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 عنوانبه دریصسیدعلی به نمایندگی آقایان  19915به شماره ثبت  ) سهامی خاص(راهبران فوالد اصفهان بین شرکت قرارداداین 

خانه استیفن کوچه نماز –ظر غربی خیابان ن –به نشانی آدرس : اصفهان  رهیمدئتیه رئیس عنوانبهو اسداهلل اسدی  و عضو هیئت مدیره مدیرعامل

                                    شرکت و  طرفکیاز شودیمنامیده  وشندهفرکه از این به بعد 031-36240835با شماره تماس   81757-94161به کد پستی اساختمان توک –

                     شماره ثبت ا ب                                         به عنوان                                    و آقای به عنوان مدیرعامل                 آقای به نمایندگی 

از این به که                        ا شماره تماسب                     پستی با کد                                                                        :آدرسبه  

 .گرددیمدیگر منعقد از طرف  شودیمنامیده خریدار بعد 

 :قرارداد: موضوع 1ماده 

  عیناربنا هناار تنن سنن   5000کنه عبنارت انند از  مگنتینت سنن  آهنن هناار تنن( ده) تنن10000فروشموضوع قرارداد عبارت است از 

 7 کننوه کیلننومتری ونننوق شننرت شهرسننتان ابر 53در محننل معنندن فروشنننده واقنن  در  48سننن  آهننن بننا عیننار هنناار تننن  5000و  38

طنی  1و ختوصنی منندرد در پیوسنت شنماره  مطناب  بنا مشاتنات فننیکیلنومتری از اصنفهان   330کیلومتری شنرت اسنفندآباد در فاصنله 

 . باشدیمتأیید ایشان  و موردرسیده  خریدار تیرؤکه به  برگ  1

حل در م بارتحویل  از پس فروشندهو  باشدیم خریدارعهده  موضوع قرارداد بر و هاینه بارگیری سن  آهنفیایکی  و حملبارگیری  :1تبصره 

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

شرکت  وش و آنالیااطالع کامل از شرایط فرو  در محل معدن به رویت  بازرسی خریدار رسیده  موضوع قرارداد سن  آهنمشانتات  :2تبصره 

SGS  نسانتره یت  عیار  کتوص کیف. حدود مسئولیت فروشنده در خکلیه شرایط نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده است خریدار با علم برداشته و

ر ی بار خریدایل گیرلذا پس از تحو پذیری و ریکاوری یا هر مسئولیت دیگر در ختوص موضوع قرارداد در محل معدن قبل از باسکول می باشد.

  می نماید و فروشنده از بابت ریجکت بار هیچ مسئولیتی ندارد. ونه اعتراضی از خود سلبح  هر گ

موضوع  ویلتح موارد وهتیر و سا ماشین آالت بارگیری و حمل   لوازم نمونه گیری و بازرسیتعهدی نسبت به تهیه  گونهچیه فروشنده :3تبصره 

 مود .ناقدام خواهد  داراف    هماهنگی و اخذ تائید خریپس از حتول تو مستقل طوربهو  رأسا   خریداراساس  براین قرارداد نداشته و

 مدت قرارداد -2ماده 

 .خواهد بود مسیش ماه 2  فروشنده  معدندر محل  قرارداد موضوع  بار کلیه نفنوذ آن تنا تحنویلرارداد از تاریخ مدت اورای ق

یین ا در مدت تعمعدن ر وهت بارگیری و حمل و خرود بار از محل با تووه به محدودیت انبار فروشنده  خریدار بایستی اقدامات الزم :4تبصره 

 شده به انجام رساند. 

