
 

 

 

 
 

 مهر و امضاء خریدار 5از  1صفحه    فروش کاالهای مستعملشرایط، مقررات و تعهدات مزایده 

 ، مقررات و تعهدات شركت كنندگان در مزايده  شرايطدستورالعمل ، 

   شركت پتروشیمی زاگرس مستعملفروش كاالهای 

  ZPC 99ز//60به شماره 
 

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس استان بوشهر، مستقر در )فروشنده( شرکت پتروشیمی زاگرس 

در نظر دارد،  ص پ کمیسیون معامالت01/127ک م//171مصوبه شماره به باستناد ، )عسلویه(جنوبی

از  ،اسناد مزایده مطابق لیست مندرج در بخش دوم ،بصورت مستعملرا خود برخی از کاالهای مازادِ انبار 

آید تا  یدعوت بعمل م متقاضیان واجد شرایطلذا بدینوسیله از  .فروش برسانده عمومی ب طریق مزایده

برگزار خواهد شد شرکت نموده و   زایدهفوق که طبق شرایط مندرج در اسناد و مدارک م مزایده در

 :دنخود را با توجه به مراتب ذیل اعالم نمای ی شنهادقیمت پی

 برنامه زمانبندی انجام مزایده: -1

 توضیحات  تاريخ  شرح  رديف 

 فروش اسناد مزایده  1
  99/ 12/ 03از تاریخ  

 99/ 12/ 14لغایت  

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
 99/ 12/ 03از تاریخ  

 99/ 12/ 14تا پایان    

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

 رسمی   ت تعطیال 

   ها   امور حقوقی و پیمان تحویل به    / 16تا ساعت   99/ 12/ 19 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات و ارسال مدارک  3

 

اره  م اری ش ج باید به حساب متقاضیان ریال است که  ( پانصد هزار )  500٫000زایده اد مـ اسن فروش قیمت  -2

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

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

 مستقر در محل مجتمع پتروشیمی زاگرس نیز امکانپذیر می باشد.(

 : شرايط متقاضی -3

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

 ( ..)معرفی نماینده واجد شرایط الزامی استترخیص کاال از گمرکاتمربوط به 

 ه  مشابه با مشخصات موضوع مزایدداشتن سوابق و تجربیات  −

 .ه« و »انجام تعهدات«ه ضمانتنامه بانکی»شرکت در مزایدارائمالی جهت توانائی  −

مــورد مــازاد  اقــالم کاالهــای صــنعتی وو آگاهی کامــل از وضــعیت  بازدید پس از  می بایستمتقاضیان  -4

ضمیمه  مندرج در  ) فرم مربوطــهقالب ، پیشنهاد قیمت خود را در رالذک شرایط ذیلمالحظه مزایده و 

 درج و ارائه نمایند. (مزايده  بخش دوم اسناد
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ی اباید پیشنهـاد خـود را در پاکت سـربسته و الک و مهر شده کــه محتــو مزایدهداوطلـب شرکت در  -5

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

، بــا درج مــوارد می باشــد تنظــیم و در موعــد مقــرر تکمیل شده برگ پی نهاد قیمت ج«»و  دهنده

در مهلت مقرر با اخذ رسید حــاوی ســاعت و تــاریخ مشخصات کامل مزایده و خریدار بر روی پاکات، 

 .فروشنده تحویل نمایدوصول به 

را در ذیــل    کامــل خــود را مهر و امضاء نموده و مشخصات   کتابچه مزایده کلیه صفحات ان بایستی متقاضی  -6

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

محاســبه جمــع قیمت پیشنهادی خود را در جدول و فرم مربوطه به صورت تفکیکی و بــا  متقاضیان باید -7

مغایرت در نگارش ارقام، مبلــب بــه حــروف وجود در صورت . کل، به عدد و حروف درج و ارائه نمایند

 گیرد. مالک عمل قرار می

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

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

ریــال را میلیون  یکصدمبلغی معادل  الزم است متقاضیان ؛ بمنظور تضمین )سپرده( شرکت در مزایده -9

شرکت پتروشیمی زاگرس نزد بانک تجارت، شــعبه نخــل تقــی واریــز و   26100-62469شماره  به حساب

