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مزايده فروش يک دستگاه تست شرايط، مقررات و تعهدات شركت كنندگان در دستورالعمل، 

   99ZPCز//05به شماره س شركت پتروشیمی زاگر تله بخار مازاد
 

 با، عسلویه مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی)فروشنده( شرکت پتروشیمی زاگرس

یک دستگاه تست   در نظر دارد،خود  ص پ کمیسیون معامالت01/127ک م//172مصوبه شماره به ستناد ا

به همراه کیف و آلمان،  Gestraساخت شرکت  VKP، مدل )در حد نو،کم کارکرد و سالم(تله بخار مازاد

لذا عمومی به فروش برساند.  مندرج در بخش دوم اسناد، از طریق مزایده جدولمطابق شارژر مربوطه 

فوق که طبق شرایط مندرج در  مزایده آید تا در یدعوت بعمل م واجد شرایط متقاضیانبدینوسیله از 

خود را با توجه به مراتب   ی شنهادشرکت نموده و قیمت پی ؛ برگزار خواهد شد زایدهاسناد و مدارک م

 :دنایذیل اعالم نم

 برنامه زمانبندی انجام مزایده: -1

 توضیحات  تاريخ  شرح  رديف 

 فروش اسناد مزایده  1
  99/ 12/ 03از تاریخ  

 99/ 12/ 13لغایت  

اقامتی    مجتمع ،  بندر سیراف / محل:    8  -16ساعت:  

 امور حقوقی و پیمان ها پتروشیمی زاگرس،  

مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و  با ارائه  

 نامه کتبی برای اشخاص حقوقی معرفی  

 بازدید از محل و اقالم مزایده  2
تا    99/ 12/ 03از تاریخ  

 99/ 12/ 13پایان  

هر روز به استثنای روزهای جمعه و    8-16از ساعت  

 تعطیل رسمی 

 ها    / تحویل به امور حقوقی و پیمان 16تا ساعت   99/ 12/ 17 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات و ارسال مدارک  3

 

اره  م اری شــ جــ باید به حســا   متقاضیان  ریال است که    ( صد هزار سی )    300٫000زایده  اد م ـ اسن فروش  قیمت  -2

را د آن رســی اصــل  ، به نام شرکت پتروشیمی زاگرس واریز   ی بانک تجـارت شعبـه نخل تق   26100-  62469

از طریق باجــه   در طول ساعات اداری،  )واریز وجه، . دمزایده را دریافت نمایاسناد تحویل و به فروشنده 

 پذیر می باشد.( مستقر در محل مجتمع پتروشیمی زاگرس نیز امکان 

 : شرايط متقاضی -3

 داشتن شخصیت حقیقی یا حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت)شخص حقوقی( با موضوع مزایده.  −

و آگاهی از حقوق و عوارض دولتی  آشنایی کامل به مقررات مناطق ویژه اقتصادی، قوانین گمرکی  −

 ( .مربوط به ترخیص کاال از گمرکات.)معرفی نماینده واجد شرایط الزامی است

ه و ارائه رضایتنامه از دو کار مشابه با مشخصات موضوع مزایدداشتن سوابق و تجربیات حداقل  −

 ( .کارفرمایان مربوطه)ارائه نام و شماره تلفن هر کارفرما الزامی است

 توانائی مالی جهت ارائه ضمانتنامه بانکی»شرکت در مزایده« و »انجام تعهدات«. −
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شــرایط مالحظــه مزایده و  وضوعممازاد  ی کاالو آگاهی کامل از وضعیت  بازدید متقاضیان باید پس از  -4

 (مزايده بخش دوم اسنادضمیمه مندرج در )فرم مربوطهقالب ذکر، پیشنهاد قیمت خود را در ال ذیل

 درج و ارائه نمایند.

حاوی پاکت سـربسته و الک و مهر شده که یک باید پیشنهـاد خـود را در  مزایدهداوطلـب شرکت در  -5

اسناد ممهووور بووه مهوور پی وونهاد   »ب«، تضمین شركت در مزايده الف«» الک و مهر شده سـه پاکـت

تنظــیم و در تهیــه و  ؛ مــی باشــد تکمیوول شووده  برگ پی نهاد قیمت  ج«»و  و مدارک شناسايی دهنده

در مهلــت مقــرر بــا اخــذ ، با درج موارد مشخصات کامل مزایده و خریدار بر روی پاکات، موعد مقرر

هــای شــرکت پتروشــیمی زاگــرس  بــه دفتــر امــور حقــوقی و پیمان  رسیدِ حاوی ســاعت و تــاریخ وصــول

 . ، تحویل و رسید دریافت نمایند )فروشنده( 

را در ذیــل    کامــل خــود ه و مشخصات را مهر و امضاء نمود  کتابچه مزایده کلیه صفحات متقاضیان بایستی  -6

 آن درج نمایند. به پیشنهادات ناقص و همچنین فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

قیمت پیشنهادی خــود را در جــدول و زمینه فعالیت، توجه به تجربه، تخصص و اتکا به ، با متقاضیان باید -7

مغــایرت در وجود در صورت . درج و ارائه نمایندفرم مربوطه و با محاسبه جمع کل، به عدد و حروف 

 گیرد. نگارش ارقام، مبلغ به حروف مالک عمل قرار می

پیشنهادهای دریافتی باید بدون قید و شرط، توضــیو و خدشــه، خــط خــوردگی و الک گرفتگــی تنظــیم و    -8

 خواهد بود. تحویل شود؛ لذا در صورت مشاهده هریک از موارد فوق، پیشنهاد مردود و غیرقابل قبول 

بایست باشد که متقاضیان میمیریال  میلیون  یکصد، مبلغی معادل شرکت در مزایده  تضمین)سپرده( -9

شرکت پتروشیمی زاگرس نــزد بانــک تجــارت، شــعبه نخــل تقــی   26100-62469شماره  حسا  آن را به

مهــر و امضــاء  کتابچــه  واریز و اصل فیش مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و همچنین  

همــین    5بنــد    مطــابق کلیه صفحات شرایط، مقررات و تعهدات شرکت کنندگان در مزایده )اسناد حاضــر(،  

. بدیهی است پیشنهادات فاقد تضمین مردود تلقی شده و قابــل قبــول و  شرایط به فروشنده تحویل نمایند 

 رسیدگی نمی باشند. 