 : مبلغ قرارداد:3اده م

. باشدیم (به حروف یالر                    )                      )به عدد(   ریال                      برابر با سن  آهن فروشقرارداد  کل مبلغ  -1-3

 یده است.در قیمت منظور گرد هانهیهانبوده و هرگونه حقوت و عوارض و سایر  و نرخ ارز  هامتیقاد مشمول تعدیل مبلغ این قرارد

 به حروف)ریال( به عدد)ریال( شرح آیتم

   38تن سن  آهن با عیار  5000

   48تن سن  آهن با عیار  5000
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 ت می گردد.ز وانب فروشنده  توسط خریدار پرداخرسمی صادر شده ا فاکتورپس از اعمال در افاوده مبلغ کل قرارداد بر ارزشمالیات  -2-3

 .باشدمیپیوست  2طب  ودول شماره  1-1دربندمشروح  موضوع قراردادقیمت  -3-3

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

% افاایش 1به ازای هر  سن  آهن موضوع ماایده مندرد در ودول شماره یک   Feیا کاهش درصد عیاردر صورت افاایش  -5-3

ن قیمت سن  آه ریال به ازای هر تن افاایش و در صورت کاهش عیار مبنا  200.000عیار مبنا  قیمت سن  آهن به مبلغ 

 ریال به ازای هر تن کاهش خواهد یافت.  150.000به مبلغ 

فاایش عیار ا %1به ازای هر  سن  آهن موضوع ماایده مندرد در ودول شماره یک   FeOایش یا کاهش درصد در صورت افا -6-3

سن  آهن به  ریال به ازای هر تن افاایش و در صورت کاهش عیار مبنا  قیمت 200.000مبنا  قیمت سن  آهن به مبلغ 

 ریال به ازای هر تن کاهش خواهد یافت.  150.000مبلغ 

ن  آهن در مبدأ )معدن س SGSم گیری و تعیین قیمت نهایی محتوالت  آنالیا انجام شده توسط شرکت مبنای تتمی -7-3

 اسفندار( می باشد. الزم به ذکر است هاینه انجام آزمایش بر عهده برنده ماایده می باشد. 

 : نحوه پرداخت:4ماده 

مبلغ کل  %100)معادل  (یال به  حروفر                                                   ریال )به عدد(  )                                   مبلغ   -1-4

 .ددبه حساق فروشنده واریا گر توسط خریدار پیش از بارگیری و حمل از محل معدن  تسویه کامل صورتبه قرارداد( 

ام نماید. بدیهی است   نسبت به تسویه مبلغ اقد 3ملام است مطاب  با مهلت تسویه حساق بار مندرد در ودول پیوست شماره  خریدار  -2-4

ه منفسخ مت فروشندشد و قرارداد یک طرفه از ستلقی خواهد   عدم تسویه حساق در موعد مقرر به مناله قتور از تعهدات قراردادی

 گردیده و سپرده شرکت در مناقته خریدار به نف  فروشنده ضبط و مطالبه می گردد. 

 .ماید  اقدام نرسمی صادر شده توسط فروشنده فاکتوربا تسویه حساق نسبت به مهر و امضاء دو نساه  ملام است همامانخریدار  -3-4

شرکت به نام   وهابرکشعبه  مهر ایران ناد بانکIR  130600762201111478828001 شبا  شمارهبا  حساقبه هاپرداختکلیه  -4-4

 صورت خواهد گرفت. راهبران فوالد اصفهان

 

 ل کاالزمان تحوی :5ماده 
 

و تسویه  د قراردادماه از تاریخ انعقا یکحداکثر ظرف مدت  3مطاب  با ودول زمانی تحویل پیوست شماره سن  آهن موضوع قرارداد  -1-5

 .  می گردد داریخرتحویل  کامل  حساق

  از محل معدن خارد نماید. مدت قراردادخریدار متعهد می گردد سن  آهن موضوع قرارداد را نهایتا ظرف  -2-5

تناژ باقیمانده درصد(  منی) % 0.5معادل روزانه در صورت عدم خرود بار خریداری شده در مهلت مقرر از محل معدن  هاینه انبار داری  :5رهتبص

 کسر می گردد. پرداختهای خریداریا  تناژ قابل تحویلاز محل  در صورت عدم خرود به موق   محاسبه و  محموله

 

 



