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.می باشد»شرکت پاالیش نفت بندرعباس« ذکر شده منظور»پاالیشگاه«در اسناد و مدارک این مزایده هرجا کلمه:توجه 

بـاالترین 

)لذا خریدار بایستی بابت کلیه اقالم جداول پیوست نرخ پیشنهادی خود را ارائه نماید

).5(محتوی ضمانتنامه بانکی و یا رسید واریز وجه نقد موضوع بند "الف "پاکت 1-2
.محتوی برگ پیشنهاد نرخ"ج"پاکت 2-2
.رسیده استخریدارمهر یا و اسناد مزایده که به نشانه قبول به امضاء و جپاکت بزرگ محتوی پاکات الف، 3-2

.الک و در بسته باشندو بودهفاقد نام و نشانی و هر گونه عالمت مشخصه دیگر ات فوق باید ابل ذکر است پاکق

ــه  شناس
در10000001664

، پسـت بانـک و   ضمانتنامه صادره از بانـک سـرمایه  (
)نمیباشدمورد تأیید موسسات اعتباري و مالی

موعد مقـرر در اسـناد مزایـده واصـل شـده باشـند       
.ترتیب اثر داده نخواهد شدمطلقاً



040/98شماره مجدد مزایده آگهی

با هریک از ردیف های اقالم مورد مزایده به طور جداگانـه  تأکید می نماید قیمت واحد پیشنهادی مزایده گران در رابطه-8
با نرخ پایه کارشناسی تطبیق و مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در صورت اختالف فاحش نرخ پیشـنهادی  

.ارشناسی بنابر تشخیص پاالیشگاه، پاالیشگاه حق خواهد داشت به پیشنهاد مزایده گر ترتیب اثر ندهدبا نرخ پایه ک

ی ضمانتنامه شرکت در مزایده باز شـده و در  محتو"الف "مشخص شدن نرخ پیشنهادی خریداران ، ابتدا پاکت 
.نیز باز خواهد شد"ج "صورتی که تضمین شرکت در مزایده مورد قبول واقع گردد ، پاکت 

قیمت پیشنهادی خریداران برای اجناس مورد مزایده مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های خرید از جمله ، قیمت هـر  -11
،کسور قانونی  و غیره خواهـد  نیروی انسانیری ، حمل و باراندازی ، هزینه های عمومیهزینه بارگیماشین آالت،گروه ،
.بود

روز پس از ابالغ کتبی فروشنده وجوه الزم را به شرح زیر پرداخت نمـوده  10برنده مزایده متعهد می باشد ظرف مدت -12
ها واقع در ساختمان مرکزی شرکت پاالیش نفت و برای امضاء قرارداد با در دست داشتن رسیدهای مربوطه به امور پیمان

:مراجعه نمایند 134بندرعباس اتاق 

را قبـل از تسـویه   را قبل از شروع بکار و مبلغ مالیات و عـوارض ارزش افـزوده  مورد معاملهکلبهایخریدار بایستی 1-12
بـه شـماره   23050د بانک تجارت شـعبه پاالیشـگاه بنـدرعباس کـ    2305052682به حساب جاری حساب نهایی 

شرکت پاالیش مالیبه امور راپاالیش نفت بندرعباس واریزو رسید مربوطهبه نام شرکت10000001664شناسه 
.نمایدنفت بندرعباس تسلیم 

و مورد کل مبلغ مورد معامله است و باید به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر% 10انجام تعهدات معامله ، که ضمانتنامه 2-12
و به نام شرکت پاالیش نفت بنـدرعباس واریـز و   11-1بندیا واریز وجه نقد به حساب مندرج درو د فروشندهتائی

.شرکت پاالیش نفت بندرعباس تسلیم نمایدامور پیمانها رسید آن را به

رده شـرکت در  خودداری نماید سـپ ) 11طبق بند (در صورتیکه برنده مزایده از پرداخت بهای پیشنهادی در مدت مقرر -13
مزایده وی ضبط و به نفع پاالیشگاه برداشت در صورتی که شرکت پاالیش نفت بندرعباس مقتضی بداند معامله را با نفر 
دوم انجام خواهد داد و چنانچه نفر دوم هم حاضر به انجام معامله نشـد سـپرده او نیـز بـه نفـع شـرکت پـاالیش نفـت         

.بندرعباس ضبط و برداشت خواهد شد
نانچه برنده اجناس تحت مزایده بیش از یک نفر باشد برنده نهائی بوسیله قرعه کشی که توسط شرکت پاالیش نفـت  چ-14

.بندرعباس انجام می گیرد تعیین خواهد شد

حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده شرکت در مزایده او نیز ضبط و برداشت خواهد شد و عالوه بر ضـبط  
بندرعباس می تواند اسامی نفرات یا شـرکتهای فـوق الـذکر را    تضمین های شرکت در مزایده آنها، شرکت پاالیش نفت

تشخیص شرکت پاالیش نفت بنـدرعیاس در  . و یا بصورت دائم از لیست خریداران وشرکتهای ذیصالح حذف نمایدموقتاً
.مورد ضبط تضمین های شرکت در مزایده و یا حذف از لیست خریداران وشرکتهای ذیصالح قطعی و نافذ خواهد بود
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الـی 9و از سـاعت 28/02/1400مـورخ  سه شـنبه روزلغایـت 25/02/1400مورخشنبهروزاجناس از 
میباشـد و  و شـهرک مرواریـد  تدارکات کاال شرکت پاالیش نفت بندرعباستأمین  و مدیریتمکان بازدیـد وبحص11:30

HSEتأمین ومدیریتهماهنگی و نظارت میبایستی با 

12
04/03/1400

در کمیسیون معامالت شرکت پاالیش نفت بندرعباس 05/03/1400مورخ شنبهچهاردر روزپاکات پیشنهاد نرخ واصله-24
مـات و ضـوابط ابالغـی    ضمناً با عنایت به ضرورت رعایت الزا. با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد

توسط ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر لزوم اجتناب از تشکیل جلسات غیر ضـروری، جلسـه گشـایش پاکـات     
لذا تأکید می نماید از حضور در محل کمیسـیون معـامالت اجتنـاب    . اساساً بدون حضور مزایده گران برگزار خواهد شد

.فرمایید
.پیشنهاد دهنده می باشدیکجهت گشایش پاکات مالی و اعالم برنده حداقل هندگاندحد نصاب تعداد پیشنهاد -25
پس از بازگشایی پاکات پیشنهاد نرخ و انجام بررسیهای الزم، سپرده شـرکت در مزایـده نفـرات اول و دوم نگهـداری و     -26

.مسترد میگرددو کارت ملی به پیشنهاد دهنده مذکور با در دست داشتن اصل شناسنامه سپرده نفرات بعدی صرفاً

جمشید رشیدي
امور پیمانهارئیس 
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سند قرارداد
=====================

