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فروش غرفه های اقالم مرحله ای  یکعمومی  مزایدهاسناد 

اسقاطی موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق 

 آذربایجانغربی

 

 مزایدهشرایط  -1

 قرارداد تیپ -2

 برگ پیشنهاد قیمت -3

 نمونه فرمهای تضامین -4

 فرم مشخصات پیشنهاد دهنده -5

 مزایدهفرم معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه  -6

 ل ایمنیدستورالعم  -7

 تعهد نامه عدم افشای اطالعات-8

 فرم منع مداخله-9       
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 1411-115شماره مرحله ای  یکعمومی  مزایدهمشخصات  شرایط و

 :  مزایدهموضوع -1
فروش غرفه های اقالم اسقاطی موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق  عبارتست از مزایدهموضوع -

 به شرح جدول ذیل آذربایجانغربی

 .برگزار خواهد شد مرحله ای  یکبصورت عمومی و  مزایده :1توضیح 

می بایست در محل انبار مرکزی شرکت توزیع خمیر یا به پوشال ریز  شرایط مزایده  12کاغذهای باطله مربوط به ردیف : 2توضیح

 .تبدیل وسپس بارگیری وحمل شوند

مزایده باشند صرفا  در صورتی که در زمان مقرر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  داوطلبینی که مایل به شرکت در: 4توضیح

اسناد را مشاهده  و گزینه افزودن به فراخوان های من را فعال نموده اند امکان پیشنهاددهی خواهند داشت و با دریافت اسناد از 

 .ات الکترونیکی دولت وجود نخواهد داشت دیگر سایتهای اطالع رسانی  امکان پیشنهاددهی در سامانه  تدارک

 

 بریال مبلغ سپرده شرکت در مزایده مقدار شرح اقالم غرفه ردیف

 0404440444 فله انواع الستیک 1

 24404440444 فله کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی 2

 00404440444 فله کنتور مکانیکی 3

 22404440444 فله مقره ها و کلید اتوماتیک 0

 14404440444 فله لوازم موتوری 0

 10404440444 فله غرفه متفرقه و لوازم اداری 6

 10404440444 فله انواع چراغ های خیابانی 7

 1404440444 فله انواع المپ 0

 24404440444 فله بدنه ماشین های اسقاطی 9

 1020404440444 کیلوگرم1040444 آهن االت 14

 1000404440444 وگرمکیل 2440444 انواع میلگرد 11

 0404440444 کیلوگرم 240444 کاغذ باطله 12

 20204440444 کیلوگرم 240444 قرقره های فلزی 13

 0067204440444 جمع
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 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی  . (:فروشنده)گزار مزایده -2

 

 مزایدهتضمین شرکت در  -3
 و به شرح جدول فوق ریال( میلیون  چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و دو)  0067204440444مبلغ   مزایدهکل سپرده شرکت در 

گزار تسلیم  مزایدهدر پاکت الف به دستگاه  مزایدهتعیین گردیده است که بایستی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل همراه با اسناد 

 . شود

تباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اع -1-3

 .جمهوری اسالمی باشند

 ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتمامه از سوی بیمه مرکزی ایران -2-3

 .ماه بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشدمدت اعتبار ضمانتنامه بایستی از تاریخ صدور ضمانتنامه حداقل سه : 1توضیح 

 .تاریخ صدور ضمانتنامه باید از تاریخ فروش اسناد مزایده تا تاریخ تحویل پاکات مزایده می باشد: تبصره

ه پیشنهاددهندگانی که ضمانتنامه از موسسات اعتباری دریافت میدارند بایستی تائیدیه بانک مرکزی مبنی براینکه موسس :2توضیح 

 .اعتباری صادر کننده ضمانتنامه مجوز صدور ضمانتنامه را دارد را نیز ضمیمه نمایند

به نشانی ( 0133کد) نزد بانک ملی شعبه برق ارومیه  4140092677449  رسید بانکی واریز وجه به حساب سیبا شماره -3-3

 . خیابان عدالت-ارومیه ـ بلوار امام علی

 تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع  گواهی خالص مطالبات  قطعی -4-3

پیشنهاددهندگانی که قصد تامین سپرده شرکت در مزایده مذکور را از محل مطالبات خود در شرکت توزیع برق :  3توضیح 