 29/03/1401اتریخ قرارداد:                                                                                                                                                                                              آهنسنگ  فروشقرارداد    پیش نویس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شرکت راهبران فوالد اصفهان

               1310/002/1401 قرارداد: شماره    4از       3صفحه               

 

                                                         

 رامضاء خریدا مهر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   فروشنده مهر و امضاء              

 تحویلو نحوه محل  -6ماده

 .صورت می گیردفروشنده و با رعایت کلیه مفاد قرارداد معدن موضوع قرارداد در محل  سن  آهن تحویل -1-6

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

این ختوص ئولیت دره هیچگونه مسفروشندبارگیری و حمل و کلیه هاینه های مربوطه بر عهده خریدار بوده و  انجام عملیات باسکول  -3-6

 ندارد. 

 صورتحساب ارائه و ونقلحمل شرایط -7 ماده

 طرف از حمل برنامه  گان حمل و رانند آالتماشینوزنی بار   مشاتات دقی  ذکر و خریدار نماینده توسط  محموله هر تائید از پس 

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

  .گیردمی

 دستگاه نظارت -8 هماد

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

 . مایدنمی معرفی  مربوطهرا با تعیین حدود اختیارات وهت انجام امور  خود دار نمایندهخریقرارداد    انعقادپس از  -2-8

ی معرف مایندهناست با تغییر  در حکم ابالغ قرارداد می باشد. بدیهی  دگردیمابالغ دستگاه نظارت به خریدار  لهیسبومدارکی که و  اسناد -3-8

 . شودمیتلقی نمنایننده قبلنی  معتبر  لهیوسبه امضاءشدهو یا مدارك  شدهغالابدستورهای   شده 

 قانوني  راتکسو -9 ماده

  .است یدارخربه عهده  گرددیمهرگونه هاینه احتمالی تحت عنوان کسورات قانونی که به نحوی از انحا شامل این قرارداد  -1-9

پرداخت  داردتم گواهی معتبر  همراهسازمان امور مالیاتی به  تائیدرسمی مورد  فاکتور برگفروشنده موظف به صدور و ارائه  -2-9

دار پرداخت خری توسطرداد به فروشنده مبلغ کل قرا افاودهارزشکه پس از دریافت مدارك فوت مالیات بر  هبودبه خریدار  افاودهارزش

 .گرددیم

 و عدم انجام تعهدات ریتأخخسارت  -10ماده 

 بود واهدخ مجاز وشندهفر ننماید اقدام پیوست 3تا تاریخ مندرد در ودول  موارد موضوع قرارداد موق بتسویه  به نسبتخریدار  هرگاه

عنوان  ر مناقته را بهقرارداد را به صورت یکطرفه فسخ و ضمانت شرکت د قضائی محاکم به مراوعه و یا خریدار موافقت  اخطاریه ارسال بدون

 و طالباتم از یا اخذ خریدار زا خسارت عنوانبه را بار تمام بهای(  نیم درصد) درصد 0.5  تأخیر هرروز ازای به خسارت ضبط و مطالبه نماید.

 ضبط را مین خریدارتضا قرارداد فسخ ضمن بود خواهد مجاز فروشنده شود روز 15 از بیش تأخیر مدت چنانچه واید نم برداشت خریدار تضامین

 .نماید

 عدم واگذاري به غیر -11ماده 

 ید. واگذار نما قرارداد را به غیراین تمام یا قسمتی از موضوع فروشنده   بدون موافقت کتبی  تواندینمخریدار 
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 محرمانه بودن قرارداد      -12ماده 
ی اشااص حقیق اختیار در را هاآنمحرمانه تلقی نموده و  را نیمابیاطالعات و مدارك مربوط به قرارداد فکلیه که  دینمایتعهد مخریدار 

و  آوردهملعالزم را به  حقوت خود   هرگونه اقدام قانونی وهت استیفایداشت خواهد ح   فروشندهاثبات خالف   در صورت  .قرار ندهد حقوقییا 