اصل فیش مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و همچنــین مهــر و امضــاء کلیــه صــفحات  

شرایط، مقررات و تعهدات شرکت کنندگان در مزایده )اسناد حاضر(، در یک پاکت در بســته قــرار داده و  

حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمــت منــدرج در  آن نمودن پس از مهر و موم 

به دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت پتروشیمی زاگرس واقع در منطقــه ویــژه اقتصــادی   1جدول بند 

انرژی پارس، عسلویه، تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است پیشنهادات فاقد تضــمین مــردود تلقــی  

 باشند. قبول و رسیدگی نمی   شده و قابل 

قه ویژه واقع در منط)فروشنده( مجتمع پتروشیمی زاگرس، و کاالهای صنعتی مازادمحل تحویل اقالم  -10

مــذکور  نماینــد از محــل. شـرکت کنندگان اقرار میباشدمی عسلویه - اقتصادی انرژی پارس جنوبی

 باشند.یآن آگاه مبازدید کرده و از شرایط محلی و اوضاع و احوال حاکم بر 

دریافتی با حضور مسئولین مربوطه در جلسه کمیسیون معامالت شرکت بازگشــایی و پــس   پیشنهادهای  -11

 از بررسی و انتخاب برنده یا برندگان مزایده، مراتب به صورت کتبی به اطالع ایشان خواهد رسید. 

از تاریخ  فت روز متوالیهحداکثر ظرف مدت فروشنده، پس از ابالغ کتبی  مکلف است مزایده برنده -12

اقــدام و جهــت کــل مبلــب پیشــنهادی  %10نسبت به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات معــادل  ،برنده ابالغ

 .مراجعه نمایدهای شرکت پتـروشیمی زاگرس به دفتـر امور حقوقی و پیمان امضاء قرارداد

برنــده مزایــده قابــل امضاء قرارداد توســط پس از کلیه شرکت کنندگان  تضمین شرکت در مزایده -13

  باشد.استرداد می
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و یا انصــراف وی، تضــمین  12در بند در صورت عدم مراجعه برنده مزایده در مدت ذکر شده  -14

مزایده به همین شیوه موضوع ضبط و اقالم )فروشنده(  پتروشیمی زاگرسبرنده به نفع شرکت 

بدیهی است هیچگونــه ادعــایی نیــز در ایــن زمینــه قابــل قبــول  .به نفر بعدی واگذار خواهد شد

 نخواهد بود.

از  شــده  تعیــین زمــان هــر و یا  از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد  ساعت  72خریدار موظف است ظرف مدت  -15

  9معرفی شده ازسوی فروشنده در بنــد را به صورت یکجا به حساب قرارداد مبلب کل ، سوی فروشنده 

پــس از .  تحویــل نمایــد )دســتگاه نظــارت(  رسید بانکی مربوطه را به فروشنده  صل ا واریز و  این شرایط 

مکلف است  (برنده مزایدهخریدار)وجه مزایده و اخذ مجوز از شرکت پتروشیمی زاگرس، واریز کل 

موضــوع مزایــده  و کاالهای صنعتی مازاداقالم کامل به خروج  سبتن روز شصتمدت ظرف حداکثر 

اقدام نماید. چنانچه در مدت تعیین شده برای اجرای کار، برنده مزایده به هر دلیل نســبت بــه خــروج  

درصــد( مبلــب   پــن  )  % 5مبلغی معادل ، تأخیـر  هفته اقدام ننماید، به ازای هر  و کاالهای صنعتی مازاد اقالم 

وجــوه واریــزی بــه حســاب فروشــنده و یــا  بعنوان جریمه تأخیر تعیین و از محل را مزایده کل قرارداد 

بدیهی است جرائم متعلقــه از  .  شد خواهد  و یا به حساب بدهکاری وی منظور  انجام تعهدات کسر تضمین 

روز   28ضمنًا چنانچــه کــل مــدت تــأخیر بــیش از درصد مبلب قرارداد تجاوز نخواهد کرد.  بیست سقف 

فســخ و    بــدون نیــاز بــه اقــدام قضــایی  و  ه بصورت یکطرفــ گردد، فروشنده محق خواهد بود معامله را 