ارک مزایده در موظفند تصویر سند مالی مربوطه را به همراه سایر اسناد و مد( طبق فرم نمونه ضمیمه اسناد مزایده)آذربایجانغربی دارند

 . در غیر اینصورت به درخواستهای کتبی که فاقد گواهی امور مالی این شرکت باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. پاکت الف قرار دهند

 چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما -5-3

از اینکه نفر اول نسبت به انجام  سپرده نفرات اول و دوم هر یک از غرفه های موضوع مزایده حداکثر ظرف مدت سه ماه  و پس -ب

نسبت به (   روز از تاریخ ابالغ برنده  5حداکثر ) درصورتیکه نفر اول مزایده  در مهلت مقرر . معامله اقدام نمود آزاد خواهد شد

دوم وارد معامله اقدام ننماید سپرده شرکت در مزایده ایشان ضبط و فروشنده با نفر ( فروش  غرفه های اقالم اسقاطی )انجام معامله

خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز با توجه به موارد یاد شده باال حاضر به انجام معامله نشود تضمین شرکت در مزایده او هم به نفع 

 .فروشنده ضبط خواهد شد

های فاقد چک جاری و شخصی و نظایر آن به عنوان تضمین شرکت در مزایده پذیرفته نخواهد شد و همچنین پیشنهاد:4توضیح 

قابل قبول نبوده و موجب ابطال   سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر و فاقد اعتبار اعالم شده فوق الذکر،

 .پیشنهاد خواهد بود
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ت تضامین شرکت در مزایده که به روش های فوق الذکر تامین می شوند، در صورتیکه شرکت کننده در مزایده جزو نفرا: 5توضیح 

 .اول و دوم نباشد پس از یک هفته از تاریخ برگزاری مزایده ،تضمین شرکت در مزایده ایشان مسترد خواهد شد

چنانچه مزایده فوق الذکر به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود ، کارمزد اعالمی از طرف بانک صادر کننده : 6توضیح 

 .مه دریافت کرده است بررسی و به پیشنهاددهنده پرداخت خواهد شدضمانتنامه که پیشنهاددهنده از آن ضمانتنا

برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده نه درصد عوارض ومالیات برارزش افزوده  از خریدار دریافت خواهد شد لذا  :7توضیح

 .تی لحاظ گرددعوارض ومالیات بر ارزش افزوده اقالم موضوع مزایده در برگ پیشنهاد قیمت بصورت جداگانه  بایس
سپرده شرکت در مزایده نیز بایستی متناسب با پیشنهاد داده شده باشد وپیشنهاد دهندگان برای تمامی  :0توضیح

 .ردیفهایی که پیشنهاد ارائه نموده اند ، بایستی سپرده شرکت در مزایده تهیه وتسلیم نمایند

لذا به پیشنهادی که با .مزایده سپرده شرکت درمزایده تامین نماید  پیشنهاددهنده بایستی برای هر یک از غرفه های اسقاط :9توضیح

 .میزان سپرده های تعیین شده  با غرفه های مورد نظر مغایرت داشته باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد 

واریز کرد  شندهپس از اینکه نفر اول کل  وجه مورد معامله را در مهلت مقرر به حساب فروسپرده نفر یا نفرات دوم : 14توضیح 

 .، آزاد خواهد شد

 

 طرز تسلیم پیشنهادات محل ، تاریخ و -4

به صورت ( ستاد ) ارائه پیشنهاد مناقصه برابر برگ پیشنهاد قیمت ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )
 . (الکترونیکی و در همان سامانه  و به شرح ذیل خواهد بود

به صورت جداگانه به ترتیب   باید پیشنهاد خود را شامل محتویات پاکات الف ،ب و ج  داوطلب شرکت درمناقصه -1-4

تنظیم و با توجه به ایجاد قابلیت جدید ، نسخ   11/14/1411مورخ  شنبهپنجروز 19بندهای بعدی تنظیم و حداکثر تا ساعت 

/ موسسه / ومهر الکترونیکی شرکت الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز 

سازمان امضاء ومهر شده وبارگزاری شده در سامانه ستاد  نیز قابل قبول می باشد و نیازی به چاپ وامضاء ومهر گرم 

مورخ  شنبه پنجروز 13پاکت الف را به همراه به صورت الک ومهر وامضاء شده تا ساعت  "واسکن اسناد نبوده و صرفا

ارتش  –سربازان گمنام  –بلوار ارتش  –رخانه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی واقع در اررومیه به دبی 11/14/1411