  اختالف وبران نماید. وفتلحلبه تشایص مرو   شدهخریداریخسارت وارده را از محل تضمین یا ماده معدنی  تواندمینیا 
 

 حل اختالف  -13ماده 

.( . وتفسننیر  اوننرا اعننم از اعتبار ) وز نماینندبننین طننرفین قننرارداد بننر در هنگننام اوننرای قننرارداد کلیننه اختالفنناتی کننه ممکننن اسننت

وفتنل نشنود بنر طبن  قنوانین ومهنوری هفتنه از اولنین ولسنه حنل اخنتالف از طرین  منذاکرات مسنتقیم حل ینککه ظرف مندت درصورتی

منی موظنف  طنرفین االونرا خواهند بنود.طرح بنوده ورای صنادره بنرای طنرفین الزماسالمی ایران در مرکا داوری اتنات بازرگنانی اصنفهان قابنل

 تا صدور رأی داور مذکور   تعهدات ناشی از این قرارداد را بدون وقفه و باکمال ودیت انجام دهد. باشند

     ( ) فورس ماژوررمترقبهیحوادث غ -14ماده 

ایط ته باشد. این شرآن نقش نداش یشگیری است که اراده طرفین در ایجاد یا استمرارپبینی و غیرقابل پیشفورس ماژور شرایط غیرقابل

سبت نتواند با ارسال اظهارنامه اشد خریدار میشرایط فورس ماژور به مدت دو هفته ادامه داشته بکه شود درصورتیتعهدات طرفین میباعث تعلی  

 . اقدام نماید 16به فسخ قرارداد با  فروشنده طب  ماده 

 اهد بود.های سیاسی و اقتتادی سایر کشورها مشمول شرایط فورس ماژور ناوریمو تورم  دستمادها و نرخ ارز و تح هانرخافاایش : 6تبصره

 اخطار و نشاني طرفین قرارداد      -15ماده 

ه شود و بل رسانیدو در صورت تغییر باید کتبا  به اطالع طرف مقا ذکرشدهکه در مقدمه این قرارداد  همان استاقامتگاه طرفین 

 شد.  سموع ناواهددم اطالع   ممحسوق و عذر ع شدهابالغشده   ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین به ترتیب فوت عمل ن کهیمادام

 فسخ قرارداد : 16ماده 

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

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

 از انجام تعهدات مطاب  با مفاد قراردادی. خریدارعدول و قتور  ونههرگ -2-16

 قرارداد نسخ: 17ماده  

شده که هرکدام حکم واحد دارند و تمام صفحات صفحه و دو نساه  تنظیم 4در   پیوست  3تبتره به همراه  6ماده و  17این قرارداد با 

 به امضای دو طرف رسیده است.  
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 مو                                                                                                                                  اء فروشندهضمهر و ام         
ً

 رد اتئید استخوانده شده و کامال

رمهر و امضاء                  خريدا

 

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

مل از اک عاطال با...... .............................................................از............................. با سال ثبت........................ به نشاني...........

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

عالم به  شرح ذيل ا شدهاعالمموارد  بر اساسباشم و پيشنهاد قيمت خود را مي 1310/002/01موضوع مزايده شماره 

 :مينمايم

 

 به حروف)ريال( به عدد)ريال( شرح آيتم

   38تن سنگ آهن با عيار  5000

   48تن سنگ آهن با عيار  5000

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

 

 :مينمايمقرار گيرد تعهد  موردقبولچنانچه پيشنهاد اين شرکت 

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

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

 رد.ا را ندانهادهاطالع کامل دارم که دستگاه مزايده گزار الزامي برای واگذاری سنگ آهن به هريك از پيش -3
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 مورد اتئید است                                                                                                                                  اء فروشندهضمهر و ام         
ً

 خوانده شده و کامال

رمهر و امضاء                  خريدا

 

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

ل مفاد مل از شرايط مزايده  و قبواك عبااطال.....  .........................متولد........................ به نشانی................................................

