

 قیمت پایه به ازای هر تن مقدار مشخصات محصولنوع  ردیف

 ریال 3,350,000 تن10000 مطابق فرم مشخصات فنی 50-48سنگ آهن با عیار  1

 :مزايده شرايط  -2

 فوالد راهبران شرکت:  گزار مزايده -1-2

 مزايده: در شركت تضمين -2-2

 شرکت در مزایده تهیه و ارائه نماید: تضمین  ذیل را جهتمورد  بایستمی پیشنهاددهنده

 خ.تاری بدون و تن و ظهر چکدر م هرگونه توضیح فاقد ریال در وجه شرکت راهبران فوالد اصفهان 00,000,0005,1به مبلغ   صياد بانکیچک الف( 

 د.شبوده و ترتیب اثر داده نخواهند  عتبارفاقد ابدون تضمین شرکت در مزایده   هایپیشنهاداست  ذکرشایان 

 .ندنمای ارائه مزایده شماره قید با ذیل شرح بهرا  موردنیاز مدارک  بایستمی متقاضیان -2-3

 چک تضمین  اصل :شامل دربسته پاكت پستی

 شامل:  فايل ارسالی الکترونيکی

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

, کپی شماره مدیره هیات ایاعض شناسایی ,مدارک رسمی روزنامه هیآگ آخرین و شرکت اساسنامه کپی بر عالوه بایستمی حقوقی متقاضیان:  توضیح

 .نمایند ارسال نیز را اقتصادی جدید و گواهی کدپستی

  سنگ آهنآگهی فروش  مزایدهبازرگانی فنی و  شرایط مالی, پیشنهاد فرماسکن   -

 .گردد تحویل شرکت بازرگانی واحد به 16 الی 8 ساعت از چهارشنبه لغایت شنبه از  اداری ساعات در صرفاًپاکت چک تضمین  -2-4

 سال مدارک به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا لطفا از هرگونه مراجعه حضوری خودداری و ار

 فیزیکی تنها از طریق پیک و یا پست صورت پذیرد.
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 .ودب نخواهد مسموع زمینه این در اعتراضی و ادعا گونههیچ ومختار است  هاپیشنهاد از هریک رد یا قبول در شرکت راهبران فوالد اصفهان -2-5

 .شدبامی 04/06/1399لغایت  01/06/1399از تاریخ   هاپیشنهاد ارسال مهلت -2-6

 .باشدمی  www.raahbaran.com الکترونیکی آدرس به مراجعه طریق از مزایده در شرکت فرم دریافت محل-2-7

 .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

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

 نیز دوم برنده حیهنا زا اقدام عدم صورت در. شد خواهد مذاکره دوم نفر با مقررات طبق و ضبطنفع شركت راهبران فوالد اصفهان به  برنده سپرده

 .شد خواهد تجدید مزایده و ضبطنیز  وی مزایده در شرکت سپرده

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

 اعالم نتایج و ازگشاییب شد خواهد برگزار غیرحضوری ورتصبه که معامالت کمیسیون در 05/06/1399تا تاریخ  حداکثر هاپیشنهاد کلیه-2-11

 .شد خواهد

 افه می گردد.به مبلغ پیشنهادی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده اض  -12-2
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 جدول شرايط مالی و بازرگانی فروش بار -31-2

 تن 10000 ميزان بار

 مکان و نحوه تحويل

 ورت دپوکیلومتری شرق شهرستان ابرکوه به  ص 50در  قبل از باسکول در محل معدن فروشنده واقع 

 .هزینه بارگیری, باسکول و حمل بار بر عهده خریدار است 

 زمان تحويل

  تن بار در هر  5000به میزان  دو مرحله با فاصله دو هفته کاریماه از عقد قرارداد در   1طی مدت زمان

 مرتبه.

 مرحله اول بالفاصله پس از عقد قرارداد 

 تسويه حساب  نحوه

  ی نماید.م ر اقدامنمونه گیری و تایید بار پیش از خروج از معدن نسبت به تسویه بارویت, خریدار پس از 

 ی به ریمه اپس از خروج بار از محل معدن هیچ گونه عودت بار پذیرفته نخواهد شد و از این بابت ج

 فروشنده تعلق نخواهد گرفت.