دریافتی با حضور مسئولین مربوطه در جلسه کمیسیون معامالت شرکت بازگشــایی و پــس   پیشنهادهای  -10

 از بررسی و انتخا  برنده مزایده، مراتب به صورت کتبی به اطالع ایشان خواهد رسید. 

، برای پیشــنهاد قیمــت قرارداد، کلیه شرایط و تعهدات، در قالب معرفی برنده مزایدهتعیین و پس از  -11

 به امضاء متقابل طرفین رسیده و الزم االجرا خواهد بود. تنظیم و  بخش دوم اسناد،مندرج در 

روز متــوالی از تــاریخ  7فروشنده، حداکثر ظــرف مــدت پس از ابالغ کتبی  مکلف است مزایده برنده -12

هــای شــرکت پـتــروشیمی زاگــرس به دفتـر امور حقــوقی و پیمان جهت امضاء قرارداد ابالغ برنده،

 .یدمراجعه نما

تا پایان قرارداد و اجرای کامل  ضمانتنامه انجام تعهداتتضمین سپرده شرکت در مزایده برنده، بعنوان  -13

کار نزد شرکت پتروشیمی زاگرس باقی خواهد ماند و پس از اتمــام کــار و درخواســت کتبــی، بــا ت ییــد 

 ناظر، به ذینفع مسترد خواهد شد.
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 روز متوالی از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد می باشد. 30مدت اجرای کار  -14

قابــل  ،برنــده مزایــدهامضاء قرارداد توســط پس از کلیه شرکت کنندگان  تضمین شرکت در مزایده -15

  استرداد می باشد.

و یا انصراف وی، تضمین برنــده  12در بند در صورت عدم مراجعه برنده مزایده در مدت ذکر شده  -16

مزایــده بــه همــین شــیوه بــه نفــر موضوع ضبط و اقالم زاگرس)فروشنده( پتروشیمی به نفع شرکت 

 بدیهی است هیچگونه ادعایی نیز در این زمینه قابل قبول نخواهد بود. .بعدی واگذار خواهد شد

های هزینــه کلیــه آگاهی الزم داشته باشند و شرایط و مقررات گمرک منطقهاز متقاضیان می بایستی  -17

اخــذ مجــوزات، تحویــل اقــالم، ترخیص قطعی کــاال از گمــرک، متصوره در ارتباط با این مزایده اعم از 

عهــده و مســئولیت برنــده ر بارگیری، حمل و نقل و غیـره و همچنیـن کلیــه تشــریفات قــانونی و... بــ 

 مزایده می باشد.

و هزینه های اجــرای کــار بعهــده برنــده جهت بسته بندی و بارگیری تهیه و ت مین کلیه تجهیزات الزم  -18

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.زاگرس مزایده خواهد بود و شرکت پتروشیمی 

خریدار و کارکنان وی موظف به رعایت مــوازین و مـقــررات فروشـنــده از جملــه مقــررات ایمنــی و  -19

ی موظف به رعایت موازین و مـقــررات فروشـنــده از جملــه خریدار و کارکنان و باشند. حراست می

پانــدمی با توجه به شیوع گسترده . باشند می، بهداشت و محیط زیست مجتمع ایمنی ،مقررات حراست

مکلف است  خریداردر جهان و از جمله کشور و میزان باالی سرایت و سرعت شیوع این بیماری،  کرونا

وزارت و  کلیه دستورالعمل های ابالغــی از ســوی کارفرمــا فروش،موضوع قرارداد در اجرای کارهای 

نفت مرتبط با این موضوع را رعایت و پروتکل های بهداشتی صادره از سوی وزارت بهداشت کشور را 

های صــادره در ایــن ها و بخشــنامههای مالی ناشی از اجرای ابالغیــهنیز مد نظر قرار دهد و مسئولیت

 خصوص را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ نماید.

است و ارائه پیشــنهاد شــرکت در  مخیرد یا قبول هر یک از پیشنهادها شرکت پتروشیمی زاگرس در رَ -20

 مزایده، هیچگونه حقی را برای پیشنهاد دهنده ایجاد نخواهد نمود.

رنده مزایــده خواهــد بــود. همچنــین شــرکت ها به عهده بهای مربوط به درج کلیه آگهیکلیه هزینه -21

هایی را کــه پیشنـهــاد دهـنــدگان بابــت تهیــه و پتروشیمی زاگـرس وجه خرید اسناد مزایده و هزینــه

 .تسلیم پیشنهادات خود متحمل شده اند را پرداخت نمی نماید
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 1شماره    پیوست

 شركت پتروشیمی زاگرس   مزايده صنعتی مازادی  كاالجدول  

 99ZPC/ز/05 شماره به  

 

 

تاريخ ابالغ كتبی   از روز متوالی 30ظرف مدت كه خريدار مکلف است حداكثر  كاالی صنعتی مازاد جدول

)برگ پی نهاد  بخش دوم اسناد مزايدهضمیمه ، از مجتمع خارج نمايد، مطابق جدول مندرج در قرارداد

 / .اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفتخريد اسناد مزايده در    پس از  و جدول مذكور  قیمت( می باشد 

 


