
  

  

  بسمه تعالي

  

  

  شركت مديريت توليد برق نكا

  

  

  ١٩/٩٩عمومي شماره  مزايدهاسناد 

  

  

   مستعمل ضايعاتي ورق هاي دم قيچيفروش 

  

  نيروگاه شهيد سليمي نكا

  



  يبسمه تعال

  ١٩/٩٩شماره  يعموممزايده شرايط اطالعات و 

 : شركت مديريت توليد برق نكا  ارمزايده گزنام  -١

نيروگـاه شـهيد  موجود در ضايعاتي و مستعمل ورق هاي دم قيچي تن ١٥حدود فروش :  مزايدهموضوع  -٢

 .بصورت يكجا سليمي نكا

 روز از تاريخ ابالغ مي باشد. ١٠مدت زمات تحويل محموله :  -٣

از است كه بايسـتي بـه يكـي ريال ٣٦,٠٠٠,٠٠٠ مزايدهپردة شركت در : مبلغ س مزايدهسپرده شركت در  -٤

 تسليم گردد . مزايده گزاردستگاه الف بهدر پاكت  دهايمزبا اسناد  هذيل همراهاي مشروحهصورت

اين شركت نزد بانـك ملـي  ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨به حساب شماره رسيد بانكي واريز وجه مزبور -٤-١

 .شعبه نيروگاه شهيد سليمي 

ه مـا ٣داراي  كه مي بايستبرابر با فرم پيوست  شركت مديريت توليد برق نكاضمانتنامه بانكي به نفع  -٤-٢

 .اعتبار باشد

  شركت مديريت توليد برق نكا ه نفعچك تضمين شده بانكي ب-٤-٣

سـه روز  ١٦حداكثر تـا سـاعتتنظيم و  مزايدهدهندگان بايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط  پيشنهاد -٥

 ٢٥تر لـومكي -ع در نكـا به ادارة تداركات شركت مديريت توليد برق نكا واقـ ٢٢/٠٧/١٣٩٩مورخ  شنبه 

 ١١له رأس سـاعت واصـدارنـد . پيشنهاداتنكا تسليم و رسيد دريافتشهيدسليمينيروگاه -زاغمرز جاده

حضـور ط مناقصه بـاز و قرائـت خواهـد شـد باتوجه به شراي ٢٣/٠٧/١٣٩٩مورخ  چهارشنبهروز  صبح 

 باشد .آزاد مي همزايدكميسيون نهادهاي مالي در جلسه گشايش پيشپيشنهاد دهندگان يا نماينده آنان 

  : مزايدهتهيه پيشنهاد  -٦

اي مطابق شرايط بنـد ج كت جداگانهمطابق فرم درخواست شركت در مزايده تهيه و در پابايد  مزايدهپيشنهاد 

  گردد . مزايده گزارتسليم  ٢-٧ماده

ارقام باشـد و  در عبارات يا گي و يا تغييرخوردگي ، پاك شدبدون هرگونه قلم فرم پيشنهاد مذكور بايد-٦-١

  تائيد شده باشد . خريداربا مهر و امضاء 

  

  

 )١ (  



  : مزايدهاسناد  -٧

  باشد :به شرح زير مي مزايدهاسناد  -٧-١

  ) مزايده ( آگهي مزايدهالف ) دعوتنامه 

  . مزايدهب ) اطالعات و شرايط مربوط به 

  . مزايدهضمانتامه شركت در  رمف )ج

ناد رسمي براي دارندگان امضاي مجاز و تعهد آور براي ر خانه اسدفتاز  ائه اصل گواهي امضاءار پ )

  اشخاص حقوقي

اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مربوط به تغييرات شركت و دارندگان امضـاء مجـاز و تعهـدآور در  -س

قتصـادي و ي مصدق كـد ااساس آخرين تغييرات روزنامه رسمي و كپبر مورد اشخاص حقوقي( شركت ها) 

  الياتي.م انمؤدي

تصاوير كارت ملي(دورو) ، شناسنامه عكـس دار،  وناد رسمي از دفتر خانه اس ارائه اصل گواهي امضاء ا )ش

 براي اشخاص حقيقي كپي كارت ملي دو رو 

  واهدكرد .تسليم پيشنهاددهنده خمزايدهدر نامه شركترا همراه بادعوت مزايدهنسخه از اسناديك خريدار-)ص

  گيرد :ر گانه قراي سههابايد به ترتيب زير در پاكت مزايدهاسناد -٧-٢

  

  : مزايدهالف ) پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در 

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

اشـد . ماه قابل تمديـد ب ٣دت نيز به ماي اعتبار بوده و بعداز آن ماه دار ٣خواهد بود كه بايد حداقل  مزايده

 تمديـدهاي ت اعتبار پيشنهادها پايان يابد و نياز به تجديد ضـمانتنامه باشـد بـراي جبـران هزينـهمدچنانچه 

  ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد .

  

  و مدارك و اطالعات : مزايدهبه اسناد ب ) پاكت مربوط 
  باشد : كه حاوي مدارك ذيل مي (ب) پاكت

كه بايستي  زيربشرح مدارك و اطالعات خواسته شده ساير و  ٨بند  درتعيين شده  دهمزاياسناد كليه صفحات 

  باشد .شده ممهور  خريدارمهر و امضاء  به
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  : قيمتج ) پاكت مربوط به پيشنهاد 

  ر پاكـتزايده تهيـه و دطابق فرم درخواست شركت در مباشد كه بايد م(ج) محتوي پيشنهاد قيمت ميپاكت 

  .شود  رار دادهق "ج  " 

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

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

  شده باشد . موضوع مزايده به وضوح نوشته   

  ت :ارسال پيشنهادا -٨

تسـليم  مزايـدهبه نشاني تعيين شده در دعوتنامه  خريدار نمايندهبايد بوسيله  توي پيشنهادمحهاي پاكت-٨-١

 . گردد مزايده گزار

 .مطالبه و اخذ گردد ، قيد تاريخ كامل وصول هاي تحويلي بايد رسيد با در مقابل تسليم پاكت-٨-٢

مزايده ع دريافت نشود ، وقصورتيكه به م ، در شودپست سفارشي ارسال مي هاداتي كه بادر مورد پيشن-٨-٣

 مسئوليتي نخواهد داشت . گزار

  گشايش پيشنهادها : -٩

رتيب زير يكـي پـس از ذكر گرديده است به ت ٥بند هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در پاكت

 .اهد شد باز خو مزايدهن ديگري به وسيله كميسيو

  الذكر و فوق ٨-٢شده در بند ي اين پاكت به ترتيب تعيين تومحشد . هرگاه باز خواهد  الف : ابتدا پاكتف ال

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

  مسترد خواهد شد . خريدار     

  باز  باشد ، پاكت ب ده شده و كاملپاكت صحيح گذار اال بيان شد دركه در ب رحيبش الفكت گاه پاب : هر

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

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

  قـرار داده شـود  باكـت پ تـي نبايـد دريمق پيشـنهادشود . هيچگونه يرد ممست خريدار عيناً به ج مالي   

  كامل و منطبق با شرايط اعالم شده نباشد ، پيشنهاد رد و سپس نسبت به افتتاح  بو در صورتيكه پاكت    
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  نهـا پيشـنهادي آ ت اقـدام و مبـالغني كه پيشنهاد آنها مورد قبول واقع شده اسـپاكت ج پيشنهاد دهندگا   

ين برنده اقدام نمايد .نمايندگان مجاز پيشنهاد دهندگان به تعيت نسب ده گزارايمزگردد تا صورتجملس مي   

  ر يابند .د در كميسيون افتتاح پاكات حضونتوانمي

  نحوه پرداخت : -١٠

ساس تناژ مبتني بر انجام پس از اعالم كتبي به برنده مزايده ، خريدار ذيربط بايستي قبل از حمل ضايعات بر ا

افزوده بـه حسـاب  ماليات بـر ارزش %٩باضافه  دداخت كامل قيمت پيشنهادي خوپرباسكول نسبت به 

  ه تداركات ارائه نمايد. اعالم شده شركت مزايده گذار اقدام و اصل رسيد بانكي واريز وجه را به ادار

  استرداد ضمانتنامه : -١١

  ه آنـان مسـتردد خواهـد كنندگان باسـتثناي برنـدگان اول و دوم بـكتشـر ٤بنـد منـدرج در سپرده الف : 

مسـترد  مزايـدهاول برنـده  توسـط و عقد قرارداد واريز كل مبلغ مزايدهبرنده دوم پس از  سپردهشد .      