،  عالوه بر اعمال جرایم متعلقــه به نفر بعدی واگذار نماید. در این صورت  باقیمانده اقالم مورد مزایده را 

مورد  ،  از طرف خریدار ضبط و هیچگونه ادعایی  فروشنده به نفع  قرارداد انجام تعهدات تضمین کل مبلب 

 . و پذیرش نخواهد بود قبول 

های متصوره در ارتباط با این مزایده اعم از اخذ مجوزات، تحویل اقالم، بــارگیری، حمــل و هزینه کلیه -16

 باشد.نقل و غیـره و همچنیـن کلیه تشریفات قانونی و... بعهده و مسئولیت برنده مزایده می

ن بایستی شرایط و مقررات گمرک منطقه را رعایــت و هرگونــه هزینــه احتمــالی در ایــ متقاضیان می -17

 باشد.ارتباط بعهده و مسئولیت برنده مزایده می

های مسئول دولتی، مالیات مالیات و سایر حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانه مورد تقاضای دستگاه -18

باشــد و های گمرکی و بطور کلی تمامی کسورات قانونی، بعهده خریدار میارزش افـزوده، هزینهبر 

د و فروش است پرداخت کســورات قــانونی متعلقــه راســاً توســط چون این قرارداد یک قرارداد خری

 شود و فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت.خریدار انجام می

های اجــرای کــار بعهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود و شــرکت  تهیه و تأمین کلیه تجهیزات الزم و هزینه  -19

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. زاگرس پتروشیمی 

و کارکنان وی موظف به رعایت موازین و مـقــررات فروشـنــده از جملــه مقــررات ایمنــی و  خریدار -20

 باشند.حراست می

باشــد. خریــدار تعـهــد می ، قابــل افــــزایش یــا کــاهش%25مورد مزایـده، تا میـزان کاالهای مقـدار  -21

نماید در صورت تغییر در تعداد و مقادیر اقالم، مطابق مفاد این بـنــد، نســبت بــه انجــام موضــوع می
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مزایده، با قیمت مندرج در جدول پیشــنهادی خــود اقــدام نمایــد. خریــدار هرگونــه ادعــایی در ایــن 

 نماید.خصوص را از خود سلب و ساقط می

است و ارائه پیشنهاد شرکت در  مخیردها د یا قبول هر یک از پیشنهاشرکت پتروشیمی زاگرس در رَ -22

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

، برای پیشــنهاد قیمــت قرارداد ، کلیه شرایط و تعهدات، در قالبمعرفی برنده مزایدهتعیین و پس از  -23

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

خواهــد بــود. همچنــین شــرکت  ها بــه عهــده برنــده مزایــدهلیه آگهیدرج کهای مربوط به  هزینه -24

ی را کــه پیشنـهــاد دهـنــدگان بابــت تهیــه و یهاه و هزینهوجه خرید اسناد مزاید زاگـرسپتروشیمی 

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

 شركت پتروشیمی زاگرس   مزايده و كاالهای صنعتی مازاداقالم    لیست

 99ZPC/ز/60 به شماره 

 

  (1جدول شماره )
 

 تعداد واحد  شرح و عنوان گروه  رديف 

 26 دستگاه  اُجنرال  18000کولر گازی پنجره ای  1

 1 دستگاه  بوتان 18000کولر گازی پنجره ای  2

 1 دستگاه  ال جی  19000کولر گازی پنجره ای  3

 3 دستگاه  ال جی  24000کولر گازی پنجره ای  4

 1 دستگاه  اُجنرال  24000کولر گازی پنجره ای  5

 1 دستگاه  ال جی 12000کولر گازی اسپلیت  6

 1 دستگاه  ال جی 18000کولر گازی اسپلیت  7

 2 دستگاه  اُجنرال 30000کولر گازی اسپلیت  8

 1 دستگاه  ال جی 36000کولر گازی اسپلیت  9

10 UPS   10فاراتلKVA  1 دستگاه 

 1 دستگاه  10KVAفاراتل  UPSباتری کابینت مربوط به  11

 12 عدد W 36*2قاب مهتابی  12

 13 عدد W 18*2قاب مهتابی  13

 