»»انواع ضایعات و کاالهاي اسقاطی و مستعمل انواع ضایعات و کاالهاي اسقاطی و مستعمل فروش فروش « « 

بـه  »فروشـنده «ذکر شده به عنوان »پاالیشگاه«که منبعد به اختصار پاالیش نفت بندرعباس ، شرکتاین قرارداد فیمابین 
جــاده غــرب شهرســتان بنــدرعباس ،کدپســتی           25کیلــومتر : بنــدرعباس بــه نشــانی : و محــل ثبــت 18984: شــماره ثبــت 

یکطرف واز7618160023، کدکارگاهی 10101874688و شناسه ملی 4111-4389-1676، کداقتصادی 84183-79311
ــرکت ــت  ..................... ش ــماره ثب ــه ش ــی  .... .........ب ــه مل ــادی .................................... و شناس ــانی : ........................... و کداقتص ــه نش : ب

میشود از طرف دیگر بـه  نامیده »خریدار«منبعد در این قراردادکه ..................................:، کدپستی ..............................................................
زیر منعقد میگردد،مشروحه جهات و شرایط 

قراردادموضوع-1ماده 
ول امطابق جد(و شهرک مرواریداز بارگیری ، حمل و خارج نمودن اقالم مازاد، مستعمل و اسقاطی پاالیشگاهعبارت است 1-1

به بیرون از محوطه )شرایط و کم و کیف آنها مطلع میباشدبه رویت خریدار رسیده و نامبرده از پیوست اسناد مزایده که قبالً
براساس قرارداد حاضر و طبق دستورالعمل های صادره توسط نماینده فروشنده و تعیین اولویت و شهرک مرواریدپاالیشگاه

ن میباشد و در صورت حمل کاال نیز بعهده فروشنده میباشد و در ابتدای شروع بکار اعالم و خریدار ملزم به اجرای آبرداشت و 
.خواهد شدریمه تأخیر و کسر از خریدار اقدامعدم رعایت زمان خروج اقالم هر اولویت توسط خریدار، نسبت به محاسبه ج

خریـدار بـا   . ول پیوست تقریبی بوده و کاهش آن به هر مقدار و تعداد مورد قبول خریدار می باشـد اتعداد و مقادیر مندرج در جد2-1
فوق و با آگاهی و علم از اوضاع و احوال وزن تقریبی ضایعات مبادرت به اعالم نرخ و خریـد نمـوده اسـت و منبعـد     قبول شرایط 

. هیچگونه ادعائی تحت این شرط نداشته و نخواهد داشت

قرارداد و نحوه واریزمبلغ -2ماده
بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشدکه )ریال..........................................................................................مبلغ کل قرارداد

پس از امضای قرارداد، حداکثر توسط نماینده فروشنده جهت واریز وجه به حساب فروشنده به خریدار ابالغ و خریدار 
نزد بانک 2305052682لغ کل قرارداد را بحساب جاری شماره مببایستی ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ ابالغ فروشنده 

اصل فیش ضمناً خریدار بایستی نسخه. تجارت شعبه پاالیشگاه بندرعباس بنام شرکت پاالیش نفت بندرعباس واریز نماید
ال فروشنده تحویل تدارکات کاتأمین و واریزی را به واحد مدیریت مالی فروشنده ویک نسخه کپی از فیش واریزی را به اداره 

.نماید

مبلغ کل قرارداد حاضر تقریبی بوده و چنانچه ضایعات مورد معامله از مقدار مذکور در قرارداد کـاهش یابـد، خریـدار    :1تبصره 
حقی نسبت به مطالبه ضایعات دیگری در این مورد را ندارد و پس از تسویه حساب مابقی وجه واریزی به وی پرداخـت  

. به ذکر است هیچگونه کارمزد یا بهره ای به وجوه نگهـداری شـده نزدفروشـنده،تعلق نخواهـد گرفـت     الزم. خواهدشد



ضمناً خریدار میبایستی پس از صدور صورتحساب قطعی نسبت به واریز مالیـات بـر ارزش افـزوده بحسـاب فروشـنده      
.اقدام نماید
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قرارداد نسبت به بارگیری و خروج اجناس از پاالیشگاه اقدام الزم 3می باشددر مهلت تعیین شده در ماده خریدار موظف:2تبصره 
میلیون ریال پنجاهرا انجام دهد، در صورت تاخیر غیر مجاز از طرف خریدار، فروشنده به ازاء هر روز دیرکرد مبلغ 

و به حساب پاالیشگاه منظور خواهد شد و در صورتیکه از خریدار بعنوان جریمه کسر خواهد کرد) ریال50¸000¸000(
گرددقراردادفسخ وسپرده انجام ) بدون احتساب روزهای جمعه و ایام تعطیل رسمی(این تاخیرات بیشتر ازدو هفته 

همچنین درصورتیکه به هر مقداراز اقالم باقی مانده باشد . تعهدات خریدار به نفع فروشنده ضبط و برداشت خواهد شد
خارج ازپاالیشگاه اقدام کنداقالم تحویل داده شده تلقی آنهابهریداردرمهلت مقرر نتواند نسبت به بارگیری وحملوخ

.میشود و خریدارحق هیچگونه اعتراضی را ندارد

: مدت قرارداد -3ماده 
بغیـر از جمعـه هـا و    (مسیماه ش7، مستعمل و اسقاطی بارگیری و خروج کلیه اجناس مازادمدت قرارداد جهت جابجائی، 1-3

همچنین خاتمه مـدت قـرارداد و صـدور    .معتبر می باشدامضای قرارداد درنظر گرفته میشود که از تاریخ )تعطیالت رسمی
.گواهینامه پایان کار توسط نماینده فروشنده صادر و به خریدار اعالم خواهد شد

خریدار تعهد می نماید موضوع قرارداد را ظرف مدت تعیین شده انجام و ضـایعات موصـوف را از انبـار و سـایر محوطـه هـا       3-3
حقی نسبت بـه  بارگیری و تخلیه نماید و در پایان مدت مذکور، این قرارداد خاتمه یافته تلقی می گردد و خریدار هیچگونه 

باقیمانده احتمالی ضایعات موضوع قرارداد که از انبار خارج نگردیده نخواهد داشت و خریـدار بـا امضـاء ایـن قـرارداد حـق       
.هرگونه ادعائی را از خود سلب و ساقط می نماید

دار در شروع عملیات تحت درصورتیکه پس از ابالغ نامه شروع به کار خریدار که توسط فروشنده صادر و ابالغ میگردد، خری4-3
قرارداد حاضر بیش از دو هفته تاخیر نماید، فروشنده جریمه تأخیر را از خریدار کسر و مختار اسـت قـرارداد را بـه تقصـیر     

