
 اکسیدی مس کانسنگ تن 42.000حدود  مزایده عمومی فروش شرایط

 شرکت صدر معادن ایرانیان

 اکسیدی تن کانسنگ مس 42.000حدود فروش مزایده شرکت صدر معادن ایرانیان در نظر دارد نسبت به 

 به شرح و شرایط ذیل اقدام نماید. عمومی خود از طریق برگزاری مزایده استخراج شده

 به شرح جدول زیر:هر بلوک مس با عیار  یهزار تن کانسنگ اکسید چهل و دوحدود  فروش -1

17000 mt 3.72 %  5000 2بلوک mt 1.87 % دپوی مرکزی 
15000 mt 3.50 %  5000 3بلوک mt 2.56 %  1بلوک 

 

  شرایط عمومی مزایده -2

 پاکت به شرح زیر تحویل نمایند. دومتقاضیان می بایست پیشنهاد خود را در  -2-1

به مبلغ  ماهه 3با اعتبار حداقل  تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکیشامل  -پاکت الف

به پیشنهادات  خواهد بود. در وجه شرکت صدر معادن ایرانیان میلیارد ریال( بیست) ریال 20.000.000.000

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. ،فاقد تضمین و یا کمتر از میزان ذکر شده

و در قالب  پیوست تکمیلارائه شده جدول  می بایست مطابق باقیمت هر تن کانسنگ مس اکسیدی  -بپاکت 

 . پاکت ب به طور در بسته ارائه نمایند

قائن، روستای ورزگ، معدن مس شهرستان ی، بخراسان جنواستان واقع در مس:  محل تحویل کانسنگ -2-2

 خواهد بود.درب معدن ورزگ 

 هزینه بارگیری و ارسال برعهده خریدار خواهد بود. -2-3

 آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود. درج هزینه -2-4

چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، تضمین های آنها به ترتیب ضبط  -2-5

 خواهد شد.



 ای عیار اعالمی این شرکت در هنگام عقد قرارداد الزامی است.کل قرارداد بر مبن %70پرداخت مبلغ  -2-6

آزمایشگاه مرضی بدیهی است عیار نهایی پس از ارسال محموله و انجام خردایش و عیارسنجی نهایی  -2-7

 مالک قیمت نهایی خواهد بود.الطرفین 

 27/12/1399 شنبهچهار شرکت تا پایان وقت اداری روزمرکزی حداکثر تاریخ تسلیم پیشنهاد به دفتر  -2-8

واحد حراست ، 4، طبقه 5سوری، پالک خیابان پاسداران، خیابان تهران، در پاکت دربسته واقع در 

خواهد شد. به پیشنهادات ارائه رسید  ،که با تسلیم پیشنهاد می باشد سرمایه گذاری آتیه صباشرکت 

 رسیده بعد از تاریخ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خیابان پاسداران، تهران، واقع در  صدر معادن ایرانیانشرکت  مرکزی محل دفتر درکلیه پیشنهادات  -2-9

و اسامی شرکت بازگشایی  ،خواهد شداعالم  ی کهدر تاریخمرکزی  پنجمطبقه  ،5خیابان سوری، پالک 

و  صدر معادن ایرانیانکنندگان به ترتیب و بر اساس قیمت های پیشنهادی در حضور نمایندگان شرکت 

 اعالم می گردد. است واحد حر

پیشنهادات ریالی شرکت کنندگان در مزایده بابت قیمت هر تن کانسنگ به ازای نوسان قیمت کاتد  -2-10

 ( درصد با مرجع بورس کاالی ایران معتبر بوده و مبنای عقد قرارداد خواهد بود.± 5مس دربازه )

 

 شرکت صدر معادن ایرانیان 


