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  نيروگاه شهيد سليمي نكا قابل استفاده  ريغ قلم اموال اسقاطي ٧٠٣

  

  

  



  يبسمه تعال

  ٣٣/٩٩شماره  يعموممزايده شرايط اطالعات و 

 وليد برق نكا ت يتگذار : شركت مديرمزايده نام  -١

بصـورت  نيروگاه شهيد سـليمي نكـا غير قابل استفاده اسقاطي قلم از اموال ٧٠٣ شورف:  مزايدهموضوع  -٢

 .يكجا

از است كه بايستي بـه يكـي ريال  ٤٣,١٣٦,٨٥٠ .مزايده: مبلغ سپردة شركت در  مزايدهسپرده شركت در  -٣

 .د گذار تسليم گردمزايدهدستگاه در پاكت الف به مزايدهبا اسناد  ذيل همراههاي مشروحهرتوص

اين شركت نزد بانـك ملـي  ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨ه ب شماربه حسارسيد بانكي واريز وجه مزبور  -١-٣

 .٩٦٩٤شعبه نيروگاه شهيد سليمي كد 

 . گذارمزايدهچك بانكي عهده بانك به نفع   -٢-٣

 ماه اعتبار باشد. ٣كه مي بايست داراي  برابر با فرم پيوست گذارمزايدهنفع  هضمانتنامه بانكي ب -٣-٣

  انكم شركت مديريت توليد برق ه بانكي بناشدچك تضمين   -٤-٣

  پايـان وقـت اداري تـا  تنظيم و حـداكثر مزايدهود را براساس شرايط دهندگان بايستي پيشنهاد خ پيشنهاد -٤

 جـاده زاغمـرز ٢٥ء كيلومتر انكواقع در اداره تداركات اين شركت به  ٠٩/١١/١٣٩٩ خورم پنج شنبهروز

 شـنبه روز صبح ٩راس ساعت واصله اتارند . پيشنهاددريافتد رسيدتسليم و  اءمي نكنيروگاه شهيد سلي

باز و قرائت خواهد شد . حضور پيشنهاد دهندگان يا نماينـده  مزايدهباتوجه به شرايط  ١١/١١/١٣٩٩مورخ

 باشد .آزاد مي مزايدهجلسه كميسيون  در( يك نفر )آنان 

  : مزايده شنهادتهيه پي -٥

-اي مطابق شرايط بند جاگانهتهيه و در پاكت جد ت شركت در مزايدهاسدرخوم فرمطابق بايد  مزايدهپيشنهاد 

  گردد . گذارمزايدهتسليم  ٦-٢

عبارات يا ارقام باشد و  رخوردگي ، پاك شدگي و يا تغيير دبدون هرگونه قلم فرم پيشنهاد مذكور بايد -١-٥

 د .باش د شدهتائي خريدار با مهر و امضاء

  

  

 
 )١ (  

  



  : دهمزاياسناد  -٦

  باشد :به شرح زير مي مزايدهاسناد  -٦-١

  ) مزايده( آگهي  مزايدهالف ) دعوتنامه 

  . مزايدهب ) اطالعات و شرايط مربوط به 

  . مزايدهضمانتامه شركت در  رمف ج )

از و تعهـد ن امضاء مجو دارندگا قيقيگواهي امضاء از دفتر خانه اسناد رسمي براي اشخاص حد) ارائه اصل 

  . خاص حقوقيشاي ابرت آور شرك

اء مجـاز و تعهـدآور در ي مربوط به تغييرات شركت و دارندگان امضمين روزنامه رسارائه اساسنامه و آخر -

 شركت ها) . مورد اشخاص حقوقي(

در  دورو يكارت مل يكپو رعكس دا ارائه اصل گواهي امضاء از دفترخانه اسناد رسمي و تصوير شناسنامه -

 د)راافمورد اشخاص حقيقي 

  رار گيرد :گانه قهاي سهبايد به ترتيب زير در پاكت مزايدهد ناسا -٢-٦

  : يدهمزا) پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در  فال

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

ماه قابل تمديـد باشـد .  ٣بعداز آن نيز به مدت  ده وبور داراي اعتبا ماه ٣ايد حداقل ه ببود ك خواهد مزايده

 تمديـدهاي نتنامه باشـد بـراي جبـران هزينـهشنهادها پايان يابد و نياز به تجديد ضـمايمدت اعتبار پ چنانچه

  ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد .

  عات :ك و اطالو مدار دهمزاي ب ) پاكت مربوط به اسناد
  باشد : ذيل مي كمداري اوپاكت (ب) كه ح

مهـر و  هكـه بايسـتي بـ زيربشرح طالعات خواسته شده امدارك و ساير و  ٦تعيين شده در بند  مزايدهاسناد 

  باشد .شده ممهور  خريدارامضاء 

  : قيمتج ) پاكت مربوط به پيشنهاد 

  در پاكـت وهيـه ت دهبق فرم درخواست شركت در مزايبايد مطا شد كهباپاكت (ج) محتوي پيشنهاد قيمت مي

  قرار داده شود . "ج  " 

 )٢ (  

  

  

  



   پاكت الك و مُهر شـدهلفاف يا و جمعاً در  الك و مُهر شدهب و ج بايد  ،ت الف از سه پاكچ ) هريك 

  ه و در مزايد كنندهپاكت مذكور و لفاف آن نام و نشاني شركت  ٣ديگري گذاشته شود و روي هريك از    

  ه باشد .دته شوشن موضوع مزايده به وضوح   

  ارسال پيشنهادات : -٧

تسـليم  مزايـدهمـه به نشاني تعيين شـده در دعوتنا خريداريك پاد بايد بوسيله هاي محتوي پيشنهپاكت -١-٧

 . گردد گذارمزايده

 دد .گر و اخذ البهطم، هاي تحويلي بايد رسيد با قيد تاريخ كامل وصول در مقابل تسليم پاكت -٢-٧

،  بـه موقـع دريافـت نشـودشـود ، در صـورتيكه ارشي ارسال ميفست سپ بادر مورد پيشنهاداتي كه  -٣-٧

 سئوليتي نخواهد داشت .م گذارمزايده

  ها :گشايش پيشنهاد -٨

ذكر گرديده است به ترتيب زير يكـي پـس از  ٤بند هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در پاكت

 باز خواهد شد . مزايدهيون سيله كميسبه و ديگري

  الذكر و فوق ٦-٢در بند  ترتيب تعيين شدهباز خواهد شد . هرگاه محتوي اين پاكت به  الف ا پاكتدابت : فلا

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

  شد .واهد مسترد خ خريدار     

   ازب به شده و كامل باشد ، پاكت شد در پاكت صحيح گذارد نبيا البابشرحي كه در  الفه پاكت هرگاب : 

  و ايـن دسـتورالعمل را ارائـه  مزايـدهگهـي مدارك مورد درخواست در آ خريدارچنانچه  وخواهد شد    

  رت پاكـت يـن صـومفتـوح خواهـد شـد ، در غيـر ا جپاكـت ، و حائز شرايط تشـخيص داده شـود    

  ه شـود قـرار داد بقيمتـي نبايـد در پاكـت  پيشـنهادد . هيچگونه وشميد ترمس خريدارعيناً به  ج مالي   

  و سپس نسبت به افتتـاح م شده نباشد ، پيشنهاد رد كامل و منطبق با شرايط اعال برتيكه پاكت وو در ص   

  پاكت ج پيشنهاد دهندگاني كه پيشنهاد آنها مورد قبول واقع شده اسـت اقـدام و مبـالغ پيشـنهادي آنهـا    

  نمايد .نسبت به تعيين برنده اقدام  گذارمزايدهتا  گرددمي سلرتجمصو   

  

 )٣ (  



ول هريـك ر يابند ، حق رد يا قبـد در كميسيون افتتاح پاكات حضونتوانميمايندگان مجاز پيشنهاد دهندگان ن

  محفوظ است .  گذارمزايدهكليه پيشنهادات براي يا

  نحوه پرداخت : -٩

خـت كامـل داپرنسبت بـه  اقالم اسقاطيقبل از ده ، خريدار ذيربط بايستي يانده مزربي به بپس از اعالم كت

م و افزوده به حساب اعالم شده شركت مزايده گذار اقدا ماليات بر ارزش %٩باضافه  پيشنهادي خودقيمت 

   اصل رسيد بانكي واريز وجه را به اداره تداركات ارائه نمايد.

  استرداد ضمانتنامه : -١٠

  بـه آنـان مسـتردد خواهـد  كنندگان باسـتثناي برنـدگان اول و دومركتش ٣بند مندرج در  ياپرده هسالف : 

  شود .ترد ميمس مزايدهاول برنده  واريز كل مبلغ مزايده توسطبرنده دوم پس از  سپردهشد .      