.خریدار فسخ و تمام سپرده انجام تعهدات وی را به نفع خود ضبط و برداشت نماید

نحوه برداشت-4ماده 
جهـت تسـهیل در امـر    . لف به هماهنگی الزم قبلی با نماینده فروشنده در امر برداشت میباشـد جهت شروع کار خریدار مک1-4

لذا در اجرای قرارداد نمی تواند به عـذر  . به رویت و اطالع خریدار رسیده است
.د را از نحوه برداشت اعالم نمودخریدار با امضاء این قرارداد اطالع کامل خو. عدم اطالع متعذر شود

خریدار بدینوسیله تعهد می نماید که در هنگام برداشت ضایعات موضوع قرارداد هیچگونه امـوالی غیـر از ضـایعات موضـوع     2-4
قرارداد را برداشت ننماید و لذا حق جمع آوری و برداشت اموال دیگر را نداشته و ندارد و چنانچه در هـر مرحلـه از اجـرای    

رداد چنین عملی صورت پذیرد موضوع به عنوان سـوء اسـتفاده و برداشـت غیـر مجـاز و تصـرف غیـر قـانونی در امـوال          قرا
فروشنده تلقی می شود و فروشنده عالوه بر حق فسخ قرارداد و ضبط سپرده انجام تعهدات خریدار و مطالبه خسارات وارده 

د محفوظ می دارد و خریدار حق هرگونـه اعتـراض و ادعـائی را    به تشخیص خود، حق تعقیب قضائی خریدار را نیز برای خو
فروشنده می تواند از خروج ضایعاتی که مورد نیاز خود و یا هرکدام از سازمانهای تابعـه  . در این خصوص از خود سلب نمود
.وزارت نفت باشد جلوگیری نماید
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هی خود را از نحوه و شرایط برداشت ضایعات در پاالیشگاه و با علم به سـاعت برداشـت وفـق سـاعت کـار در      خریدار اطالع و آگا3-4
پاالیشگاه ، برداشت تحت نظارت و دستورات نماینده فروشنده، راهنمائی اداره ایمنی، نظارت اداره حراست پاالیشگاه و آگاهی از 

شـمارش و بارنامـه نویسـی از    / خروج ضایعات از دروازه پاالیشگاه ، نحـوه تـوزین  برنامه ورود و خروج افراد، ماشین آالت، ابزار و 
م اطـالع و آگـاهی از نحـوه    دضایعات و سایر هماهنگیهای الزم در برداشت و خروج ضایعات، اعالم می نماید و نمی تواند بعذر ع

.برداشت متعذر شود
دو تا تخلیه ماده 2هزینه روزانه عدم بهره برداری از انبار را طبق تبصره در صورت انقضای مدت قرارداد و بقاء ضایعات، فروشنده 4-4

خریدار بدینوسیله و با امضای این قرارداد کلیـه اختیـارات الزم   . را محاسبه و از خریدار کسر و برداشت می نمایدبوسیله خریدار 
.خود سلب و اسقاط نمودرا در این خصوص به فروشنده تفویض نمود و حق هرگونه ادعا و اعتراض را از

با ارائـه بـرگ   اقالم قابل وزنقلم میباشد کهیا تعداد آن مزایده تقریبی بوده و مالک مقدار فروش هر قلم ، وزن تحتمقادیراقالم5-4
لذادرصورتیکه حین ویابعدازاجرای قراردادمشخص شود که مقادیر فیزیکی یک و یا چنـد  . محاسبه میگرددپاالیشگاهباسکول

لم ضایعاتی تحت قراردادکمتراز میزان مندرج در مزایده بوده ،خریدار حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نداشـته و طبـق مقـادیر    ق
. واقعی با ایشان تسویه حساب خواهد شد

حت قرارداد در صورتیکه حین و یا بعد از اجرای قرارداد  مشخص شود که مقادیر فیزیکی  و واقعی یک و یا چند قلم   ضایعاتی ت6-4
، درواگذاری و یا عدم واگذاری سرک اقـالم  مـذکور بـه    )پاالیشگاه بندرعباس(فروشندهبیشتراز  میزان مندرج در مزایده بوده ، 

در صـورت  با نرخ قرارداد حاضر و یا نرخ جدید که به خریدار توسط نماینده فروشـنده ابـالغ خواهـد شـد مختـار اسـت       خریدار
، مراتب  بصورت کتبی به خریـدار اعـالم ، و خریـدار موظـف اسـت       خریدار اری سرک اینگونه اقالم  به موافقت کارفرما به واگذ

ظرف یکهفته پس از ابالغ کتبی کارفرما ، نسبت به واریز وجه اقالم  مورد اشاره  اقدام ، و سریعاً عملیات تحویل گیری را شروع 
.ارد  نمایدو حق هیچگونه اعتراض و ادعایی ازاین بابت  ند

نحوه فروش -5ماده

باسکول پاالیشگاه بندرعباس

تعهدات سپرده انجام -6ادهم
خ پیشنهادی را قبل از شروع بکار بعنوان تضمین انجام تعهدات به حساب فروشنده کل نر% 10خریدار موظف است 

واریز و رسید آنرا تحویل نماید و یا به همین میزان ضمانت نامه از یکی از بانکهای معتبر و مورد تائید کارفرما ارائه 
حو مطلوب انجام نگرفت تمام سپرده به نماید ، تا در صورتیکه به علت قصور یا مسامحه خریدار تعهداتش به موقع یا بن



سپرده مذکور پس از تسویه حساب نهایی با فروشنده در صورت انجام تعهدات توسط خریدار نفع فروشنده ضبط گردد 
.و صدور گواهینامه نهایی پایان کار و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، توسط نماینده فروشنده ترخیص خواهد شد
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صورتحساب و تسویه حساب قطعی- 7ماده

و نـرخ مـذکور در مـاده دو ایـن     فروشـنده شمارش مندرج در برگهای بارنامـه تنظیمـی   /صورتحساب روزانه، براساس اوزان1-7
خریـدار  . شـود یک نسخه از صورت حساب مزبور در اختیار خریدار قرار داده می . قرارداد توسط ناظر تهیه و تنظیم میگردد

) ی صـورت گرفتـه باشـد   همگر آنکه در محاسبه اشتبا. (شمارش ثبت شده در برگ بارنامه ها را ندارد/حق اعتراض به اوزان
.مبلغ صورت حساب های مذکور بعنوان فروش ضایعات تلقی شده وجـوه آن بحسـاب بـدهکاری خریـدار منظـور میگـردد      

ـ طمینان از اینکه طی دوره قرارداد، مانده حساب حصول اکنترل و مطابقت مبلغ واریزی خریدار و  باشـد  فروشـنده ه نفـع  ب
ارسال یـک نسـخه از   .بوده و پس از خاتمه کار، امور مالی صورت حساب نهائی را تهیه می نمایدفروشندهبعهده امور مالی 