  شود .مي

و  كامـلروز از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده براي پرداخت بهـاء  ١٠مدت برنده مزايده ظرف در صورتيكه  ب :

اقالم موضوع رجوع و از خريد وي نده دوم مزايده نيزدر صورتي كه به اقدام ننمايد و همچنين برعقد قرارداد 

د . در صـورت عـدم شـوضـبط مي مزايده گزار روز امتناع نمايد ، سپرده آنان به نفع ١٠، ظرف مدت مزايده

سفارشـي پست  قباًانمابر و متع از طريق مزايده مزايده ، ارسال نتيجه برگزاريحضور متقاضيان خريد در روز 

   .شودابالغ تلقي مي نشاني پيشنهاد دهنده به

  هادات :ناسترداد پيش -١٢

  نخواهد شد .به هيچگونه تقاضاي استرداد ترتيب اثر داده  انقضاي مهلت تسليم پيشنهادهاپس از 

  اختالفات و اشتباهات : -١٣

ابهام تنـاقص گي و خورداسناد و مدارك اختالف و اشتباه قلم كنندگان ضمن مطالعهچنانچه يكي از شركت  

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

 ، در صورت لزوم يا تشخيص به ابهـام پس از رسيدگي به موضوع مزايده گزار اعالم و مزايده گزاررا كتباً به 

  كنندگان ابالغ خواهد نمود .داده شده را روشن نموده و به كليه شركت  نكات تذكر
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  نحوه تحويل و تحول موضوع مزايده: -١٤

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

خدمات و حراست شركت نسبت بـه  تداركات،برنده مزايده موظف است كه با هماهنگي با قسمت نظارت بر

خريداري شده از نيروگاه اقدام نمايد. بديهي است تامين نيروي انسـاني بـراي بسـته بنـدي و حمل ضايعات 

  بارگيري و حمل بعهده و هزينه برنده مزايده خواهد بود . 

  

  ساير : -١٥

يشنهادي خود را باتوجه بـه بايد قيمت پ خريدارپيشنهادات بايستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و -١٥-١

 در نظر داشتن توضيحات مربوطه بطور قطعي ارائه نمايد .با و  دهمزايجزئيات و موضوع 

ز انقضـاء تي كه پس ابه پيشنهادات فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهادا-١٥-٢

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

  

 

  

  نام و امضاء پيشنهاد دهنده
  

  : مزايده گزار

  ركت مديريت توليد برق نكاش
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  مزايدهشركت در  - ١نتنامه شماره نمونه ضما
  

  : به نشاني        ه ( * )                        نظر به اينك

  * ) ك از (اين بانشركت نمايد ، لذا مربوط به               مزايدهمايل است در 

  ريال                        براي مبلغ به عدد              )                       مقابل ( **  در

ــال )                             حروف                                    ( ب ــمين و ري تض

بانك اطالع دهد كه پيشـنهاد  به اين                        انچه ( * * )نمايد چنتعهد مي

در مدت مقرر  بوطخريد مورد مزايده و واريز وجه مره مورد قبول واقع شده و مشاراليه از نامبردكننده شركت

                 شركت ( * * ) هر مبلغي را كه ريال                           تاميزان نكاف نمودهاست

               يد به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي شركت ( * * ) مطالبه نما

انوني يـا ا اقـدامي از مجـاري قـيا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه ياينكه احتياجي به اثبات استنكاف بدون 

  بپردازد .                  شركت ( * * ) درنگ در وجه يا حواله كرد ، بي ضايي داشته باشدق

ست درخوا هـا بـنـوده و بـر بـبـتـعـم          اداري روزاعت ـر سـا آخـتانـتـنـامـه ضـمـن ـاي

د و در براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد خواهـد بـو                    ( * * )  شركت

  را تمديد كند و يا ( * )ضمانتنامه انخواهد مدت اين ك نتواند يصورتي كه بان

در اين صورت بانك متعهـد اسـت بـدون  تمديد ننمايد ، موافق با موجبات تمديد را فراهم نسازد و بانك را

  )** قوم فوق رادر وجه يا حواله كرد (مطالعه مجدد باشد مبلغ مراج به كه احتياين

  كند. پرداخت

  

  

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

   

  نوشته شود . ده گزارمزاي( * * ) نام 

  

  نوشته شود . خريدار( * ) نام 

 )٧ (  

  

  


