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  يبسمه تعال

  5/1400شماره  يعموممزايده  تجديد شرايطاطالعات و 

 : شركت مديريت توليد برق نكا  گذارمزايده نام  - 1

           عـدد از نـوع    226عدد باطري مازاد ضايعاتي حاوي اسيد شامل  258تعداد فروش :  مزايدهوع موض - 2

عـدد از نـوع     15و آمپرسـاعت   1400اسـيد   –عدد از نوع  سرب  12آمپر ساعت و  800اسيد  –سرب 

 –سرب   عدد از نوع 1و  آمپرساعت 420اسيد  –عدد از نوع  سرب  4  و  آمپرساعت 350اسيد  –سرب 

 .رت يكجابصوشركت مديريت توليد برق نكا  آمپرساعت 2000اسيد 

است كه بايسـتي بـه    ريال 215.434.000 مزايده: مبلغ سپردة شركت در  مزايدهسپرده شركت در  - 3

 گذار تسليم گردد . مزايدهدستگاه  در پاكت الف به مزايدهبا اسناد  ذيل همراه هاي مشروحه از صورت يكي

اين شركت نزد بانـك ملـي    0105692716008به حساب شماره اريز وجه مزبور رسيد بانكي و -3- 1

 .9694شعبه نيروگاه شهيد سليمي كد 

مـاه   3كه مي بايست از تـاريخ صـدور داراي   برابر با فرم پيوست  گذار مزايدهضمانتنامه بانكي به نفع   -3- 2

 اعتبار باشد.

  : مزايدهاسناد  -4

  شد :با به شرح زير مي مزايدهاسناد  -1-4

  ) مزايده( آگهي  مزايدهالف ) دعوتنامه 

  . مزايدهب ) اطالعات و شرايط مربوط به 

  . مزايدهضمانتامه شركت در  رمف ج )

 محل  زمان و مهلت دريافت اسناد-5

 www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس 

به آدرس سـايت : سـامانه تـداركات     29/03/1400لغايت  22/03/1400ان بايستي از تاريخ پيشنهاد دهندگ

 الكترونيكي دولت نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.

 تاريخ تحويل و گشايش پيشنهادها-6

روز  16و حـداكثر تـا سـاعت    تكميـل  پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مزايـده  

صاحبان امضاي مجاز در سامانه تداركات الكترونيكي  ديجيتال با مهر و امضاي 10/04/1400مورخ  پنجشنبه

  . كنند دولت بارگذاري
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و مهر و امضاي ديجيتال كليه پاكت هاي ( الف ، ب ، ج ) را ضمن بارگزاري بديهي است شركت كنندگان 

بصـورت   رت مجزا در پاكت دربسته و مهر و مـوم شـده  ضمانتنامه را بصو در سامانه ( ستاد ) اصلاسناد 

ارسـال  اداره تـداركات   –سـليمي نكـا   نيروگاه شهيد  –جاده زاغمرز  25كيلومتر  –فيزيكي به آدرس نكا 

با توجه به شرايط مزايـده   12/04/1400شنبه مورخه  روز صبح 10راس ساعت  . پيشنهادات واصله  نمايند

راحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و باز و قرائت خواهد شد. كليه م

  www.setadiran.ir( ستاد ) به آدرس  بازگشايي پاكتها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت

 انجام خواهد شد.

 حضور پيشنهاد دهندگان-7

ران ( پيشنهاد دهندگان ) مي توانند نماينده مطلع و تام االختيار خود را براي حضور درجلسـه  كليه مزايده گ

 مبازگشايي پاكات اين مزايده در مكان و زمان مقرر به محل ياد شده با در دست داشتن معرفـي نامـه اعـزا   

  فرمايند ( حداكثر يك نفر )

 مدت اعتبار پيشنهادها :-8

بررسي و ارزيابي زماني مي باشد كه شامل مدت زمان الزم براي انجام مزايده ،  مدت اعتبار پيشنهادها دوره

 روز ) 90پيشنهادها ، تعيين برنده مي باشد ( 

  مجل بازديد-9

اداره تـداركات از   بـا  پيشنهاد دهندگان ميتوانند در ساعات اداري از روز دريافت اسناد با همـاهنگي قبلـي  

  محل دپوي ضايعات باطري مشخص شده بازديد بعمل آورند. –به نشاني اين شركت  مورد مزايده

  تهيه و تسليم پيشنهادها  -10

پيشنهاد مزايده بايد بصورت خوانا ، در يك نسخه در پاكتهاي جداگانه بترتيب تعيين شده تهيه و تكميـل و  

دربسته و  فقط ضمانتنامه را بصورت مجزا در پاكتضمن بارگزاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت 

جاده زاغمرز، نيروگاه شهيد سـليمي   25كيلومتر  –در لفاف واحد  به نشاني : نكا بصورت  مهر و موم شده