ه پس از خروج کاال از پاالیشگاه تدارکات کاال و پس از تایید حراست به امور مالی فروشندتأمین وپروانه خروج توسط اداره
در طول مدت قرارداد جهت کنترل صورتحسابها و انطباق آنها با نسخ دریافتی از حراست توسط امور مالی فروشنده الزامـی  

.میباشد
کنترل تناسب کاالی قابل تحویل با مبلغ اعالم شده وفق مفـاد قراردادوتوقـف تحویـل کاالبـه خریـدارواجازه خـروج مانـده       2-7

احتمالی کاالی موضوع قرارداد پس از حصول اطمینان از صحت روند انجام کار و کنترل موازنه مبلغ و حجم کاالی موضوع 
.کاال فروشنده خواهد بودتأمین و تدارکات مسئولیت واحد قراردادبا

میشود و در صورت عـدم مطابقـت   کنترل و مطابقت مبالغ واریزی خریدار با مفاد قرارداد از سوی امور مالی فروشنده انجام3-7
نحوه واریز مبالغ با مفاد قرارداد ، امور مالی فروشنده مراتب را جهت جلوگیری از خـروج اجنـاس توسـط خریـدار بـه اداره      

.تدارکات کاال اعالم می نمایدتأمین و 

:سایر تعهدات خریدار -8ماده 
روج کلیه و یا هریک از اجناس مورد مزایده پس از انجام تشریفات بارگیری و خجمع آوری، جانمایی، چیدمان و جابجائی، 1-8

تأمین واداراتخریدار بوده و تحت نظارت مستقیم نمایندگانو هزینهمورد لزوم اداری از پاالیشگاه به عهده
کتی و برگ باسکول جهت و بارنامه شر) دائم(همچنین مامورین حراست فروشنده با تنظیم فرم خروج کاال ایمنی و و کاال 

هر محموله صورت خواهد پذیرفت و به منظور جابجائی ، بارگیری و یا سایر موارد مربوط به کلیه اجناس مازاد ، مستعمل و 
اسقاطی و یا تهیه و تامین کلیه امکانات و تجهیزات مورد لزوم ، از قبیل نیروی انسانی ، ابزار ، ماشین آالت سبک و یا 

.خریدار بوده و پاالیشگاه در اینگونه موارد هیچ گونه تعهدی نخواهد داشتو هزینه وارد همگی به عهده سنگین و سایر م
پرداخت هرگونه بیمه ، مالیات ، عوارض و سایر کسور قانونی بعهده و هزینه خریدار می باشد و فروشنده در این خصوص 2-8

وده بعهده و هزینه خریدار میباشد و خریدار موظف است عالوه بر بر ارزش افزو عوارضمالیات. (هیچگونه مسئولیتی ندارد
. هزینه مربوط به مالیات برارزش افزوده را به فروشنده پرداخت نمایدمندرج در جدول نرخ پیشنهادی قیمت پیشنهادی

اخت آن برارزش افزوده، نرخ جدید مالک عمل میباشد و خریدار موظف به پردو عوارضدرصورت تغییر نرخ مالیات
.)میباشد

کارکنان خریدار و اخذ مجوز تردد از اداره حراست فروشنده جهت ورود به و اسکانتهیه وتامین غذاووسیله ایاب وذهاب3-8
.محوطه تحت قراردادبعهده وهزینه خریدارمیباشدوفروشنده دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد

تحت مزایده نسبت به بارگیری کلیه ضایعات و نخاله های ساختمانی و زبالـه  خریدار موظف است در حین و بعد از عملیات 4-8
و میبایست بـا نیـرو ، ماشـین آالت و هزینـه خـود آنهـا را از       اقدام نموده و شهرک مرواریدهای موجود در محوطه سلویج 

محـیط اقـدام ،   مشخص میگـردد تخلیـه نمـوده و نسـبت بـه پاکسـازی      فروشندهپاالیشگاه  خارج و در محلی که توسط 
و محـل  بطوریکه عاری از هرگونه ضایعات بوده و بصورت جاروکش محوطه های سلویج و محل جمع آوری اقالم ضایعاتی

فروشـنده  HSEواحـد  تـأمین و تـدارکات کـاال و   در این خصـوص  .را تحویل کارفرما نمایدمورد نظر در شهرک مروارید
.دنظارت و کنترل های الزم را بعمل خواهد آور



شهرک مروارید

فروشنده هیچگونه مسئولیتی در ایـن خصـوص   
.نخواهد داشت
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خارجو شهرک مروارید

وک مرواریـد شـهر 

HSEتأمیناداره 

میباشدشهرک مروارید
وشهرک مروارید 

است ازخروج اقالمیکه مورد نیاز خود میباشـد  مجاز ) پاالیشگاه بندرعباس (فروشندههنگام اجرای عملیات تحت قرارداد ، 13-8
ضمناً خریدار تعهـد مینمایـد ، بـه غیـر از     . جلوگیری نموده و خریدار از این بابت حق هیچگونه اعتراض و ادعایی را ندارد 

. اقالم قید شده در قرارداد  ،  هیچگونه کاالی دیگری را بارگیری واز شرکت  خارج نمیکند 
در ابتداء قـرارداد و قبـل از شـروع    فروشندهنماینده تحویل ، بارگیری و خروج اقالم تحت مزایده  توسط ترتیب و اولویت14-8

. تعیین میگردد و خریدار موظف به اجرای آن بوده و حق هیچگونه اعتراض و ادعایی را از این بابت ندارد بکار

: نماینده خریدار -9ماده
داد مکلف به معرفی نماینده تام االختیار به فروشنده میباشد که این نماینده موظف است جهت خریدار در ابتدای قرار

.تماسهای فوری، در طول مدت اجرای کار موضوع قرارداد در محل حاضر باشد

:نماینده فروشنده - 10ماده
و یا نماینده دیگری ت پاالیش نفت بندرعباست پاالیش نفت بندرعباسشرکشرکتدارکات کاالتدارکات کاالتأمین و تأمین و مدیریتمدیریتنماینده فروشنده در این قرارداد

ضمناً شروع بکار خریدار و خاتمه انجام کار توسط نماینده . که کتباً توسط فروشنده معرفی میگردد، خواهد بود
.فروشنده به خریدار اعالم خواهد شد



فسخ قرارداد-11ادهم
د و شرایط قرارداد از طرف خریدار و پس از اخطار دوم کتبی بـه  فروشنده می تواند در صورت عدم رعایت هریک از موا

.را به نفع خود ضبط و برداشت نماید6فاصله یک هفته از اخطار اول، قرارداد را فسخ و سپرده مندرج در ماده 
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:اختیارات فروشنده -12ماده 
خراج هریک از کارکنان ابوابجمعی خریدار را به هر دلیل بنا به تشـخیص خـود از خریـدار درخواسـت     است امختارفروشنده