 شرکت توزیع نیروی برق استان تسلیم ورسید دریافت نمایند  –

لذا در صورتی که پاکت الف . شرکت کنندگان موظفند پاکت الف  را الک و مهر و امضا نموده و  تحویل نمایند:  1توضیح

الک و مهر نداشته و حاوی تضمین نباشد کامل نبوده و مردود می باشد و بدین ترتیب پاکت های مفتوح نشده عودت داده 

 .خواهد شد

برنده مزایده موظف است اصل محتویات پاکات ب و ج را  در پاکت الک و مهر و امضا شده پس از ابالغ برنده به منظور عقد : 2توضیح

 .یل نمایدقرارداد به کارفرما تحو

ارسال و در ... این شرکت هیچگونه الزامی نسبت به تحویل گرفتن پاکات پیشنهادی که از طریق دفاتر هواپیمایی و باربری و :3توضیح

 .محل این دفاتر نگهداری و به موقع تحویل این شرکت نمی شود را ندارد
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شنهاد دهنده و شماره تماس و دورنگار و تاریخ تسلیم پیشنهاد در روی پاکت فوق الذکر باید موضوع مزایده نام و نشانی پی :4توضیح

 .نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به دبیرخانه خریدار تسلیم گردد 

 .واهد شد روز مذکور به دبیرخانه شرکت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخ 12که بعد از ساعت ( پاکت  الف)به پیشنهاداتی  :5توضیح

 شنبهچهارروز  19/14/1411شنبه  تا تاریخ روز پنج  21/13/1411از تاریخ ( با ارائه معرفی نامه ) اقالم موضوع  مزایده   -2-4

بلوار فرودگاه ـ حد فاصل فرودگاه وسیلوی :درمحل انبارهای این شرکت به نشانی ارومیه (  14الی  9هر روز از ساعت ) 

انبار ( ششصد متر پایین تر از بلوار فرودگاه ) هاد کشاورزی استان ـ ابتدای جاده روستای کولق ارومیه ـ پشت سازمان ج

 .  مرکزی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی برای یکبار قابل رویت می باشد

 .هر شرکت کننده به تنهایی مجاز به بازدید از انبار بوده ونمی توانند همراه داشته باشند "ضمنا-

 .نا رویت و بازدید بصورت دقیق الزامی می باشد و هیچگونه بهانه ای بعدا قابل قبول نخواهد بودضم-

و فروشنده  با تسلیم پیشنهاد چنین تلقی می شود که اقالم مورد مزایده توسط پیشنهاد دهنده رویت گردیده  -3-4

 .ا از خود سلب می نمایدهر گونه اعتراض بعدی در مورد کیفیت و مشخصات فنی اقالم مزایده ر  حق

 

 گشایش پیشنهادات -5
در  12/40/1044شـنبه مورخـه   روز ( یـازده صـبح  )11در سـاعت  ( دگان افتتاح پاکات الف وب و ج پیشنهاد دهن) جلسه مزایده  -1-0

 . کیل خواهد شدنرسیده به چهارراه مخابرات تش( برق سابق )محل ساختمان مرکزی شرکت واقع در ارومیه ـ خیابان سربازان گمنام 

 .مزایده حداکثر ظرف مدت سه ماه تعیین و اعالم خواهد شدو ج  برنده مزایده از تاریخ افتتاح پاکات الف وب -2-0

 .دهندگان در جلسه مزایده آزاد استحضور یک نفر نماینده تام االختیار از طرف هر یک از پیشنهاد  -3-0

بایستی معرفینامه معتبر ، مبنی بر تام االختیار بودن خود را که با امضا مجـاز صـادر و    نماینده ای که درجلسات مزایده حضور می یابد-

 .اخل اسناد مزایده گذاشته شده استدر د به همین منظور فرم شماره الف تهیه شده و .د گردید است به همراه داشته باشدتائی

در غیر اینصورت مزایده مذکور  کمتر از دو  پیشنهاد باشدنبایستی  (برای بار اول ) حداقل پیشنهادات واصله برای مزایده مذکور  -0-0

   .ایده نفرات بعدی مسترد خواهد شدتجدید خواهد شد ضمنا پس از تعیین نفرات اول و دوم مزایده ، تضمین شرکت در مز

 

 :مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از -6
بصورت  مزایدهشرکت در  تهیه گردیده و درصورت قصد ارائه تضمین 2طبق شرح مندرج دربند  که مزایدهتضمین شرکت در

