«آگهی مزایده»

شماره مزایده 1400-1 :

پایانه فروش برند  Castlesمدل  V 7000و  V5000و برند  Ingenicoمدل 5100

 -1مقدمه:
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد  38،500دستگاه پایانه فروش برند  Castlesمدل  V 7000و مدل  V5000و

تعداد  25،000دستگاه پایانه فروش برند  Ingenicoمدل  5100اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید پیشنهاد خود را در دو پاکت
جداگانه به شـرح زیر به صورت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداري (ساعت )14:00مورخ  1400/05/04به دفتر مدیریت بازرگانی و امور قراردادها به
آدرس :تهران ،سعادتآباد ،بلوار پاکنژاد ،چهارراه سرو ،خیابان سرو غربی ،جنب بانک پاسارگاد ،پالک  ،52طبقه  4تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.
پاکت الف :شامل تضمین معتبر به مبلغ  750.000.000ریال بابت شرکت در مزایده
پاکت ب :شامل پیشنهاد قیمت مطابق با فرم پیوست
 -2مشخصات و اطالعات فروشنده:
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
آدرس :تهران ،سعادتآباد ،بلوار پاکنژاد ،چهارراه سرو ،سرو غربی ،جنب بانک پاسارگاد ،پالک 52
تلفن تماس 02123502790 :
 -3موضوع مزایده:
موضوع مزایده عبارت است از

فروش تعداد  38،500دستگاه پایانه فروش برند  Castlesمدل  V 7000و مدل  V5000و تعداد  25،000دستگاه

پایانه فروش برند  Ingenicoمدل  5100بر اساس مشخصات جدول ذیل:
برند

پورت ارتباطی

تعداد پایانه جهت فروش

مدل

Dialup

12،000

GPRS 2G

1،500

VEGA7000

Dialup

25،000

5100

Dialup

25،000

VEGA5000
Castles

Ingenico

63،500

جمع کل

 -4شرایط و ضوابط:
 -1-4تضمین معتبر صرفا شامل چک تضمین شده بانکی در وجـه فروشنده یا واریز وجـه به شماره حساب ( 202810212191شماره شبا
 ) IR560570020281000021219001به نام شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد نزد بانک پاسارگاد شعبه خوردین میباشد .به پیشنهادهاي فاقد تضمین،
تضمینهاي مخدوش یا نامعتبر ،تضمینهاي کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 -2-4به پیشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط ،مبهم ،مخدوش و پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر واصل شوند ،ترتیب اثر داده نخواهد شد .بدیهی است
درج هرگونه شرایط و ذکر جزئیات ،باعث ابطال فرم پیشنهاد قیمت خواهد شد.
 -3-4برگ پیشنهاد قیمت (پاکت ب) می بایست مطابق با فرم پیوست تکمیل و ارائه گردد .بدیهی است پیشنهاد قیمت در اشکال دیگر مورد قبول واقع
نمی گردد.
 -4-4هیچیک از شرکتکنندگان در مزایده ،نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
 -5-4هر دو پاکت توأماً در یک پاکت واحد دربسته و الک و مهر شده که روي آن عبارت «پیشنهاد شرکت در مزایده پایانه فروش برند  Castlesمدل

 V 7000و  V5000و برند  Ingenicoمدل  »5100درج شده باشد ،قرار داده شوند.
 -6-4معیار انتخاب برنده مزایده با شخصی (حقیقی یا حقوقی) می باشد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 -7-4متقاضیان جهت بازدید از کاالي موضوع مزایده ،می توانـند در روز و ساعات کاري از روز یکشنبه  1400/04/27لغایت یکشنبه  1400/05/03با
هماهنگی قبلی و با شماره تلفن  09127605520آقاي فاطمی به محل انبار شرکت واقع در :شهر قدس ،بلوار کلهر ،پایین تر از دانشگاه آزاد ،خیابان
سنگستان ،پالک  ،25مراجعه نمایند.
 -8-4پیشنهادات قیمتی معتبر است که طی مراجعه حضوري و بازدید از انبار ،صورتجلسه بازدید توسط نماینده مزایده گر امضا گردد.
 -9-4حمل و نقل و بارگیري و نیروي انسانی مورد نیاز کالً بر عهده برنده مزایده است.
 -10-4در صورتی که برنده مزایده ظرف مدت  7روز کاري از زمان اعالم برنده ،حاضر به انجام معامله نشود ،تضمین او ضبط و با شخص دوم برنده،
معامله انجام می شود .تضمین برنده دوم معامله نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد یا انجام معامله امتناع ورزد ،ضبط خواهد شد .قبل از انعقاد قرارداد با
برنده مزایده ،تضمین شخص دوم برنده مسترد نخواهد شد.
 -11-4مزایده گر با امضاي ذیل اسناد مزایده ،موافقت خود را با کلیه مفاد آگهی و اسناد مزایده اعالم می دارد.
 -12-4مزایده گذار در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار است.