.نماید و خریدار مکلف است بدون طرح هرگونه ادعائی، بالفاصله فرد مورد نظر را اخراج و فرد دیگری را جانشین وی سازد

:منع واگذاري حقوق -13دهما
حق واگذاری قرارداد و حقـوق ناشـی از آن را   ...) اعم از وکالت و (و تحت هیچ عنوان از عناوین خریدار به هیچ صورت

به غیر ندارد و درصورتیکه جهت اجراء عملیات قرارداد نماینده اختیار نماید، نماینده مزبور حـق مراجعـه بـه فروشـنده     
حمل و نقل و خروج ضایعات و هماهنگی بـا موکـل   جهت اطالع و چگونگی روند اجراء قرارداد را ندارد و صرفا در مورد

.خودمی تواند اقدام نماید
:رعایت موارد ایمنی و مقررات اداره کار و امور اجتماعی -14ماده 

جهت تحـت پوشـش   "بیمه حوادث ناشی از کار"تهیه و ارائه خریدار می بایست قبل از شروع برداشت ضایعات نسبت به 1-14
.نمایدو به کارفرما ارائه تا پایان زمان برداشت اقدام ،ابوابجمعی خودوفروشندهمسئولیتقرار دادن، 

خریدار موظف به رعایت کلیه نکات ایمنی بوده و کلیه کارها می بایستی پس از کسب اجازه و تحت نظارت واحـد ایمنـی   2-14
را مطـابق اسـتاندارد موجـود و بـرای     همچنین خریدار مکلف است کلیه وسایل و ملزومـات ایمنـی  . فروشنده صورت گیرد

مسئولیت هرگونه عمل مغایر با دستورات که منجر . کارکنان خود که جهت اجرای این قرارداد به کار می گمارد تهیه نماید
به وارد شدن خسارت به اموال فروشنده گردد بعهده خریدار بوده و مشارالیه مسئول پرداخـت خسـارتی اسـت کـه توسـط      

خریدار قبل از شروع برداشت می بایست رعایت موارد ایمنی را عالوه بر آنچـه در قـرارداد تعهـد    . د می گرددفروشنده برآور
.نموده است مجددا متعهد شود

کلیه اشخاصی که در ارتباط با اجرای این قرارداد برای خریدار کار می کنند کارکنان خریدار محسوب می گردند و خریدار 3-14
.نین و مقررات کار و تامین اجتماعی را در مورد آنها مراعات نمایدمکلف است تمامی قوا

فروشنده مسئولیت هیچگونه آسیب وارده به کارکنان خریدار و یا فوت آنها و یـا خسـارت وارده بـه امـوال آنهـا ناشـی از       4-14
هرگونه ادعائی که ممکن اسـت از  اقدامات مربوط به اجرای این قرارداد بعهده نخواهد داشت و خریدار، فروشنده را در قبال 

.جوابگو خواهد بود
:جبران خسارت وارده به فروشنده -15ماده 

و تاسیسـات  خریدارمسئولیت جبران خسارت ناشی از سرقت و یا تخریب و ضرر و زیان وارده بـه هرگونـه اجنـاس و وسـائل    
خریـدار بـه   . مرتکب گردند برعهده دارد) به هر نحو اعم از عمدی و غیر عمدی(فروشنده را که کارکنان و ابوابجمعی وی به 

فروشنده اختیاردادتاقیمت اجناس و وسائل مسروقه و ضرر و زیان وارده را راسا تعیین و از مطالبات خریدار و یـا سـپرده وی   
خریـدار حـق هرگونـه اعتراضـی را نسـبت بـه       . از محل سایر دارائیهای او جبران و برداشت نمایـد نزد فروشنده و عنداللزوم

.تشخیص فروشنده درخصوص خسارات وارده ومیزان آن وبهای اجناس ووسائل مسروقه ونحوه جبران آن از خودسلب نمود

منع مداخله در معامالت دولتی -16ماده 
22قانون منـع مداخلـه درمعـامالت دولتـی مصـوب     های مشروحه در مایدکه مشمول ممنوعیتاعالم مینرسماًخریدار 

فوق الذکر را قانونبه هیچ عنوانی اشخاص مذکور در که تاپایان اجرای قراردادمی نماید وتعهدبوده ن1337دیماه سال 
و یا بر خـالف  استانون مزبور بودهمشمول قکه خریدار درصورتیکه محرز شود . در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند

کلیـه  و تضـمین او را ضـبط و   سـپرده  قـرارداد را فسـخ و  حق خواهـد داشـت   ماید فروشندهتعهدات فوق الذکر رفتار ن
و همچنین خریـدار متعهـد میگـردد هرگـاه در    وصول نمایداموال خریدار خسارات وارده را به تشخیص خودتعیین و از 



مـاده اول قـانون مـورد بحـث ذکـر و احصـاء گردیـده در        " یـک "که در تبصره شاز اقرباییجریان اجرای قرارداد یک
به مقام معاونت یا مدیریت برسد فورا موضوع را به فروشنده اطالع دهد که ) شرکت ملی نفت ایران(تشکیالت فروشنده 

ا نخواهد داشـت و اگـر خریـدار    در اینصورت حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نماید و خریدار حق هیچگونه اعتراضی ر
خود مراتب را اطالع ندهد فروشنده بمحض اطالع از حقیقت امر عالوه بر فسخ قرارداد مجاز و مختار است که سـپرده و  

.تشخیص و از اموال خریدار استیفاء و وصول کندتضمین اور را به نفع خود ضبط و خسارات ناشی از فسخ را رسماً
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ارتشاء-17ماده 
خریدار اعالم می نماید که در این معامله واسطه ای وجود نداشته و حق داللی، کمیسیون و نظایر آن را پرداخت نخواهـد  1-17

چنانچه بنحوی خالف آن ثابت شود، فروشنده حق خواهد داشت قرارداد را فسخ، سـپرده انجـام تعهـدات را ضـبط و     . نمود
.رت نیز بنمایدمطالبه خسا

20/2/1383ریدار مکلف و متعهد به رعایت کلیه مقـررات و سیاسـتهای منـدرج در قـانون مـدیریت پسـماندها مصـوب       خ2-17
مجلس شورای اسالمی و آئین نامه های اجرایی آن با هزینه خود و با هماهنگی مراجـع ذیـربط از جملـه سـازمان محـیط      

یت مفاد قانون مذکور و آئین نامه های اجرایـی آن و هرگونـه تبعـات ناشـیه و     مسئولیت ناشی از عدم رعا. زیست می باشد
در ایـن خصـوص   ) پـاالیش نفـت بنـدرعباس   (جبران کلیه خسارات مربوطه بعهده و هزینه خریدار خواهد بود و فروشـنده  

.هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

عدم افشاء اطالعات مربوط به قرارداد-18ماده 
تعهـد  . خریدار هرگونه اطالعاتی را که در نتیجه اجرای قرارداد کسب می نماید مکتوم داشته و از افشاء آنها خودداری نماید