و نداشـتن   مزایـده در صـورت عـدم ارائـه طبـق فرمـت ضـمیمه اسـناد        .ضمانتنامه بانکی باید طبق نمونه ارائه شده تهیه وتسلیم گردد

 .خواهد شد ، پیشنهاد مردود اعالم مزایدههمخوانی با شرایط ذکر شده در اسناد 

 

 :مدارک و اسنادی که باید در پاکت ب قرار داده شود عبارتند از-7
به شرح طبقه بندی ذبل و جداگانه  فایل   دو الزم است اسناد و مدارک  ذکر شده بصورت:  1توضیح 

 .در سامانه بارگزاری گردد مزایدهشرایط  4براساس شرایط ذکر شده در بند 
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 :رکتاسناد و مدارک مثبته ش -7-1
آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات اساسنامه مربوط به انتخاب مدیر عامل ) اساسنامه، و آگهی روزنامه رسمی رونوشت مصدق -1

در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهدآور بطوریکه مدت اختیارات دارندگان ( و اعضاء هیئت مدیره

فتوکپی کارت ملی اعضای هیئت مدیره و . باشد به همراه گواهی امضای ثبت شده در دفاتر اسناد رسمیامضای مجاز خاتمه نیافته 

برای ) ـ تصویر برگ مجوز بهره برداری کارخانه یا کارگاه( در مورد اشخاص حقوقی و شرکتها ) مدیرعامل و بازرسان شرکت

 ( موسسات، کارگاهها و کارخانه های پیشنهاددهنده 

اخذ گواهی امضای ثبت شده صاحبان امضای مجاز در دفاتر  0/7/90مورخه  20406/90استناد نامه شرکت توانیر به شماره  به: توضیح 

 .اسناد رسمی الزامی می باشد

 ارائه مستندات و پروانه بهره برداری کارگاه ذوب فلزات و یا پروانه تولید در زمینه تولید کابل -2

 

 اسناد و مدارک مزایده-2-7
 (و انجام تعهدات مزایدهشرکت در ) نه فرم مهر و امضاء شده ضمانتنامه هاینمو -1

 مزایدهبرگ مهر و امضاء شده تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از اسناد و مدارک  -2

 فرم مهر و امضاء شده قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی   -3

 مزایدهو پیوستهای منضم به اسناد  مزایدهبرگهای مهر و امضاء شده شرایط  -0

 کپی کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و بازرسان شرکت  -0

 کپی گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده  -6

 (پیوست شماره یک)مزایدهفهرست ریز مقادیر کاال و  میزان سپرده شرکت در   -7

 قرارداد تیپ  -0

 

 د قیمت پاکت ج محتوی برگ پیشنها -8

نوشته شود و  به عدد و  به حروف مزایدهموضوع   اقالمبرای  مزایدهقیمت پیشنهادی بایستی در فرم منضم به اسناد  - 1-0

فوق ذکر شده بدون تغییر ، حذف یا قراردادن شرط در آن   0و7و6را که در بندهای  مزایدهپیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک 

 گزار تسلیم نماید  مزایدهو امضاء نموده و به دستگاه تکمیل ، تنظیم و مهر 

در برگ پیشنهاد  به حروفو  عدد را  به پیشنهادی برای هریک از ردیفهای موضوع مزایدهپیشنهاددهندگان مکلفندقیمت  -2-8

پیشنهاد باید از هر حیث کامل وبدون قید وشرط بوده ودارای امضاهای مجاز   مزایدهپیشنهادهای   قیمت درج نماید

م خوردگی  نداشته باشد وبه پیشنهادهایی که ناقص ، مشروط ،  دهنده باشند وهیچ نوع ابهام ، خدشه عیب ونقص وقل

ترتیب  مزایدهمبهم و خدشه دار وفاقد امضاهای مجاز پیشنهاد دهنده  بوده و دارای عیب ونقص وقلم خوردگی باشند در 

پیشنهاد دهنده مکلف است برابر برگ  .ود اعالم وکنار گذاشته خواهد شد اثر داده نخواهد شد وپیشنهاد ابطال و مرد

بدیهی است درصورت  خود لحاظ نماید یپیشنها قیمت پیوستی  عوارض ومالیات  بر ارزش افزوده را در قیمت پیشنهاد
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 یم مزایدهبرنده و. برنده شدن هر گونه افزایش بعدی تحت هر عنوانی در صورتحسابهای ارسالی پذیرفته نخواهد بود 