  ادره تداركات تسليم گردد. -نكا

  : گانه قرار گيرد هاي سه بايد به ترتيب زير در پاكت مزايدهاسناد  -11

  : مزايدهالف ) پاكت مربوط به ضمانتنامه شركت در 

خواهد بود كه  مزايدهبه شرح تعيين شده در دعوتنامه  واريز وجه ،رسيدف) حاوي ضمانتنامه بانكي پاكت (ال

ماه قابل تمديد باشـد . چنانچـه مـدت اعتبـار      3ماه داراي اعتبار بوده و بعداز آن نيز به مدت  3بايد حداقل 
  ضمانتنامه با توافق طرفين اقدام خواهد شد . تمديدهاي  پيشنهادها پايان يابد و نياز به تجديد ضمانتنامه باشد براي جبران هزينه
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  : كه حاوي مدارك ذيل مي باشد و مدارك و اطالعات مزايدهب ) پاكت مربوط به اسناد 

كه بايستي  زيربشرح مدارك و اطالعات خواسته شده ساير و  4تعيين شده در بند  مزايدهاسناد ليه صفحات ك

  باشد .شده ور ممه خريدارمهر و امضاء  به

اساسنامه و آخرين روزنامه رسمي مربوط به تغييرات شركت و دارندگان امضاء مجاز و تعهدآور در مـورد   -

به همراه اصل گواهي امضاء دارندگان امضاي مجاز و تعهـد آور شـركت بـرا     ( شركت ها)اشخاص حقوقي

 اساس آخرين تغييرات ر.وزنامه رسمي.

در  دورو و كـارت ملـي  عكـس دار   تصوير شناسنامه  دفترخانه اسناد رسمي واصل گواهي امضاء از  ارائه -

  ( افراد)مورد اشخاص حقيقي .

مسئوليت تخليه اسيد درون باتري ها با رعايت ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي فروشنده بعهده خريدار  -

  مي باشد.

 مسئوليت بارگيري و حمل بعهده خريدار مي باشد. -

  به پيشنهاد قيمت : ج ) پاكت مربوط

  باشد كه بايد مطابق فرم درخواست شركت در مزايده تهيـه و در پاكـت   پاكت (ج) محتوي پيشنهاد قيمت مي

  قرار داده شود . "ج  " 

  :گشايش پيشنهادها  -12

ذكر گرديده است به ترتيب زير يكـي پـس از    6بند هاي محتوي پيشنهادها در ساعت و تاريخي كه در  پاكت

 باز خواهد شد . مزايدهوسيله كميسيون  ديگري به

  محتوي ضمانت نامه مفتوح و قرائت ميگردد. الف الف : ابتدا پاكت

  در صورتيكه پاكت الف با مشخصات مزايده تطبيق داشته پاكت ب مفتوح مي گردد.ب : 

ج مفتوح و ج : در صورتيكه پاكتهاي الف و ب با مشخصات مزايده تطبيق داشته باشند پاكت پيشنهاد قيمت 

  ترتيب اثر داده نخواهد شد و ابطال مي گردد. پاكت ج به  قرائت مي گردد در غير اينصورت 

را رعايت ننموده باشـند ابطـال و ترتيـب اثـر داده      3پيشنهادات واصله كه تضمين هاي الزم مستند بند  -د 

  نخواهد شد.
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  نحوه پرداخت : -13

 تعـداد  بر اساس يضايعاتباطري هاي حمل قبل از پس از اعالم كتبي به برنده مزايده ، خريدار ذيربط بايستي 

افزوده به حساب اعالم  % ماليات بر ارزش9باضافه  پيشنهادي خودپرداخت كامل قيمت نسبت به  باطري

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

  استرداد ضمانتنامه : -14

  كنندگان باسـتثناي برنـدگان اول و دوم بـه آنـان مسـتردد خواهـد        شركت 3بند مندرج در  سپرده هايالف : 

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

باطري هاي روز از تاريخ ابالغ نتيجه مزايده براي پرداخت بهاء  10مدت در صورتيكه برنده مزايده ظرف   ب :

اقالم موضوع خريد  رجوع و ازوي اقدام ننمايد و همچنين برنده دوم مزايده نيزدر صورتي كه به  ضايعاتي

شود . در صورت عدم  مزايده گذار ضبط مي روز امتناع نمايد ، سپرده آنان به نفع 10، ظرف مدت مزايده

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

  .شود ابالغ تلقي مي نشاني پيشنهاد دهنده

  هادات :نرداد پيشاست -15

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

  اختالفات و اشتباهات : -16

ابهام تنـاقص  خوردگي و  كنندگان ضمن مطالعه اسناد و مدارك اختالف و اشتباه قلم چنانچه يكي از شركت  

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

پس از رسيدگي به موضوع نكات تذكر داده شده را روشن نموده و  گذار مزايدهاعالم و  گذار مزايدهرا كتباً به 

 به كليه شركت كنندگان ابالغ خواهد نمود .