در صـورت  . خریدار در این خصوص مداوم بوده و مسؤولیت وی با اتمام کار و پایان قرارداد به هر دلیـل قطـع نخواهـد شـد    
ات وارده به فروشنده، تحت عنوان افشاء اسرار تحت پیگـرد کیفـری قـرار خواهـد     تخلف، خریدار عالوه بر جبران کلیه خسار

احراز تخلف خریدار و میزان و نحوه پرداخت خسـارات وارده بـه تشـخیص فروشـنده بـوده و خریـدار حـق هرگونـه         . گرفت
.اعتراضی را از خود سلب می نماید

حل اختالف-19ماده

حوادث غیر مترقبه-20ماده 

روز متوالی به طول انجامد در آن صورت هر یک از طرفین قرارداد حـق خواهنـد   45چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از 
.روز پس از مدت فوق الذکر با تسلیم اخطار کتبی قرارداد را خاتمه دهند15مدت در خالل داشت 

:نشانی -21ماده 
نشانی های مذکور در مقدمه قرارداد بعنوان اقامتگاه قانونی طرفین در ارتباط با این قرارداد تلقی می گردد و تا زمـانی  
که هر یک از طرفین تغییر اقامتگاه خود را بطور کتبی به طرف دیگر ابـالغ ننمـوده باشـد هرگونـه ابالغیـه، اخطاریـه،       



قضائی که به نشانی طرفین ارسال شود به منزله اطالع مخاطب از مفاد آن و ابالغ شده اظهارنامه و نیز اوراق دادرسی و
.محسوب می گردد

:امضاء قرارداد -22ماده 
ماده و دو تبصره تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و گواهی میشود که اثر مهـر و  ) 22(این قرارداد در بیست و دو 

.فحات قرارداد و سایر مدارک پیوست آن به منزله امضاء کامل خریدار خواهد بودامضاء خریدار روی ص
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پاالیش نفت بندرعباسشرکتاز طرف فروشنده
)فروشنده(

: نام و نام خانوادگی 

: سمت 

:امضاء 

:تاریخ 

........................................................................................................خریداراز طرف 

:  نام و نام خانوادگی 

: کد ملی 

: شماره شناسنامه 

: شماره تلفن 

: آدرس 

:شماره حساب خریدار

:تاریخ 

:امضاء
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برگ پیشنهاد نرخ
================================

»»انواع ضایعات و کاالهاي اسقاطی و مستعمل انواع ضایعات و کاالهاي اسقاطی و مستعمل فروش فروش « « 

و  مطالعه دقیق مفاد و شرایط آگهی و شرایط مزایده و همچنین مدارک منضم به آن حاضرم و اجناسبررسی بازدید ، رویت ، پس از-1
: قبول می نمایم که 

را با وضعیت موجود آنها که به رویـت اینجانـب رسـیده    )ول پیوستادج(تحت مزایدهاجناسول اجدفهرست مندرج دراقالمکلیه 1-1
........................................بعـدد )بـه ریـال  (بدون مبلغ مالیات بر ارزش افزودهبصورت جمله به مبلغ کلرا اجناس است برای کلیه 

.خریداری نمایمریال............................................................................و بحروفریال

در صورت عدم تطابق قیمت پیشنهادی به عدد و حـروف، مبلـغ منـدرج بـه     (برگ پیشنهاد نرخ باید به عدد و حروف نوشته شود 2-1
).حروف مالک عمل خواهد بود

.می نمایدردلذاهرگونه ادعای ضرروزیان راازخودسلبآگاهی داکامالًآنکیفیتوکمیتوازخریدرسیدهمتقاضیرویتبهاجناس /جنس-2

توسط شـرکت پـاالیش نفـت    گشایش پاکات مالی روز از تاریخ 90بمدت نرخبدینوسیله موافقت و اعالم می گردد که این پیشنهاد-3
یش نفت بنـدرعباس مـی   بندرعباس معتبر بوده و شرایط مندرج در آن در تمام مدت مزبور برای ما الزامی خواهد بود و شرکت پاال

.تواند هرموقع که مایل باشد قبل از انقضاء مدت مذکور آن را قبول و یا رد نماید

به انضمام اعالم موافقت کتبی شرکت داین پیشنهادقبول شرکت پاالیش نفت بندرعباس واقع گردیدرصورتیکه پیشنهادخریدارمورد-4
.قی خواهد شدمعتبر تلو بین فی مابینپاالیش نفت بندرعباس ، 

که سایر اسناد و مدارک مزایده شامل آگهی و شرایط مزایده ، برگ پیشنهاد نرخ حاضر و مورد معامله تحت مزایـده  متایید می نمای-5
رویت و تمامی مفاد و شرایط آن مورد تایید می باشد و امضاء برگ پیشنهاد نرخ حاضر به معنی قبول تمامی مفاد و شرایط منـدرج  

.د مزایده حاضر می باشددر اسنا

) شـوم چنانچه نفراول ودوم مزایـده شـناخته   ( تأیید می نمایم که درصورت انصراف از انجام معامله یا عدم واریز وجه در موعد مقرر-6
ضبط خواهد شد و بدینوسیله حـق هرگونـه اعتـراض و    ) فروشنده(سپرده شرکت در مزایده من به نفع پاالیشگاه نفت بندرعباس 

.ت را از خود سلب می نمایمشکای



آدرس کامل، شماره فاکس، تلفن خود را در برگه پیشنهاد نرخ و همچنین در این برگه بطور خوانا درج کرده ام و نتیجه مزایده که از -7
.طریق شماره فاکس مذکور برایم ارسال شود، واصل شده تلقی میگردد
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اطالع و وقوف کامل دارم که فروشنده به پیشنهادات مخدوش و مشروط و تحویلی پس از مهلت مقرر ترتیب اثرداده نخواهـد داد و  -8
درصورتیکه به عمل مذکور پیشنهادم مردود اعالم شود، هیچگونه اعتراض و شکایتی نخواهم داشت و عالوه براین تأیید می نمایم 

.در رد یا قبول پیشنهادها بدون ذکر دلیل مختار است) فروشنده ( یشگاه نفت بندرعباس که پاال

:  پیشنهاددهنده نام ونام خانوادگی

:  نام پدر 

: شماره شناسنامه 

:صادره 

:نشانی 

:کدملی 

:تلفنشماره 

:تاریخ 

:امضاء 

خریدارامضاء 
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040/98اقالم مزایده شماره کلیهجدول کلی پیشنهاد نرخ بابت

شماره سه شماره سه جدولجدول

)ریال(خریدار )ریال(فروشنده شرحردیف

5.354.738.500) :   به ریال(جمع کل مبلغ پیشنهادی بابت کلیه اقالم جدول شماره یک به عدد 1