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

 :مينمایمبه  شرح ذيل اعالم  شدهاعالمموارد  بر اساسباشم و پيشنهاد قيمت خود را می 1310/002/01

 

 به حروف)ريال( به عدد)ريال( تم شرح آي

38تن سنگ اهن با عيار  0005    

48تن سنگ اهن با عيار  0005    

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

 

 :مينمایمقرار گيرد تعهد  موردقبولچنانچه پيشنهاد اين شركت 

 هم.دنجام يز وجه پيش پرداخت و انعقاد قرارداد را اظرف مدت حداكثر يك هفته اقدامات الزم جهت وار -1

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

 ا ندارد.رادها اطالع كامل دارم كه دستگاه مزايده گزار الزامی برای واگذاری سنگ آهن به هريك از پيشنه -3
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               1310/002/1401شماره قرارداد:     1از       1صفحه               

 

 
 

 رمهر و امضاء خریدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مهر و امضاء فروشنده                

استخوانده شده و کامال مورد اتئید   
  

 

 

 3پیوست شماره 

 بندی تحویل و تسویه سنگ آهنجدول زمان

 مهلت تسویه حساب زمان تحویل  مقدار سنگ آهن ردیف

1 
تن   5000

 (2)درجه 

                 1401سال  ماه  ام تیر 15از تاریخ 

 لغایت

 1401ماه سال   تیر ام سی

 1401ماه  تیر دهماریخ تتا 

2 

 تن  5000

 ( 1)درجه 

                 1401ام تیر ماه  سال  15 از تاریخ

 لغایت

 1401سی ام تیر  ماه سال 

 1401تا تاریخ دهم تیر ماه 

 رج در جدول باال می باشد.دمن خمنوط به تسویه حساب تا تاری سفارش زمان تحویل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29/03/1401اتریخ:                                                                                                                                                 فروش سنگ آهنقرارداد پیوست                                                                                                                                          شرکت راهبران فوالد اصفهان         
              1310/002/1401شماره:                               

 
 

 مورد                                                                                                                                  اء فروشندهضمهر و ام         
ً

 اتئید است خوانده شده و کامال

رمهر و امضاء                  خریدا

 

 : ذيل شرح به سنگ آهن فروشقابل محصول-1

افزایش % 1هر به ازای  آهن موضوع مزایده مندرج در جدول شماره یک، سنگ  Feدرصد عیار یا کاهش در صورت افزایش -

ن قیمت سنگ آه و در صورت کاهش عیار مبنا،ریال به ازای هر تن افزایش  200.000به مبلغ  آهن قیمت سنگ عیار مبنا،

 خواهد یافت. ریال به ازای هر تن کاهش  150.000به مبلغ 

عیار فزایش ا %1هر به ازای  آهن موضوع مزایده مندرج در جدول شماره یک، سنگ  FeOدرصد  یا کاهش در صورت افزایش -

سنگ آهن به  و در صورت کاهش عیار مبنا، قیمتریال به ازای هر تن افزایش  200.000به مبلغ  آهن قیمت سنگ مبنا،

 خواهد یافت. ریال به ازای هر تن کاهش  150.000مبلغ 

نگ آهن در مبدأ )معدن س SGSتوسط شرکت  آنالیز انجام شده ،مبنای تصمیم گیری و تعیین قیمت نهایی محصوالت -

 عهده برنده مزایده می باشد.  می باشد. الزم به ذکر است هزینه انجام آزمایش براسفندار( 

 1جدول شماره 

 شرح ردیف

 مشخصات

 مشخصات

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

 تن 5000 تناژ محصول 2

عیار مبنا  3

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%0عیار

%%%%%%%%%%%%% 

38 

8 
  FeO 12%درصد  4 

 6تا   0دانه بندی سایز دانه بندی 6

 2جدول شماره 

 شرح ردیف

 مشخصات

 مشخصات

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

 تن 5000 تناژ محصول 2

 48 عیار مبنا 3

 FeO 14%درصد  4

 6تا   0دانه بندی سایز دانه بندی 6
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ر                                                                    ضمهر و ام           مهر و امضاء فروشنده                                                                                  اء خریدا