  :تحويل و تحول موضوع مزايدهنحوه  -17

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

و حراسـت   اداره تداركات و امور نظارت بـر خـدمات  تداركات،برنده مزايده موظف است كه با هماهنگي با 

عمليات اضـافي در داخـل    هانجام هرگونبدون   نيروگاه ازخريداري شده  باطري هاينسبت به حمل  تشرك

جمـع   بـراي  اقدام نمايد. بديهي است تامين نيروي انسـاني ليه اسيد،تفكيك قطعات و غيره نيروگاه اعم از تخ

  برنده مزايده خواهد بود .  و هزينه و حمل بعهده آوري ، بسته بندي و بارگيري
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  ساير : -١٨

بايد قيمت پيشنهادي خود را باتوجه بـه   خريدارپيشنهادات بايستي بدون قيد و شرط و صريح باشد و -18-1

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

 مختار است .واصله ا تمام پيشنهادات يهريك در رد يا قبول مزايده گذار شركت -18-2

به پيشنهادات فاقد امضاء ، مبهم ، مشروط و مخدوش و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه پس از انقضـاء   -18-3

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

  

  

  

  

  

  

 

  نام و امضاء پيشنهاد دهنده

  

  گذار : زايدهم

  ت توليد برق نكاشركت مديري

  

  

  

  

  

)5(  

  



  بنام خدا

   برق نكا  مديريت توليد عدد باطري مازاد ضايعاتي شركت 258فروش   5/1400فرم پيشنهاد قيمت مزايده شماره 

امضاء كنندگان زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پـذيرش تعهـدات و مسـئوليت در مـورد مطالـب و        

و ،  مزايـده  هدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارك عمـومي ، تع مزايدهمندرجات دعوتنامه شركت در 

،قيمـت پيشـنهادي   و با اطالع كامل از جميع شرايط عمـومي موجود  زايدهبطور كلي تمامي مدارك و اسناد م

  خود را بشرح ذيل اعالم مينمايم:

  مبلغ كل  مبلغ واحد  تعداد  شرح كاال   رديف

      1  آمپر ساعت 2.000اسيد  –سرب   1

      12 آمپر ساعت 1.400اسيد  –سرب   2

      226 آمپر ساعت 800اسيد  –سرب   3

      4 آمپر ساعت 420اسيد  –سرب   4

      15  آمپر ساعت 350اسيد  –سرب   5

  

 / شناسـه ملـي  .......................... بـه شـماره ملـي   / كـد اقتصـادي  ............................فرزند / شركتاينجانب

ــغ...................................... ــدد...........................................  مبلـ ــه عـ ــه    بـ ــروف بـ ــه حـ ــال و بـ ريـ

% ماليات بر ارزش افزوده خريداري 9 بدون احتساب ريالمبلغ.........................................................................

 . نمايم

مت پيشنهادي مالك مقايسه قيمت و تعيين برنده خواهد بود و داوطلبي كه باالترين توضيح اينكه جمع كل قي

  قيمت كل را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود.

 شود . جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي زايدهنمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك م تائيد مي - 1

 .پيشنهادها ندارديا تمام  هريكتاييد و پذيرش براي  گزار الزامي زايدهاطالع كامل دارم كه دستگاه م - 2

كل باطري  دتعدابر طبق قيمت پيشنهادي خريدار و براساس  باطري هاي مازاد ضايعاتي بهاي كل فروش - 3

% ماليات برارزش افزوده به مبلغ پيشنهادي اضافه شده و خريدار ملزم به 9تعيين ميگردد.هاي ضايعاتي 

  پرداخت آن ميباشد.

  خانوادگي و سمت و امضاء مجاز و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده : نامنام و 

  شماره تماس ثابت :                                       همراه :

  

  آدرس :
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  مزايدهشركت در  -  1نمونه ضمانتنامه شماره 

  

  

  به نشاني :        ه ( * )                        نظر به اينك

  * ) شركت نمايد ، لذا اين بانك از (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                        نمايد چنانچه ( * * ) تعهد مي

در مدت مقرر  خريد مورد مزايده و واريز وجه مربوطكننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشاراليه از  شركت

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

               ت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي شركت ( * * ) مطالبه نمايد به محض درياف

يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقـدامي از مجـاري قـانوني يـا     بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف 

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

ه درخواست ـا بـنـوده و بـر بـبـتـعـم          اداري روزاعت ـر سـآخ اـتضـمـانـتـنـامـه ن ـاي

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

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

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

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

  پرداخت كند.

  

  

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

   

  ود .نوشته ش گذار مزايده( * * ) نام 

  

  نوشته شود . خريدار( * ) نام 
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