309.931.700.000) :     به ریال(جمع کل مبلغ پیشنهادی بابت کلیه اقالم جدول شماره دو به عدد 2

315.286.438.500) :ریال) (عدد(جمع کل مبلغ پیشنهادي بابت جداول شماره یک و دو  

) :ریال) (حروف(بابت جداول شماره یک و دو فروشندهجمع کل مبلغ پیشنهادي
سیصد و پانزده میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و پانصد ریال

) :ریال) (حروف(جمع کل مبلغ پیشنهادي خریدار بابت جداول شماره یک و دو 

ن قلم خوردگی با عدد یا حروف نوشته پیشنهاد قیمت باید کامل و بدون قید و شرط بوده و مبلغ جزء و کل مبلغ پیشنهادی باید بدو:1تذکر
.شود

.خریدار مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده میباشد:2تذکر
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»لیست اقالم مزایده « 
جدول شماره یک

توضیحاتمحل استقرار)ریال(جمع کل )ریال(قیمت واحد واحدمقدارشرح کاالردیف

ضایعات آهنی فله سبکمحوطه پشت ستادانبار سلویچ48.0004.800.000.000کیلوگرم100000انواع میز و صندلی اسقاطی1
___انبار سلویچ3.00048.000دستگاه16ماشین حساب اسقاطی2

___انبار سلویچ450.000144.000.000هدستگا320انواع ابگرمکن اسقاطی3

___انبار سلویچ3.500.000262.500.000دستگاه75انواع کولر گازی مستعمل4

___انبار سلویچ450.00012.150.0000دستگاه27انواع آبسردکن مستعمل5

___انبار سلویچ80.00010.400.000دستگاه130مانیتور مستعمل6

بدون هاردانبار سلویچ180.00039.600.000دستگاه220یوتر مستعملکیس کامپ7
غیر قابل استفادهانبار سلویچ2.00030.000دستگاه15کیبورد کامپیوتر مستعمل8
اکثراً شکستهانبار سلویچ70.0001.540.000دستگاه22انواع فاکس مستعمل9
خراب- المپی قدیمیانبار سلویچ350.00017.150.000دستگاه49انواع تلویزیون مستعمل10
آنالوگ- خرابانبار سلویچ10.0004.900.000دستگاه490انواع تلفن مستعمل11
___انبار سلویچ15.00030.000دستگاه2شماره زن مستعمل12

___انبار سلویچ100.0005.800.000دستگاه58انواع پرینتر مستعمل13

غیر قابل شارژانبار سلویچ10300عدد30یج مستعملکارتر14
اسقاطیانبار سلویچ1.200.0002.400.000عدد2گاو صندوق اسقاطی15
اکثراًٌ فقط بدنه خرابانبار سلویچ450.00025.650.000دستگاه57انواع یخچال اسقاطی16
___سلویچانبار 350.000350.000دستگاه1ماشین تحریر مستعمل17

غیر قابل استفادهانبار سلویچ150.000300.000دستگاه2کارواش کوچک مستعمل18
کامالً مستهلکانبار سلویچ6.000.00012.000.000دستگاه2مستعملپالتر19
فقط قاب ساعتانبار سلویچ1.0009.000عدد9انواع ساعت دیواری مستعمل20
___انبار سلویج100.000200.000هدستگا2اسکنر مستعمل21

فقط بدنهانبار سلویج250.000250.000دستگاه1مایکروفر مستعمل22
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»لیست اقالم مزایده « 
جدول شماره یک

توضیحاتمحل استقرار)ریال(جمع کل )ریال(د قیمت واحواحدمقدارشرح کاالردیف

غیر قابل استفادهانبار سلویج250.000500.000دستگاه2جارو برقی مستعمل23
شکستهانبار سلویج200.000200.000دستگاه1ماشین تایپ مستعمل24
فقط بدنه آهنیانبار سلویج50.00050.000دستگاه1مستعمل برقیحشره کش25
غیر قابل استفاده- خرابانبار سلویج10021.200عدد212جا المپی مستعمل 26
قدیمی، خراب، بدنه معیوبانبار سلویچ3.500.00010.500.000دستگاه3دستگاه کپی مستعمل27
اکثراً بدون موتورانبار سلویچ120.0003.960.000دستگاه33هود آشپزخانه مستمعل28
___انبار سلویچ200.000200.000دستگاه1از مستعملاجاق گ29

ریال  5.354.738.500) :به ریال(بابت کلیه اقالم به عدد فروشندهجمع کل مبلغ پیشنهادي 

پنج میلیارد و سیصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار و پانصد ریال) :به ریال(بابت کلیه اقالم به حروف فروشندهجمع کل مبلغ پیشنهادي 

) :به ریال(بابت کلیه اقالم به عدد خریدارجمع کل مبلغ پیشنهادي 

) :به ریال(بابت کلیه اقالم به حروف خریدارجمع کل مبلغ پیشنهادي 

پیشنهاد قیمت باید کامل و بدون قید و شرط بوده و مبلغ جزء و کل مبلغ پیشنهادی .یدار موظف است بابت کلیه اقالم جدول نرخ واحد و جمع کل مبلغ را در جدول اعالم نمایدبا توجه به اینکه مقدار کلیه اقالم جدول بصورت تقریبی میباشد لذا خر:1تذکر
.باید بدون قلم خوردگی با عدد یا حروف نوشته شود

.ر ارزش افزوده میباشد و خریدار مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده میباشدمبلغ کل مندرج در جدول فوق بدون مبلغ مالیات ب:2تذکر



000000//000000//000000//قرارداد شماره پ ن ب عقرارداد شماره پ ن ب ع
9898//040040مزایده شماره مزایده شماره 

»لیست اقالم مزایده « 
دوجدول شماره 

واحدمقدارشرح کاالردیف
قیمت واحد 

)ریال(
توضیحاتمحل استقرار)الری(جمع کل 

1

ضایعات انواع آهن آالت سبک و سنگین از انواع و اشکال 
انواع ضایعات لوله و تیوب کربن / چدنی / کربن استیل ( مختلف
انواع لوازم اداری /مخزن کربن استیل/بشکه اسقاطی /استیل
...سیلندر خالی گاز فریون و,جعبه فلزی برق ,استیلکربن

محوطه پشت ستاد -انبار سلویچ90.000270.000.000.000کیلوگرم3000000
شهرک مروارید–تعمیرات 

در صورت تفکیک اوزان 
متریال مختلف، قیمت واحد 

متفاوت خواهد بود

محوطه پشت ستاد انبار سلویچ380.0009.500.000.000کیلوگرم25000انواع ضایعات آلومینیومی در اشکال مختلف2
___واریدشهرک مر- تعمیرات