 : ذيل شرح به سنگ آهن فروشقابل محصول-1

 قیمت پایه به ازای هر تن مقدار مشخصات محصولنوع  ردیف

 ریال 6،500،000 تن   5000 مطابق فرم مشخصات فنی 38سنگ آهن با عیار  1

 ریال 11.000،000 تن   5000 مطابق فرم مشخصات فنی 48سنگ آهن با عیار  2

 :مزايده شرايط  -2

 اصفهان فوالد راهبران شرکت:  گزار دهمزاي -1-2

 مزايده: در شركت تضمين -2-2

 هت تضمین  شرکت در مزایده تهیه و ارائه نماید:جبایست مورد ذیل را پیشنهاددهنده می

ح در متن و ظهر چک و ریال در وجه شرکت راهبران فوالد اصفهان فاقد هرگونه توضی 000،000،0005.به مبلغ   بانکیچکالف(  

 دون تاریخ.ب

 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 موردنیاز مدارک  بایستمی متقاضیان -3-2

 .نمایند ائهار 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 ناساییش ،مدارک رسمی روزنامه هیآگ آخرین و شرکت اساسنامه کپی بر عالوه بایستمی حقوقی متقاضیان:  توضیح

 .نمایند ارسال نیز را ، کپی شماره اقتصادی جدید و گواهی کدپستیهمدیر
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ر                                                                    ضمهر و ام           مهر و امضاء فروشنده                                                                                  اء خریدا

 :شامل ب پاكت

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

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

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

 .بود نخواهد

 .باشدمی 02/04/1401لغایت   29/03/1401از تاریخ   هاپیشنهاد ارسال مهلت -2-6

 الکترونیکی آدرس زایداتمبخش  به مراجعه طریق از یا و شرکت بازرگانی تماندپار مزایده در شرکت اسناد دریافت محل-2-7

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 واهدنخ 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 ،اهمظرف مدت یک  برنده با معامله انجام از پس مزایده در کنندگانشرکت سایر سپرده است ذکرشایان

 و بازگشایی شد واهدخ برگزار غیرحضوری صورتبه که معامالت کمیسیون در 04/04/1401در تاریخ  حداکثر هاپیشنهاد کلیه-2-11

 .شد خواهد اعالم نتایج

 رض بر ارزش افزوده اضافه می گردد.شنهادی مالیات و عوابه مبلغ پی  -12-2
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ر                                                                    ضمهر و ام           مهر و امضاء فروشنده                                                                                  اء خریدا

 جدول شرايط مالی و بازرگانی فروش بار -31-2

 تن هزار 10000 ميزان بار

 صورت دپوری شرق شهرستان ابرکوه به کیلومت 50در محل معدن فروشنده واقع در   مکان و نحوه تحويل

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

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

 نحوه تسويه حساب 

 ه بددار خریدددار پددس از رویددت، نموندده گیددری و تاییددد بددار پددیش از خددروت از معدددن نسددبت بدده تسددوی

 نماید. اقدام می

  ی به اریمه جپس از خروت بار از محل معدن هیچ گونه عودت بار پذیرفته نخواهد شد و از این بابت

نهایی  SGSهمچنین عیار دقیق محصول طبق آنالسز انجام شده توسط  فروشنده تعلق نخواهد گرفت.

 و به نسبت مطابق با شرایط قرارداد اعمال می گردد. 

  قبل از تحویل به صورت نقدی   %100تسویه 

  د می گرد صادراز طرف فروشنده خرید دو نسخه فاکتور رسمی با احتساب ارزش افزوده  تکمیلپس از

 ماید.نموظف است نسبت به مهر و امضا یک نسخه از آن و ارائه به فروشنده اقدام  خریدارکه 
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