 يعاتاضـ ءخت بهـااراي پردروز از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده ب ١٠مدت در صورتيكه برنده مزايده ظرف  ب :

، اقـالم موضـوع مزايـدهرجوع و از خريد وي تي كه به يد و همچنين برنده دوم مزايده نيزدر صورااقدام ننم

شـود . در صـورت عـدم حضـور ده گذار ضبط ميمزاي روز امتناع نمايد ، سپرده آنان به نفع ١٠ظرف مدت 

به نشـاني سفارشي پست  و متاعقباً نمابر ز طريقامزايده  متقاضيان خريد در روز تشكيل مزايده ، ارسال نتيجه

   .شودميابالغ تلقي  پيشنهاد دهنده

  هادات :ناسترداد پيش -١١

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

  اختالفات و اشتباهات : -٢١

ابهام تنـاقص ردگي و خوو اشتباه قلم فاختال كو مدار كنندگان ضمن مطالعه اسنادچنانچه يكي از شركت  

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

پس از رسيدگي به موضوع نكات تذكر داده شده را روشن نموده و  گذارمزايدهم و اعال گذارمزايدهرا كتباً به 

  واهد نمود .خابالغ  كنندگانبه كليه شركت 

  :تحويل و تحول موضوع مزايدهنحوه  -٣١

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

نسـبت بـه  تشـركو حراسـت  واحد جمعداري امواله موظف است كه با هماهنگي با تداركات،برنده مزايد

ست تامين نيروي ام نمايد. بديهي ااقد نيروگاه از روز ١٠الغ به مدت باريخ اتاز شده ضايعات خريداريحمل 

  برنده مزايده خواهد بود .  و هزينه و حمل بعهده ي ، بسته بندي و بارگيريجمع آور براي انساني

 )٤ (  



  

  ساير : -٤١

بـه  هباتوج اي خود ربايد قيمت پيشنهاد خريدارپيشنهادات بايستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و  -١-١٤

 ات مربوطه بطور قطعي ارائه نمايد .ر نظر داشتن توضيحدبا و  مزايدهجزئيات و موضوع 

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

ضـاء به پيشنهادات فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انق  -٣-١٤

 .ر داده نخواهد شد واصل شود ، ترتيب اث مزايدهآگهي  رمقرر د مدت

 

  

  

  

  

  

  

  نام و امضاء پيشنهاد دهنده
  

  گذار : زايدهم

  شركت مديريت توليد برق نكا

  

  

  

  

  

  

  

 )٥ (  

  



  

  مزايدهشركت در  - ١ه شماره نمونه ضمانتنام
  

  ني :انش به                ه ( * )                نظر به اينك

  * ) شركت نمايد ، لذا اين بانك از (            مربوط به   دهمزايدر  مايل است

  ريال                       براي مبلغ به عدد                )                      مقابل ( **  در

ــال )                                                                حروف ( ب ــميري ن و تض

انك اطالع دهد كه پيشـنهاد ب به اين                        )چنانچه ( * *  ايدنمتعهد مي

در مدت مقرر  رد مزايده و واريز وجه مربوطخريد مود قبول واقع شده و مشاراليه از كننده نامبرده مورشركت

                 شركت ( * * ) هر مبلغي را كه ريال                           زانتامياستنكاف نموده 

               بي واصله از سوي شركت ( * * ) لين تقاضاي كتيافت اورمايد به محض دنبه مطال

يل و يا صدور اظهارنامه يا اقـدامي از مجـاري قـانوني يـا يا اقامه دلاحتياجي به اثبات استنكاف  بدون اينكه

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

ه درخواست ـا بـنـوده و بـر بـبـتـعـم          روز ادارياعت ـر سـا آخـت مـانـتـنـامـهـضن ـاي

ديگر قابل تمديد خواهـد بـود و در براي مدت سه ماه                     ( * * )  كتشر

  را تمديد كند و يا ( * )ضمانتنامه هد مدت اين صورتي كه بانك نتواند يانخوا

صورت بانك متعهـد اسـت بـدون  در اين ايد ،ديد ننممت را موافق با انكراهم نسازد و بموجبات تمديد را ف

  )** ا حواله كرد (قوم فوق رادر وجه يه مجدد باشد مبلغ مراينكه احتياج به مطالع

  پرداخت كند.

  

  

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

   

  ه شود .تنوش گذارايدهزمم ( * * ) نا

  

  نوشته شود . ريدارخ( * ) نام 

  

 )٦ (  

 