  ه عنوان پیش پرداخت% از مبلغ کل فروش بار ب 5پرداخت 

  نجام تعهداتمبلغ کل فروش بار به عنوان حسن ا %10دریافت ضمانت نامه مورد تایید فروشنده معادل 

  اول به صورت نقدی پیش از شروع حمل بار.مرحله تسویه 

  پیش پرداخت بالفاصله بعد از تحویل مرحله اولتسویه مرحله آخر پس از کسر. 

 زوده رزش افپس از هر مرحله خرید برای خریدار از طرف فروشنده دو نسخه فاکتور رسمی با احتساب ا

اقدام  روشندهصادر می گردد که فروشنده موظف است نسبت به مهر و امضا یک نسخه از آن و ارائه به ف

 نماید.
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 : ذيل شرح به سنگ آهن فروشقابل محصول-1

 شرح ردیف

 مشخصات

 مشخصات

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

 تن 10000 تناژ محصول 2

 50تا  84بین عیار  درصد عیار 3

 % 16الی  14در بازه  FeOدرصد  4

 درصد 0.2زیر  گوگرد و فسفر 5

 درصد 20زیر  سیلیس 6

 میلی متر 6تا  0 ز دانه بندیسای 5

 

 ت به ، نسبهانفمتقاضیان می توانند پیش از پیشنهاد قیمت، پس از انجام هماهنگی با واحد بازرگانی شرکت راهبران فوالد اص

 رويت محصول و در صورت لزوم نمونه گیری اقدام نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

               4550/002/99:مزايده مارهش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  وقیحق  افراد مزايده قيمت پيشنهاد رمف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شرکت راهبران فوالد اصفهان

 1از  1صفحه 

 

 

 است یداتئ خوانده شد و کامالٌ مورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مزايده گزارمهر و امضاء        

 خريدارمهر و امضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 ...... صادره............ره ثبت......ام....... به ش............شرکت ........... رعامليمد عنوانبهاينجانب ......................................

ل از ماک عبااطال...... .............................................................از............................. با سال ثبت........................ به نشاني...........

 نت 10000يزان سنگ آهن به ممتقاضي خريد  باشديمبه پيوست فرم پيشنهاد  کهآنشرايط مزايده  و قبول مفاد 

م اعالشرح ذيل  به  شدهاعالمموارد  بر اساسباشم و پيشنهاد قيمت خود را مي 4550/002/99موضوع مزايده شماره 

 :مينمايم

 

 قيمت پيشنهادی

 به ازای هر تن

 به حروف)ريال( به عدد)ريال(

  

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

 

 :مينمايمقرار گيرد تعهد  موردقبولچنانچه پيشنهاد اين شرکت 

 هم.نجام دارا  انعقاد قراردادو  پيش پرداخت ظرف مدت حداکثر يك هفته اقدامات الزم جهت واريز وجه -1

 .شوديماسناد و مدارك مزايده جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب  ميضماکليه  مينمايمتأييد  -2

 د.را ندار نهادهابه هريك از پيش سنگ آهناطالع کامل دارم که دستگاه مزايده گزار الزامي برای واگذاری  -3

 



 

               4550/002/99:مزايده مارهش                                                                                                                                                                                                                                                                                                حقیقی افراد مزايده قيمت پيشنهاد رمف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             شرکت راهبران فوالد اصفهان                    

 1از  1صفحه 
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........ ه از.....................ر........ صاد............ه ملی....شمار اينجانب...................................... فرزند..............................  به

ل مفاد امل از شرايط مزايده  و قبوك عبااطال......  ........................متولد........................ به نشانی................................................

ه شماره تن موضوع مزايد 10000خريد سنگ آهن به ميزان متقاضی  باشدیمبه پيوست فرم پيشنهاد  كهآن

 :مينمایمبه  شرح ذيل اعالم  شدهاعالمموارد  بر اساسباشم و پيشنهاد قيمت خود را می 4550/002/99

 

 شنهادیقيمت پي

 به ازای هر تن

 به حروف)ريال( به عدد)ريال(

  

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

 

 :مينمایمقرار گيرد تعهد  موردقبولچنانچه پيشنهاد اين شركت 

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

 .شودیماسناد و مدارك مزايده جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب  ميضماكليه  مينمایمتأييد  -2

 رد.ا را ندانهادهاطالع كامل دارم كه دستگاه مزايده گزار الزامی برای واگذاری سنگ آهن به هريك از پيش -3
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