,مخزن،سطل،شیلنگ،میز صندلی(انواع ضایعات پالسیتکی 3
___شهرک مروارید-انبار سلویچ70.0001.050.000.000کیلوگرم15000... )و) نیگیر(نوار روی لولهلوله و،ظروف پالستیکی،پوسته فن

___انبار سلویچ170.000340.000.000کیلوگرم2000فین تیوب مستعمل4
___انبار سلویچ14.500290.000.000کیلوگرم20000انواع الستیک ماشین مستعمل5
___پشت ستاد تعمیرات-انبار سلویچ180.000720.000.000کیلوگرم4000مستعمل.....) سماور و,لوله,ورق (انواع استیل 6
___انبار سلویچ240.0001.680.000.000کیلوگرم7000نیکل کادمیوم مستعملسربی و  انواع باطری 7

مسی و انواع رادیاتور پکیج تهویه فیلرراد (انواع ضایعات مسی 8
___شهرک مروارید–انبار سلویچ142.000269.800.000کیلوگرم1900...)و

___انبار سلویچ200.0002.000.000.000کیلوگرم10000مستعمل) ورق- تیوپ (انواع فلز تیتانیوم9
___انبار سلویچ30.000450.000.000کیلوگرم15000انواع فیلتر اسقاطی10

- پشت ستاد تعمیرات–انبارسلویج 70.0001.400.000.000کیلوگرم20000...)لوله و,ورق , کانال تهویه( انواع ضایعات گالوانیزه 11
___شهرک مروارید

___انبار سلویچ230.00010.350.000.000کیلوگرم45000مستعمل) کروم دار(تیوب های آلیاژی12

انبار سلویچ15.000.000120.000.000عدد8اسقاطیکانتینر ,انواع کانکس 13
مبلغ کانتینر براساس وزن 

کانتینر و برابر هر کیلو یازده 
هزار تومان محاسبه میگردد

___ار سلویچانب1.250.00012.500.000عدد10سیلندر مستعمل گاز کلر14



000000//000000//000000//قرارداد شماره پ ن ب عقرارداد شماره پ ن ب ع
9898//040040مزایده شماره مزایده شماره 

»لیست اقالم مزایده « 
دوجدول شماره 

توضیحاتمحل استقرار)ریال(جمع کل )ریال(قیمت واحد واحدمقدارشرح کاالردیف

___انبار سلویچ1.250.00037.500.000عدد30سیلندر مستعمل گاز وکربن دی اکساید15

برای جرثقیل با تناژ زیر انبار سلویچ20.000.000520.000.000عدد26عدد2عدد و جرثقیل دستی 24مستعملجرثقیل سقفی 16
تن20

کیلو به 10با فرض وزن پشت ستاد تعمیرات-انبار سلویچ300.000300.000.000عدد1000انواع بشکه پالستیکی مستعمل17
ازای هر بشکه

18با احتساب وزن انبار سلویچ1.980.0001.782.000.000عدد900مستعملانواع بشکه فلزی 18
کیلوگرم برای هر بشکه

___انبار سلویچ7.500.000157.500.000عدد21)کف کش و معمولی(انواع پمپ  مستعمل19
تن2با فرض وزن انبار سلویچ240.000.000240.000.000عدد1ترانس برق مستعمل20
___انبار سلویچ30.0003.000.000کیلو100اسقاطیشیلنگ فالکسیبلانواع 21
___انبار سلویچ2.200.000880.000.000عدد400انواع کمپرسور والکترو موتورکولر مستعمل22
___انبار سلویچ1.800.0003.600.000عدد2شارژر باالبر برقی  مستعمل23

انبار سلویچ600.0003.000.000عدد5انواع هیتر و آون آزمایشگاه  مستعمل24

براساس وزن تخمینی هر 
کیلوگرم و 20عدد برابر 

به مبلغ واحد هر کیلو سه 
هزار تومان

محوطه کابلها-انبار سلویچ19.800.0005.940.000.000عدد300قرقره فلزی 25

تخمینی هر براساس وزن 
کیلوگرم 180قرقره برابر 

آهن و به مبلغ واحد هر 
کیلو یازده هزار تومان

کیلو برای 10با فرض وزن انبار سلویچ200.000200.000.000عدد1000شیلنگ آتش نشانی مستعمل26
هر شلنگ



000000//000000//000000//قرارداد شماره پ ن ب عقرارداد شماره پ ن ب ع
9898//040040مزایده شماره مزایده شماره 

»ت اقالم مزایده لیس« 
دوجدول شماره 

توضیحاتمحل استقرار)ریال(جمع کل )ریال(قیمت واحد واحدمقدارشرح کاالردیف

پیچ ,انواع آچار(انواع ابزار آالت شکسته و مستعمل27
___انبار سلویچ30.0003.000.000کیلوگرم100....)قیچی و, بیل کلنگ,اره,گوشتی

___انبار سلویج200.000200.000عدد1ی مستعملرک صوت28
___انبار سلویج150.000450.000عدد3انواع فن هواکش مستعمل29
___انبار سلویج150.000150.000دستگاه1لوله باز کن مستعمل برقی30
___سلویجانبار 1.500.0001.500.000دستگاه1الستیک درآر مستعمل مربوط به پنچرگیری31
___انبار سلویج150.000.000600.000.000دستگاه4موتور جوش دیزلی مستعمل32
___انبار سلویج7.500.0007.500.000دستگاه1کمپرسور هوا  مستعمل33
___انبار سلویچ2.000.00050.000.000عدد25لیتری1000مخزن آب مستعمل 34
___انبار سلویچ2.00020.000.000کیلو گرم10000لوله سیمانی مستعمل35

شهرک -محوطه جنب انبار سلویج2.0001.000.000.000کیلوگرم500000انواع ضایعات چوب36
___مروارید

ریال309.931.700.000) :                                                     به ریال(بابت کلیه اقالم به عدد فروشندهجمع کل مبلغ پیشنهادي 
سیصد و نه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون و هفتصد هزار ریال) : به ریال(بابت کلیه اقالم به حروف فروشندهجمع کل مبلغ پیشنهادي 

) :                                                                                                                          به ریال(بلغ پیشنهادي خریدار بابت کلیه اقالم به عدد جمع کل م
) : به ریال(جمع کل مبلغ پیشنهادي خریدار بابت کلیه اقالم به حروف 

پیشنهاد قیمت باید کامل و بدون قید و شرط بوده و مبلغ .در جدول اعالم نمایدبا توجه به اینکه مقدار کلیه اقالم جدول بصورت تقریبی میباشد لذا خریدار موظف است بابت کلیه اقالم جدول نرخ واحد و جمع کل مبلغ را:1تذکر
.وف نوشته شودجزء و کل مبلغ پیشنهادی باید بدون قلم خوردگی با عدد یا حر

.اشدمبلغ کل مندرج در جدول فوق بدون مبلغ مالیات بر ارزش افزوده میباشد و خریدار مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده میب:2تذکر


