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  يبسمه تعال

  ٣٩/٩٩شماره  يعموممزايده شرايط اطالعات و 

 وليد برق نكا ت يتگذار : شركت مديرمزايده نام  -١

بصـورت  نيروگاه شهيد سـليمي نكـاكف كوره  پسماندهاي جامد  تن ٢٨حدود  فروش:  مزايدهموضوع  -٢

 .يكجا

از است كه بايستي به يكـي ريال  ٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠ .مزايده: مبلغ سپردة شركت در  مزايدهسپرده شركت در  -٣

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

اين شركت نزد بانـك ملـي  ٠١٠٥٦٩٢٧١٦٠٠٨به حساب شماره ور اريز وجه مزبرسيد بانكي و -١-٣

 .٩٦٩٤شعبه نيروگاه شهيد سليمي كد 

 . گذارمزايدهچك بانكي عهده بانك به نفع   -٢-٣

 برابر با فرم پيوست . گذارمزايدهنفع  هضمانتنامه بانكي ب -٣-٣

  چك تضمين شده بانكي بنام شركت مديريت توليد برق نكا -٤-٣

  پايـان وقـت اداري تـا  تنظيم و حـداكثر مزايدهبايستي پيشنهاد خود را براساس شرايط  دگاندهن پيشنهاد -٤

 جـاده زاغمـرز ٢٥ء كيلومتر انكواقع در اداره تداركات اين شركت به  ١٦/٠٢/١٤٠٠خورم شنبهچهارروز

 روزصـبح  ١٠راس سـاعت  ارند . پيشنهادات واصـلهدتسليم و رسيد دريافت نيروگاه شهيد سليمي نكاء

باز و قرائت خواهد شد . حضور پيشـنهاد دهنـدگان يـا  مزايدهباتوجه به شرايط ١٨/٠٢/١٤٠٠مورخ شنبه

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

  : مزايدهتهيه پيشنهاد  -٥

-مطابق شرايط بند ج ايو در پاكت جداگانه مطابق فرم درخواست شركت در مزايده تهيهبايد  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

 تائيد شده باشد . خريدار با مهر و امضاء

  

  

 
  

 )١ (  



  : مزايدهاسناد  -٦

  د :باشير ميبه شرح ز مزايدهاسناد  -٦-١

  ) مزايده( آگهي  مزايدهوتنامه الف ) دع

  . مزايدهب ) اطالعات و شرايط مربوط به 

  . مزايدهضمانتامه شركت در  رمف ج )

  .پسماندبه سوابق صادرات يا بازيافت  طچ) مستندات مربو

  مجوز صادرات يا بازيافت ضايعات از سازمان حفاظت محيط زيست.) ح 

و دارندگان امضاء مجاز و تعهـد  اد رسمي براي اشخاص حقيقيدفتر خانه اسن مضاء ازگواهي اد) ارائه اصل 

  . آور شركت براي اشخاص حقوقي

اء مجـاز و تعهـدآور در ي مربوط به تغييرات شركت و دارندگان امضمارائه اساسنامه و آخرين روزنامه رس -

 شركت ها) . مورد اشخاص حقوقي(

صوير شناسـنامه و كـارت ملـي در مـورد اشـخاص ترخانه اسناد رسمي و تارائه اصل گواهي امضاء از دف -

 )حقيقي افراد

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

  : يدهمزا) پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در  فال

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

ماه قابل تمديـد باشـد .  ٣ماه داراي اعتبار بوده و بعداز آن نيز به مدت  ٣خواهد بود كه بايد حداقل  يدهمزا

 تمديـدهاي نتنامه باشـد بـراي جبـران هزينـهشنهادها پايان يابد و نياز به تجديد ضـمايچنانچه مدت اعتبار پ

  .ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد 

  و مدارك و اطالعات : مزايدهسناد ب ) پاكت مربوط به ا
  باشد : پاكت (ب) كه حاوي مدارك ذيل مي

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 

  است شركت در مزايده تهيـه و در پاكـتباشد كه بايد مطابق فرم درخوييشنهاد قيمت ممحتوي پ پاكت (ج)

  قرار داده شود . "ج  " 

 )٢ (  

  



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

  ت كننده در مزايده و اف آن نام و نشاني شركپاكت مذكور و لف ٣ديگري گذاشته شود و روي هريك از    

  موضوع مزايده به وضوح نوشته شده باشد .   

