
 
                            

 
 

 

 
 
 
 
 

          

شركت                   ( موتور  و ساير متعلقات بال، بدنه،)  هواپيماضايعات   فروش  مزايده عمومي  شرايط                               

 .هواپيمائي خدمات ويژه از طريق  مزايده عمومي  

 

 :موضوع مزايده: الف  

اير متعلقات و سموتور ، بال، بدنه : هواپيما شامل  ضايعاتدرنظردارد  هشركت هواپيمايي خدمات ويژ

تداركات دولت الكترونيك دولت  ي در سامانهممزايده عموجهت فروش از طريق 

(www.setadiran.ir ) به باالترين قيمت پيشنهادي به متقاضيان حقيقي يا به شرح جدول وشرايط ذيل

  . واگذارنمايد حقوقي 

    

 (بگير)كربن استيل (نگير)آلياژ استيل آلياژ آلومينويم كل قطعات اسقاط 

 1.9 908.1 301.9 190.31 (كيلوگرم)جمع وزن 

 %1/1 %9/93 %6/63 درصد ميانگين وزني

        

 الزم به توضيح است كه ضايعات فلزي معرفي شده ارزشمند بوده و بعد از فرايند بازيافت        

ضمنا وزن اعالم شده                                                                              . و ذوب به اشكال گوناگون در صنايع مورد استفاده قرار ميگيرد 

به  به صورت تقريبي بوده ودرصورت افزايش  وزن ضايعات ، برنده مزايده مي بايستي نسبت

 .پرداخت مبلغ برمبناي وزن باسكول اقدام نمايد

    :تعهدات مزايده گزار : ب                                  

الي  ...9/1./.1صبح مورخ  8مذكوراز ساعت ضايعات فراهم  نمودن شرايط بازديد  -1

جاده قديم تهران روبروي انبار شركت نفت   5درآدرس قزوين كيلومتر  عصر، .1ساعت ...9/1./91

 (فرودگاه قزوين ) ژه  شركت هواپيمائي خدمات وي

 . بازديد بيش از يكبار بالمانع مي باشد  : 1تبصره      

http://www.setadiran.ir/


 
                            

 
 

 

 
 
 
 
 

          

ساعت اداري بعد از اعالم برنده در صورتيكه مزايده برنده دوم نداشته باشد نسبت 99حداكثر ظرف  -1

 .به آزاد نمودن ضمانت نامه ساير شركت كنندگان اقدام مي گردد 

 در صورت وجود برنده دوم تضمين شركت در مزايده وي نگهداري شده و تضامين مابقي  : 2تبصره        

 . شركت كنندگان عودت مي گردد                        

              كليه اقالم موضوع مزايده با وضعيت موجود كه به رويت مزايده گر خواهد رسيد واگذار - 9

 .مي گردد

 : تعهدات مزايده گر:  پ       

ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده % 3 ضايعات و پرداخت هزينه هاي مربوط به بارگيري وانتقال  -1

 . مزايده مي باشد 

ماليات بر ارزش افزوده به % 3برنده مي بايست كل مبلغ مورد معامله را به صورت يكجا و به همراه  -9

يز  وشناسه وار  13899...11..1...حساب درآمدي شركت به شماره 

 IRو يا شماره شبا   بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  ............811..11999995..991

واريز نموده و پس از ثبت و بارگذاري تصوير آن در سامانه   740100004001041104019877

  . الكترونيك دولت اصل فيش را نيز به آدرس  مزايده گزار ارسال نمايد 

 : مدارك موردنياز  :ت      

 مزايده گزار ارائه  حراست اداره مدارك ذيل مي بايست پس  از ثبت در سامانه در پاكتهاي در بسته به      

 .گردد                

 شامل تضمين شركت درمزايده  :اكت الفپ

 :پاكت ب

( 9)براي اشخاص حقيقي شامل كپي برابر اصل شناسنامه وكارت ملي فرم مشخصات فردي پيوست   -1

 به انضمام فرم شرايط شركت در مزايده امضاءشده 



 
                            

