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  يبسمه تعال

  ١٨/٩٩شماره  يعموممزايده شرايط اطالعات و 

 گذار : شركت مديريت توليد برق نكا مزايده نام  -١

           عـدد از نـوع  ٢٤٣عدد باطري مازاد ضـايعاتي حـاوي اسـيد شـامل  ٢٦٧تعداد فروش :  مزايدهموضوع  -٢

شركت مديريت توليد  ساعت آمپر ٢٠٠٠اسيد  –سرب  عدد از نوع  ٢٤ و آمپر ساعت ٨٠٠اسيد  –سرب 

 .رت يكجابصوبرق نكا 

از تي بـه يكـيه بايست كسا ريال ١٥٤,٩٥٤,٨٠٠ مزايده: مبلغ سپردة شركت در  مزايدهسپرده شركت در  -٣

 گذار تسليم گردد .مزايدهدستگاه در پاكت الف به مزايدهبا اسناد  ذيل همراههاي مشروحهصورت

اين شركت نزد بانـك ملـي  ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨به حساب شماره رسيد بانكي واريز وجه مزبور  -١-٣

 .٩٦٩٤شعبه نيروگاه شهيد سليمي كد 

مـاه  ٣كه مي بايست از تـاريخ صـدور داراي فرم پيوست  برابر با رگذامزايدهضمانتنامه بانكي به نفع   -٢-٣

 شد.اعتبار با

  چك تضمين شده بانكي بنام شركت مديريت توليد برق نكا -٣-٣

   ١٦سـاعت تـا  تنظـيم و حـداكثر مزايـدهدهندگان بايستي پيشـنهاد خـود را براسـاس شـرايط  پيشنهاد -٤

مـرز جـاده زاغ ٢٥نكاء كيلومتر واقع در شركت ت اين تداركا ادارهبه  ٢٢/٠٧/١٣٩٩ خورمسه شنبه  روز

 روز صـبح ١٠ راس سـاعت ارند . پيشنهادات واصـلهدتسليم و رسيد دريافت نكاءنيروگاه شهيد سليمي 

اد دهندگان هباز و قرائت خواهد شد . حضور پيشن مزايدهباتوجه به شرايط  ٢٤/٠٧/١٣٩٩ مورخچهارشنبه 

 باشد .آزاد مي مزايدهكميسيون اي مالي ادهدر جلسه گشايش پيشنهيا نماينده آنان 

  : مزايدهتهيه پيشنهاد  -٥

-اي مطابق شرايط بند جمطابق فرم درخواست شركت در مزايده تهيه و در پاكت جداگانهبايد  مزايدهپيشنهاد 

  گردد . گذارمزايدهتسليم  ٦-٢

در عبارات يا ارقام باشد و  ييرخوردگي ، پاك شدگي و يا تغبدون هرگونه قلم بايد فرم پيشنهاد مذكور -١-٥

 اشد .تائيد شده ب خريداربا مهر و امضاء 

  

  

 )١ (  



  

  : مزايدهاسناد  -٦

  باشد :به شرح زير مي مزايدهاسناد  -٦-١

  ) مزايده( آگهي  مزايدهالف ) دعوتنامه 

  . مزايدهب ) اطالعات و شرايط مربوط به 

  . مزايدهضمانتامه شركت در  رمف ج )

  گانه قرار گيرد :هاي سهبايد به ترتيب زير در پاكت همزايداسناد  -٢-٦

  : مزايدهمربوط به ضمانتنامه شركت در  الف ) پاكت

و يا چك بانكي به شـرح تعيـين شـده در دعوتنامـه  واريز وجه ،رسيدپاكت (الف) حاوي ضمانتنامه بانكي 

ماه قابل تمديـد باشـد .  ٣ز به مدت نياه داراي اعتبار بوده و بعداز آن م ٣بايد حداقل  خواهد بود كه مزايده

 تمديـدهاي پايان يابد و نياز به تجديد ضـمانتنامه باشـد بـراي جبـران هزينـه چنانچه مدت اعتبار پيشنهادها

  ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد .

  طالعات :رك و ااو مد مزايدهب ) پاكت مربوط به اسناد 
  د : اشبپاكت (ب) كه حاوي مدارك ذيل مي

مهر و  كه بايستي به زيربشرح و اطالعات خواسته شده  مداركساير و  ٦تعيين شده در بند  مزايدهاسناد كليه صفحات 
  باشد .شده ممهور  خريدارامضاء 

اء مجاز و تعهدآور در مـورد اشـخاص ضاساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مربوط به تغييرات شركت و دارندگان ام -
بـرا اسـاس آخـرين  به همراه اصل گواهي امضاء دارندگان امضاي مجـاز و تعهـد آور شـركت )( شركت هاحقوقي

 تغييرات ر.وزنامه رسمي.