 -5مراحل برگزاری مزایده:
ردیف

شرح

تاریخ

1

آخرین زمان براي ارسال پیشنهاد

ساعت  14:00مورخ 1400/05/04

3

اعالم برنده مزایده

حداکثر  10روز کاري پس از دریافت پیشنهادات
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«برگه پیشنهاد قیمت»

نام مزایده گر:

شماره/شناسه ملی:

کد اقتصادي:

شماره تماس:

آدرس:
برند

مدل

Castles

VEGA5000

پورت ارتباطی

تعداد پایانه جهت فروش

Dialup

12،000

GPRS 2G

قیمت واحد(ریال)

1،500

جمع مبلغ پیشنهادي به عدد :
جمع مبلغ پیشنهادي به حروف :

 -1مبلغ فوق میبایست بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده درج شود.
 -2برنده مزایده ملزم به پرداخت  %9مالیات بر ارزش افزوده عالوه بر مبلغ فوق به فروشنده خواهد بود.
 -3مدت اعتبار این پیشنهاد  30روز از تاریخ اعالم است.
 -4مزایده گر با امضاي ذیل این برگه ،موافقت خود را با کلیه مفاد آگهی و اسناد مزایده اعالم می دارد.
 -5مزایده گر میتواند نسبت به تمامی مدلها یا هر یک از آنها به تنهایی ،اعالم قیمت نماید.
 -6مزایده گذار در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار است.

محل مهر و امضای مزایده گر

جمع کل(ریال)
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نام مزایده گر:

شماره/شناسه ملی:

کد اقتصادي:

شماره تماس:

آدرس:

برند

مدل

پورت ارتباطی

تعداد پایانه جهت فروش

Castles

VEGA7000

Dialup

25،000

قیمت واحد(ریال)

جمع مبلغ پیشنهادي به عدد :
جمع مبلغ پیشنهادي به حروف :

 -1مبلغ فوق میبایست بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده درج شود.
 -2برنده مزایده ملزم به پرداخت  %9مالیات بر ارزش افزوده عالوه بر مبلغ فوق به فروشنده خواهد بود.
 -3مدت اعتبار این پیشنهاد  30روز از تاریخ اعالم است.
 -4مزایده گر با امضاي ذیل این برگه ،موافقت خود را با کلیه مفاد آگهی و اسناد مزایده اعالم می دارد.
 -5مزایده گر میتواند نسبت به تمامی مدلها یا هر یک از آنها به تنهایی ،اعالم قیمت نماید.
 -6مزایده گذار در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار است.
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«آگهی مزایده»

شماره مزایده 1400-1 :

پایانه فروش برند  Castlesمدل  V 7000و  V5000و برند  Ingenicoمدل 5100

نام مزایده گر:

شماره/شناسه ملی:

کد اقتصادي:

شماره تماس:

آدرس:

برند

مدل

پورت ارتباطی

تعداد پایانه جهت فروش

Ingenico

5100

Dialup

25،000

قیمت واحد(ریال)

جمع مبلغ پیشنهادي به عدد :
جمع مبلغ پیشنهادي به حروف :

 -1مبلغ فوق میبایست بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده درج شود.
 -2برنده مزایده ملزم به پرداخت  %9مالیات بر ارزش افزوده عالوه بر مبلغ فوق به فروشنده خواهد بود.
 -3مدت اعتبار این پیشنهاد  30روز از تاریخ اعالم است.
 -4مزایده گر با امضاي ذیل این برگه ،موافقت خود را با کلیه مفاد آگهی و اسناد مزایده اعالم می دارد.
 -5مزایده گر میتواند نسبت به تمامی مدلها یا هر یک از آنها به تنهایی ،اعالم قیمت نماید.
 -6مزایده گذار در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مختار است.

محل مهر و امضای مزایده گر

جمع کل(ریال)