 
 

 

 
 
 
 
 

          

شركت  مشخصات روزنامه رسمي آخرين ، شركت مدارك ثبت: براي اشخاص حقوقي شامل  - 9

 به انضمام فرم شرايط مهر و امضاء شده توسط صاحبان امضاء مجاز  (9)طبق فرم پيوست 

 :پاكت ج

توسط مزايده گر در  باتوجه به مقررات سامانه تداركات الكترونيك دولت پيشنهاد قيمت حتما بايد

سامانه ثبت گردد همچنين مزايده گران بايد فرم پيشنهاد قيمت را تكميل و به صورت جداگانه در پاكت 

محتوي پيشنهاد خريدار كه بايد طبق  . )در قالب پاكت ج همراه پاكات الف و ب ارائه نمايد در بسته 

 (.خريدار رسيده باشد ومهرنمونه دريافتي شركت با عدد و حروف خوانا نوشه و به امضا

درصورت وجود اختالف در قيمت پيشنهادي ثبت شده در ساماته ستاد تداركات الكترونيك  :  3 تبصره

 . ا فرم پيشنهاد قيمت پاكت ج قيمت ثبت شده در سامانه مالك عمل خواهدبود دولت ب

به پيشنهاد هاي فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل  - 1

 .شود و همچنين سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر نخواهد شد

كه حداكثر مبلغ پيشنهادي شركت كنندگان در مزايده از قيمت كارشناسي كمتر باشد  يدر صورت - 9

 .تجديد خواهد شد مزايده

ماليات بر ارزش افزوده % 3، ضايعات بارگيري وحمل مزايده از جمله  موضوع  تمامي هزينه هاي - 9

 .بر عهده برنده مزايده مي باشد و ساير هزينه هاي مرتبط 

 16ساعت ...9/1./95اسنادمزايده آخرين مهلت تحويل  - .

 .مي باشد صبح .1ساعت  ...9/1./96زمان بازگشايي پاكات روز   - 5

باالترين مبلغ پيشنهادي در خصوص مورد مزايده برنده شناخته مي شود مشروط بر اينكه قيمت  - 6

 .پيشنهادي كمتر از قيمت كارشناسي نباشد

 .در صورت وجود دو يا چند پيشنهاد مشابه اعالم برنده بر اساس قرعه كشي انجام خواهد شد - 9



 
                            

 
 

 

 
 
 
 
 

          

جهت شركت در مزايده ضروري است تمام اسناد مزايده به امضاء يا اثر انگشت پيشنهاد دهنده  - 8

 .رسيده و تحويل متصدي مربوطه نمايد

ه كه به يك يا تركيبي روشهاي بودپيشنهادي قيمت % .1ه تضمين شركت در مزايدهدسپرميزان  - 3

 .99/3/193مورخ  هـ 5.653ت /9..199معامالت دولتي به شماره  تضمين يين نامه مندرج در آ

 شماره ساب ح واريز وجه نقد به –ضمانتنامه بانكي : هيئت محترم وزيران قابل ارائه بوده و شامل 

مركزي بانك IR2301000040010411006376440 ياشماره شبا   ...11.6996..1...

، بنام شركت هواپيمايي خدمات ويژه  حساب تمركزوجوه سپرده  جمهوري اسالمي ايران 

وصدورضمانت نامه ازسوي ت فعالي براي الزمضمانتنامه صادره از مؤسسات بيمه گر داراي مجوز

  بيمه مركزي ايران

 : موارداضطراري : ث 

 .در صورت بروز حوادث غير مترقبه رعايت قانون مدني براي طرفين قابل اجرااست 

كليه قوانين  ومقررات مربوط به مزايده  كه دراين شرايط مورداشاره قرار نگرفته است  :تذكر 

 . جاري و نافذ مي باشد 

 :تلفن همراه                           :تلفن ثابت                     :نام و نام خانوادگي

                    :نشاني محل كار                                            :نشاني سكونت

                                                :محل كدپستي 

 :امضاء                                                                                                           