در مورد اشخاص  دورو و كارت مليعكس دار  تصوير شناسنامه  اصل گواهي امضاء از دفترخانه اسناد رسمي و ارائه -
  ( افراد). حقيقي

با هماهنگي فروشنده بعهـده خريـدار مـي ضوابط زيست محيطي و عايت ا را بمسئوليت تخليه اسيد درون باتري ه -
  باشد.

 مسئوليت بارگيري و حمل بعهده خريدار مي باشد. -

  : قيمتج ) پاكت مربوط به پيشنهاد 

  يـه و در پاكـتركت در مزايده تهشباشد كه بايد مطابق فرم درخواست حتوي پيشنهاد قيمت مي(ج) مپاكت 

  شود .قرار داده  "ج  " 

   پاكت الك و مُهر شـدهو جمعاً در لفاف يا  الك و مُهر شده) هريك از سه پاكت الف ، ب و ج بايد  چ

  آن نام و نشاني شركت كننده در مزايده و پاكت مذكور و لفاف  ٣ديگري گذاشته شود و روي هريك از    

  شد .وشته شده باده به وضوح نيموضوع مزا   

 )٢ (  



  

  :ت ارسال پيشنهادا -٧

تسـليم  مزايـدهبه نشاني تعيين شـده در دعوتنامـه  خريدارهاي محتوي پيشنهاد بايد بوسيله پيك پاكت -١-٧

 . گردد گذارمزايده

 مطالبه و اخذ گردد .، با قيد تاريخ كامل وصول  هاي تحويلي بايد رسيددر مقابل تسليم پاكت -٢-٧

بـه موقـع دريافـت نشـود ،  كهتيشـود ، در صـورسفارشي ارسال مي با پستنهاداتي كه شدر مورد پي -٣-٧

 مسئوليتي نخواهد داشت . گذارمزايده

  گشايش پيشنهادها : -٨

س از ه ترتيب زير يكـي پـذكر گرديده است ب ٤بند هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در پاكت

 د .واهد شخباز  مزايدهديگري به وسيله كميسيون 

  الذكر و فوق ٦-٢پاكت به ترتيب تعيين شده در بند ه محتوي اين گاهرباز خواهد شد .  الف بتدا پاكتالف : ا

  يناً بـه شرايط ديگر اين دستورالعمل كامل نباشد ، پيشنهاد مردود و پاكات ديگر مفتوح نخواهد شد و ع     

  مسترد خواهد شد . خريدار     

  باز  بكامل باشد ، پاكت و ه يان شد در پاكت صحيح گذارده شدحي كه در باال بشرب الفب : هرگاه پاكت 

  و ايـن دسـتورالعمل را ارائـه  مزايـدهمدارك مورد درخواست در آگهـي  خريدارخواهد شد و چنانچه    

  مفتـوح خواهـد شـد ، در غيـر ايـن صـورت پاكـت  جپاكـت ، و حائز شرايط تشـخيص داده شـود    

  قـرار داده شـود  بر پاكـت د دايـنبقيمتـي  پيشـنهادشود . هيچگونه مسترد مي خريداره بعيناً  ج مالي   

  كامل و منطبق با شرايط اعالم شده نباشد ، پيشنهاد رد و سپس نسبت به افتتـاح  بو در صورتيكه پاكت    

  ادي آنهـا هواقع شده اسـت اقـدام و مبـالغ پيشـنه پيشنهاد آنها مورد قبول پاكت ج پيشنهاد دهندگاني ك   

  به تعيين برنده اقدام نمايد . بتنس گذارمزايدهگردد تا ملس ميصورتج   

  ر يابند ، د در كميسيون افتتاح پاكات حضونتواننمايندگان مجاز پيشنهاد دهندگان مي

  

 )٣ (  



  نحوه پرداخت : -٩

تنـاژ  بر اسـاس يضايعاتي اباطري هحمل قبل از خريدار ذيربط بايستي  به برنده مزايده ،پس از اعالم كتبي 

افزوده  ماليات بر ارزش %٩باضافه  پيشنهادي خودپرداخت كامل قيمت ه ب بتسن مبتني بر انجام باسكول

كات ارائـه به حساب اعالم شده شركت مزايده گذار اقدام و اصل رسيد بانكي واريز وجـه را بـه اداره تـدار

   نمايد.

  استرداد ضمانتنامه : -١٠

  خواهـد و دوم بـه آنـان مسـتردد  كنندگان باسـتثناي برنـدگان اولركتش ٣بند مندرج در  سپرده هايالف : 

  شود .مسترد مي مزايدهاول برنده  واريز كل مبلغ مزايده توسطبرنده دوم پس از  سپردهشد .      