در نهایت قیمت در  یعوارض ومالیات ارائه نماید ول یمربوطه را با تفکیک مبلغ ودرصدها یبایست صورتحسابها

 .  همان مبلغ اعالم شده در برگ پیشنهاد قیمت باشد یصورتحسابها بایست

 مزایده قیمت واحد پیشنهادیای تعیین برنده بر در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود و عدد و به حروفقیمت پیشنهادی  باید به  -3-0

 "ضـمنا  .خواهنـد شـد   مزایده به باالترین قیمـت پیشـنهادی فروختـه    موضوع و اقالم   که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود

 .گزار گشوده خواهد شدمزایده دستگاه  مزایدهدر کمیسیون   "پاکت مذکور صرفا

یمت کل پیشنهادی خریدار به عدد و حروف مـی باشـد در زمـره اسـناد و مـدارک مهـم مزایـده        فرم پیشنهاد قیمت که حاوی ق -0-0

محسوب می شود که اوراق و جداول مربوط به تجزیه بهای قیمت نیز در مواردی که لزوم به ارائه آن باشد مکمـل فـرم مـذکور خواهـد     

ت آن قلم، قیمت کل آن قلم مبنـا خواهـد بـود همچنـین در     در صورت تناقض بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر قلم با قیم. بود

صورت تناقض بین حاصل جمع قیمتهای کل اقالم با مبلغ پیشنهادی، مبلغ پیشنهادی مبنا خواهد بود و در صورت تناقض بین قیمـت  

 .پیشنهادی به عدد و به حروف، پیشنهاد قیمت به حروف مبنا خواهد بود

ترتیب اثر داده نخواهد شد و از  مزایدهبه پیشنهادهای مغایر با اصول و مفاد مندرج در اسناد  همزایدبه تشخیص کمیسیون  -0 -0 

 .کنار گذاشته خواهد شد مزایده

اند ، برای بصورت کامل باید باشد وپیشنهاد دهنده نمی توهریک از ردیفهای موضوع مزایده پیشنهاد قیمت برای  -6-8

 .مت ارائه نمایدغرفه قی  درمندرج  هرردیفقسمتی از 

ترتیب اثرداده نخواهد شد و بدون در نظر گرفتن آنهـا وفقـط    مزایدهبه شرط های پیشنهادی شرکت کنندگان در  -7-8

ضمنا درج قیمت .پیشنهادات چند قیمته نیز کنار گذاشته خواهند شد.  لغ پیشنهادی تصمیم گیری خواهد شدبراساس مب

 .د قیمت الزامی استپیشنهادی به عددو حروف در برگ پیشنها

پیشنهاد دهنده باید قیمت  واحد پیشنهادی خودرا  برای هر یک از اقالم و قیمت کل پیشنهادی برای  -0-0

ضمنا بایستی  . ارائه نماید ر برگ های پیشنهاد  قیمت نوشته وهریک از  غرفه های  مورد نظر موضوع مزایده را د

 . فروش می رسند فقط قیمت کل ارائه شود برای برخی از  غرفه ها که به صورت فله به
 .مزایده حداقل سه ماه باید دارای اعتبار باشد(الف وب وج )قیمت پیشنهادی مزایده گران از تاریخ افتتاح پاکات  -9-8

برابر قانون مالیات بر ارزش افزوده نه درصد عوارض و مالیات برارزش افزوده از خریدار دریافت خواهد شد لذا -11-8

 .رض و مالیات بر ارزش افزوده اقالم موضوع مزایده در برگ پیشنهاد قیمت بصورت جداگانه  بایستی لحاظ گرددعوا
فوق ذکر شده است بدون تغییر، حذف یا قراردادن  0و 7و 6پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مزایده را که در بندهای  -11-0

در صورت مغایرت با موارد اعالم شده . . نموده و به دستگاه مزایده گزار تسلیم نمایدشرایط در آن تکمیل، تنظیم، مهر و امضاء 

مهر و امضاء نشده  "چنانچه با نظر کمیسیون مزایده  بعضی از اوراق غیر تعهد آْور سهوا.پیشنهاد مذکور مردود اعالم خواهد شد