  ارسال پيشنهادات : -٧

تسـليم  مزايـدهمـه به نشاني تعيين شـده در دعوتنا خريداريك پهاي محتوي پيشنهاد بايد بوسيله پاكت -١-٧

 . گردد گذارمزايده

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

شـود ، در صـورتيكه بـه موقـع دريافـت نشـود ، در مورد پيشنهاداتي كه با پست سفارشي ارسال مي -٣-٧

 سئوليتي نخواهد داشت .م گذارمزايده

  ها :گشايش پيشنهاد -٨

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

 باز خواهد شد . مزايدهري به وسيله كميسيون ديگ

  الذكر و فوق ٦-٢در بند  باز خواهد شد . هرگاه محتوي اين پاكت به ترتيب تعيين شده الف الف : ابتدا پاكت

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

  شد . خواهد مسترد خريدار     

  باز  ببشرحي كه در باال بيان شد در پاكت صحيح گذارده شده و كامل باشد ، پاكت  الفب : هرگاه پاكت 

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

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

  قـرار داده شـود  بقيمتـي نبايـد در پاكـت  پيشـنهادشود . هيچگونه مسترد مي 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   

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

  نسبت به تعيين برنده اقدام نمايد . گذارمزايدهگردد تا صورتجملس مي   

  

 )٣ (  



ر يابنـد ، حـق د در كميسيون افتتاح پاكات حضونتوانيك نفر) ميمايندگان مجاز پيشنهاد دهندگان (حداكثر ن

  محفوظ است .  ذارگدهمزاييشنهادات براي ه پكليرد يا قبول هريك يا

  نحوه پرداخت : -٩

تناژ مبتني بر انجام  سبر اسا حمل ضايعاتقبل از پس از اعالم كتبي به برنده مزايده ، خريدار ذيربط بايستي 

افزوده بـه حسـاب  ماليات بـر ارزش %٩باضافه  پيشنهادي خودخت كامل قيمت داپرنسبت به  باسكول

   ارائه نمايد.و اصل رسيد بانكي واريز وجه را به اداره تداركات  ركت مزايده گذار اقداماعالم شده ش

  استرداد ضمانتنامه : -١٠

  بـه آنـان مسـتردد خواهـد  كنندگان باسـتثناي برنـدگان اول و دومركتش ٣بند مندرج در  سپرده هايالف : 

  شود .يرد ممست مزايدهاول برنده  واريز كل مبلغ مزايده توسطبرنده دوم پس از  سپردهشد .      

 ضـايعاتروز از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده براي پرداخت بهـاء  ١٥مدت 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 ر ضبط ميمزايده گذا روز امتناع نمايد ، سپرده آنان به نفع ١٥ظرف مدت 

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

   .شودميابالغ تلقي  پيشنهاد دهنده

  هادات :ناسترداد پيش -١١

  ر داده نخواهد شد .به هيچگونه تقاضاي استرداد ترتيب اثدات پس از تسليم پيشنها

  اختالفات و اشتباهات : -٢١

ابهام تنـاقص ردگي و خوكنندگان ضمن مطالعه اسناد و مدارك اختالف و اشتباه قلمچنانچه يكي از شركت  

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

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

 به كليه شركت كنندگان ابالغ خواهد نمود .

  :تحويل و تحول موضوع مزايدهنحوه  -٣١

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

نسـبت بـه حمـل  تشركمعاونت مهندسي و حراست زايده موظف است كه با هماهنگي با تداركات،برنده م

ي ، بسته بندي جمع آور براي ست تامين نيروي انسانياقدام نمايد. بديهي ا نيروگاه ازضايعات خريداري شده 

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

 )٤ (  



  

  ساير : -٤١

بايد قيمت پيشنهادي خود را باتوجه بـه  خريدارستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و پيشنهادات باي -١-١٤

 ات مربوطه بطور قطعي ارائه نمايد .در نظر داشتن توضيحبا و  مزايدهجزئيات و موضوع 

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

هم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضـاء به پيشنهادات فاقد امضاء ، مب  -٣-١٤

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

  

  

  

  

  

  

  نام و امضاء پيشنهاد دهنده
  

  گذار : زايدهم

  شركت مديريت توليد برق نكا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٥ (  



  

  نيروگاه شهيد سليمي نكا جامد كف كوره  ايپسماندهتن   ٢٨فروش حدود خصوصي مزايده  شرايط

مستندات ضايعات مذكور را دارا بوده و يا بازيافت  و مزايده، سابقه صادراتشركت هاي متقاضي حضور در 

 ارائه نمايند.  "ب"مربوطه را در پاكت 

از سازمان حفاظت محيط زيست بوده و يا از ادرات و يا بازيافت شركت هاي متقاضي داراي مجوز ص -١

ارائه  "ب"ات مربوطه را در پاكت مستند (سازمان مذكور تاييديه انجام اين كار را دريافت كرده باشند.