باطري هاي اخت بهاء روز از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده براي پرد ١٠مدت در صورتيكه برنده مزايده ظرف  ب :

اقـالم موضـوع رجوع و از خريد وي مزايده نيزدر صورتي كه به  ام ننمايد و همچنين برنده دوماقد ضايعاتي

شـود . در صـورت عـدم گذار ضـبط مي مزايده روز امتناع نمايد ، سپرده آنان به نفع ١٠، ظرف مدت مزايده

به سفارشي پست  عقباًمتا نمابر و ه از طريقمزايد يجهحضور متقاضيان خريد در روز تشكيل مزايده ، ارسال نت

   .شودابالغ تلقي مي شنهاد دهندهنشاني پي

  هادات :ناسترداد پيش -١١

  نخواهد شد . به هيچگونه تقاضاي استرداد ترتيب اثر دادهپس از تسليم پيشنهادات 

  اختالفات و اشتباهات : -٢١

ابهام تنـاقص خوردگي و لماه قارك اختالف و اشتبسناد و مدكنندگان ضمن مطالعه اچنانچه يكي از شركت  

سناد مشاهده نمايد و يا در صورتيكه نسبت به مفهوم آن مشكوك باشد در آن صورت بالفاصله موضـوع در ا

پس از رسيدگي به موضوع نكات تذكر داده شده را روشن نموده و  گذارمزايدهو اعالم  گذارمزايدهرا كتباً به 

 ود .ان ابالغ خواهد نمركت كنندگبه كليه ش

  :مزايده تحويل و تحول موضوعنحوه  -٣١

مبلغ پيشنهادي توسط برنده مزايـده و ارائـه اصـل رسـيد بـانكي واريـز وجـه بـه واحـد  كل پس از واريز

 تشـركو حراسـت  تعميـراتالكتريك معاونـت امور موظف است كه با هماهنگي با تداركات،برنده مزايده 

اضافي در داخـل نيروگـاه عمليات  هبودن انجام هرگون  هنيروگا ازشده اري خريد باطري هايمل نسبت به ح

جمـع آوري ،  بـراي اقدام نمايد. بديهي است تامين نيروي انسـانياعم از تخليه اسيد،تفكيك قطعات و غيره 

  برنده مزايده خواهد بود .  و هزينه و حمل بعهده بسته بندي و بارگيري

 )٤ (  



  اير :س -٤١

د قيمت پيشنهادي خود را باتوجه بـه باي خريدارشرط و صريح باشد و ي بدون قيد و ايستپيشنهادات ب -١-١٤

 مايد .در نظر داشتن توضيحات مربوطه بطور قطعي ارائه نبا و  مزايدهجزئيات و موضوع 

 مختار است .واصله ا تمام پيشنهادات يدر رد يا قبول هريك مزايده گذار شركت  -٢-١٤

ي كه پس از انقضـاء دوش و بدون سپرده و پيشنهادات، مشروط و مخ مبهمدات فاقد امضاء ، به پيشنها  -٣-١٤

 واصل شود ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . مزايدهمدت مقرر در آگهي 

  

  

  

  

  

  

  دهنده نام و امضاء پيشنهاد
  

  گذار : زايدهم

  شركت مديريت توليد برق نكا
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  مزايدهشركت در  - ١اره ضمانتنامه شم نمونه
  

  به نشاني :        ه ( * )                        نظر به اينك

  * ) ، لذا اين بانك از (شركت نمايد مربوط به               مزايدهايل است در م

  ريال                       ه عدد براي مبلغ ب              )                       مقابل ( **  در

ــال )                                                            حروف     ( ب ــمين و ري تض

د بانك اطالع دهد كه پيشـنها به اين                        ( * * ) نمايد چنانچهميتعهد 

در مدت مقرر  جه مربوطخريد مورد مزايده و واريز وكننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از شركت

                 شركت ( * * ) هر مبلغي را كه ريال                           تاميزانموده استنكاف ن

               * * ) ه محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي شركت ( مطالبه نمايد ب

يـا دامي از مجـاري قـانوني امه يا اقـيا اقامه دليل و يا صدور اظهارنبدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف 

  .بپردازد                   شركت ( * * ) درنگ در وجه يا حواله كرد ، بي ه باشدقضايي داشت

ه درخواست ـا بـنـه و بودـر بـبـتـعـم          اداري روزاعت ـر سـا آخـتـنـامـه ضـمـانـتن ـاي

در هـد بـود و براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد خوا                    ( * * )  شركت

  را تمديد كند و يا ( * )ضمانتنامه دت اين ند يانخواهد مصورتي كه بانك نتوا

ون در اين صورت بانك متعهـد اسـت بـد تمديد ننمايد ، فق باد و بانك را مواموجبات تمديد را فراهم نساز

  )** قوم فوق رادر وجه يا حواله كرد (اينكه احتياج به مطالعه مجدد باشد مبلغ مر

  .رداخت كندپ

  

  

  : ........................................................ بانك                                     

   

  نوشته شود . ذارگمزايده) نام  ( * *

  

  نوشته شود . خريدار( * ) نام 

 )٧ (  

 


