باسمه تعالي

شرکت کربن فعال پارس رفسنجان
مزایده شماره 990001 :
(فروش 100تن نرمه ذغال اکتیو)

 -1نوع فراخوان  :عمومی .
 – 2نام شرکت  :شركت كربن فعال پارس رفسنجان
نشاني شرکت مزایده گذار  :به آدرس  :رفسنجان-شهرک صنعتی یک رفسنجان –میدان نیلوفر
 -3مبلغ پایه مزایده  :به ازای هر كیلوگرم مبلغ هفتاد و پنج هزارریال(75.000ریال)
 -4نوع و مبلغ تضمین شخص در مزایده  :ضمانت نامه یا چک رمز دار مبلغ هفتاد میلیون ریال (70.000.000ریال) در
وجه شركت كربن فعال پارس رفسنجان
 -5آخرین مهلت تحویل اسناد به شرکت کربن فعال پارس رفسنجان :پایان وقت اداری مورخ ( 99/12/05توضیح اینكه
تاریخ تحویل پاكتها به پست مالک عمل بوده ورسید پستی ایمیل گرددsales@rpac.ir
 -6محل و زمان گشایش پیشنهادات  :پاكتهای مالی شركتهای واجد شرایط در تاریخ  99/12/14در محل شركت كربن
فعال پارس رفسنجان و حداقل با دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت.
پاکت الف (تضامین) :حاوی ضمانت نامه بانكی یا چک رمزدار به مبلغ فوق الذكر با مشخصات ذیل :
شركت كربن فعال پارس رفسنجان
شماره ثبت 1835 :
كد اقتصادی41148366567 :
شناسه ملی10860543864 :
كدپستی7713183159 :
آدرس – رفسنجان – شهرک صنعتی رفسنجان – میدان نیلوفر – قطعه 253
شماره تماس03434294400 – 03434285082 :
پاکت ب (پیشنهاد قیمت) :حاوی فرم تكمیل شدهی پیشنهاد قیمت *(ضمیمه شماره )1
توضیح :كلیه صفحات ارائه شده در پاكت ب باید ممهوربه مهر وامضاءصاحبان امضاء باشد.
 -7سپرده برندگان اول تا سوم مزایده در مرحله عقد قرارداد با برنده به ترتیب اولویت توسط شركت بمدت یک
ماه برگشت نخواهد شد و در صورت امتناع هر یک از نفرات به ترتیب فوق  ،برای انجام معامله سپرده آنان
توسط شركت ضبط خواهد شد.
تبصره :1حداكثر زمان اقدامات الزم جهت واریز وجه از جانبه برنده مزایده یک هفته بعد از اعالم نتایج می باشد.
مزایده گذار این حق را دارد در هر مرحله از اجرای مزایده ،مزایده را ملغی اعالم نماید ومزایده گران جای
هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

باسمه تعالي

شرکت کربن فعال پارس رفسنجان
مزایده شماره 990001 :
(فروش 100تن نرمه ذغال اکتیو)

-8آدرس جهت ارسال اسناد مزایده :رفسنجان-شهرک صنعتی یک رفسنجان –میدان نیلوفر -صندوق پستی
-891واحد فروش
جهت اطالعات بیشتر با واحد فروش به شماره تماس  03434285082تماس حاصل فرمایید.

مشخصات :

Rafsanjan Pars Active Carbon
GAC-AC

Analysis Pistachio

150-200

Iodine Number

>30

)Size(mesh

10-15%

Ash Content

≥7

PH

12-15%

Water content

جامبو بگ  250تا  300كیلوگرم

نوع بسته بندی

درب شركت كربن فعال پارس رفسنجان

تحویل كاال

 100%واریز وجه مزایده وتحویل كاال حداكثر  10روز كاری

نحوه پرداخت
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ضمیمه شماره 1

شرکت کربن فعال پارس رفسنجان
مزایده شماره 990001 :
(فروش 100تن نرمه ذغال اکتیو)

فرم پيشنهاد قيمت
موضوع مزایده  :فروش 100تن نرمه ذغال اکتيو
با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مزایده پیشنهاد می نمایم که:
نوع شخص:

نام شخص حقیقی  /نام شرکت:

کدملی  /کد اقتصادی:

شماره شناسنامه  /شماره ثبت:

حقیقی حقوقی
آدرس:
تلفن ثابت:

ردیف نام و مشخصات کال
نرمه ذغال اکتيو
1

کدپستی:

تلفن همراه:

مقدار

100.000
جمع کل بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به عدد:

واحد

قیمت جزء

قیمت کل

کيلوگرم

جمع کل بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به حروف :

تبصره  :ماليات بر ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد

تاریخ :

نام و نام خانوادگی و امضاء تعهد آور و مهر پيشنهاد دهند