 د).گرد

در صورت نياز و درخواست كتبي شركت هاي متقاضي، انجام نمونه برداري و آناليز ضايعات  مذكور به  -٢

مهلت بازديد و نمونه برداري دو روز بعد از پايان مهلت خريد اسناد ي باشد.رائه قيمت بالمانع ممنظور ا

 ميباشد.

 مي باشد. خريدارده كليه كسورات قانوني به عه -٣

 مي باشد. خريدار و هزينهبه عهده  با هماهنگي دستگاه نظارت بندي، بارگيري و حملبسته  جمع آوري، -٤

نگي نظارت بر عمليات از طرف سازمان يا اداره كل و انتقال و نيز هماهدريافت كليه ي مجوزات حمل  -٥

 مي باشد. خريدارحفاظت محيط زيست به عهده ي 

تي بر اساس دستورالعمل هاي سازمان حفاظت بوط به حمل و نقل ضايعات مذكور بايسكليه ي امور مر -٦

 مسئوليت موارد فوق بعهده خريدار ميباشد. .محيط زيست صورت پذيرد

ات بيشتر و بازديد و بررسي ازسايت بـا گـروه شـيمي و محـيط زيسـت معاونـت رصورت نياز به اطالعد -٧

 ماهنگي گردد.ه  ٠١١ ٣٤٦٢ ٢٦٨٢مهندسي به شماره تلفن 

  

              

  

  خريدار
  

  فروشنده

  

  

  

 )٦ (  



  

  نيروگاه شهيد سليمي نكاكف كوره  پسماندهاي فروش  ٣٩/٩٩فرم پيشنهاد قيمت مزايده شماره 

  
ورد مطالـب و مـزير پس از بررسي و آگاهي كامل و پـذيرش تعهـدات و مسـئوليت در امضاء كنندگان   

و ،  مزايـده ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمـومي مزايدهدر مندرجات دعوتنامه شركت 

 ،قيمـت پيشـنهاديو با اطالع كامل از جميع شرايط عمـومي موجود زايدهم بطور كلي تمامي مدارك و اسناد

  خود را بشرح ذيل اعالم مينمايم:

  

  ل قيمت پيشنهادي(ريال)مع كج  بازاي هر كيلو(ريال)واحد قيمت   موضوع  رديف

      كف كوره جامدپسماندهاي   ١

  

الترين اتوضيح اينكه جمع كل قيمت پيشنهادي مالك مقايسه قيمت و تعيين برنده خواهد بود و داوطلبي كه ب

  ايده خواهد بود.ه مزندقيمت كل را پيشنهاد نمايد بر

 شود .ميجزء الينفك اين پيشنهاد محسوب  زايدهنمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك متائيد مي -١

 .پيشنهادها ندارديا تمام  هريكتاييد و پذيرش گزار الزامي براي  زايدهاطالع كامل دارم كه دستگاه م -٢

 ناژ مبتني بر باسكول تعيين ميگردد.اس تاست بر طبق قيمت پيشنهادي خريدار و برابهاي كل فروش ضايع -٣

  

  

  

  

  

  شنهاد دهنده :خانوادگي و سِمَت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پينام و نام

  

  

  

  

  

  

 )٧ (  



  

  

  

  

  مزايدهشركت در  - ١نمونه ضمانتنامه شماره 
  

  ني :ابه نش        ه ( * )                        نظر به اينك

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

  ريال                       به عدد  براي مبلغ              )                       مقابل ( **  در

ــال )                             حروف                                    ( ب ــمين و ري تض

انك اطالع دهد كه پيشـنهاد ب ينبه ا                        چنانچه ( * * ) نمايدتعهد مي

در مدت مقرر  وجه مربوط خريد مورد مزايده و واريزكننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از شركت

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

               بي واصله از سوي شركت ( * * ) ي كتمايد به محض دريافت اولين تقاضانمطالبه 

رنامه يا اقـدامي از مجـاري قـانوني يـا يا اقامه دليل و يا صدور اظهابدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف 

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

ه درخواست ـا بـنـوده و بـر بـبـتـعـم          روز داريااعت ـر سـا آخـتمـانـتـنـامـه ـضن ـاي

واهـد بـود و در براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد خ                    ( * * )  شركت

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

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

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

  پرداخت كند.

  

  

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

   

  نوشته شود . گذارايدهزم( * * ) نام 

  

  نوشته شود . ريدارخام ( * ) ن



  

 )٨ (  

 