 .کرد باشند، پیشنهاد دهنده در جلسه مزایده آنها را مهر و امضاء خواهد
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ذیل است که حسب مورد در داخل یکی از سه  0و7و6منظور از پیشنهاد مزایده، تمام اسناد و مدارک مشروحه در بندهای -12-0

 .  پاکت الف ، ب ، ج باید قرار داده و در سامانه ستاد بارگزاری شود

 

 :مدت اعتبار پیشنهادات -9
 . بایستی حداقل سه ماه دارای اعتبار باشند مزایدهپاکات الف وب و ج  قیمت های پیشنهادی پیشنهاددهندگان از تاریخ افتتاح 
 

 : نحوه تعیین برنده -10
برنده مزایده بصورت موردی خواهد بود لذا سپرده شرکت در مزایده نیز برای هریـک از اقـالم مـذکور بـه     تعیین ـ   1-11

 .  صورت جداگانه محاسبه شده است

رای هریک از غرفه های موضوع مزایده  پیشنهاد قیمت ارائه نماید و برنده هر غرفه جداگانـه تعیـین   پیشنهاد دهنده می تواند ب -2-11

 .خواهد شد
تنها در صورتی که قیمت های پیشنهاد ، پیشنهاد دهندگان برابر یا باالتر از قیمت کارشناسی باشد پیشنهاد واصله بعنوان برنده  -3-14

 .در جلسه مزایده بازگشایی خواهد شد "های کارشناسان صرفاقیمت "ضمنا. مزایده تعیین خواهد شد

 .برنده مزایده با قرعه کشی انتخاب خواهد شد،پیشنهادات  مبلغ پیشنهادی  درصورت مساوی بودن-0-14

حساب ره روز برنده مزایده مکلف خواهد بود کل بهای اجناس را به شما( پنج )  0ازتاریخ ابالغ برنده بودن حداکثر ظرف مدت  -0-14

ــرق ارومیـــه   1115592677119 ــعبه بـ ــک ملـــی شـ ــد ) نـــزد بانـ  بنـــام شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق  (  5133کـ

 .آذربایجان غربی واریز نماید

بهای کاال با درصد  (بیست) 02حداکثر بهای اجناس باید بصورت وجه نقد پرداخت گردد و "ضمنا

 .می باشدتهاتر قابل مطالبات خریدار از فروشنده، 
 

 

 :رایط تحویلش -11
برنده مزایده موظف خواهد بود بعد از عقد قرارداد  اقالم موضـوع مزایـده را در مهلـت تعیـین شـده از طـرف خریـدار و از تـاریخ           -1

وبرنده مزایده موظف خواهد بـود کـل مقـادیر ردیـف     . معرفینامه از محل انبار  شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی خارج نماید

آن برنده شناخته  شده است درمدت تعیـین شـده ازمحـل انبارفروشـنده خـارج نمایدودرصـورت تـاخیردرخروج        های  راکه برای 
تحویـل برابـر برنامـه    .)شد خواهد خریداراخذ درفرجه زمانی تعیین شده برای هرروز وبه تشخیص فروشنده هزینه های انبارداری از

 (.زمانبندی منضم به اسنادمزایده خواهدبود

کاالهـای مـورد    و حمـل می نماید که نیروی انسانی ، ماشین آالت ، تجهیزات و وسـایل کـافی والزم بـرای بـارگیری     خریدار تعهد  -2
هر نـوع هزینـه    وحمل بدیهی است کلیه مخارج بارگیری ، . مزایده را متناسب با شرایط وماهیت اجناس مورد مزایده فراهم نماید 

 .بعهده خریدار می باشد"رار الزم باشد کالدیگری برای انتقال آنها به خارج از محل استق
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می بایست در محل انبار مرکزی شرکت توزیع خمیر یا به پوشـال   شرایط مزایده  12کاغذهای باطله مربوط به ردیف   -3

 ریز تبدیل وسپس بارگیری وحمل شوند

وزن غرفه های اقالم اسقاطی براساس  مالک. پس از بارگیری با حضور نماینده شرکت توزیع نسبت به وزن اقالم  اقدام خواهد شد  -0
 .باسکول خواهد بود و تسویه حساب نهایی نیز بر اساس وزن باسکول محاسبه و اعمال حساب خواهد شد

کاغذ باطله ها که مـی   12به جز ردیف ) به خریدار به هیچ وجه اجازه داده نخواهد شد نسبت به تفکیک یا برش اقالم -0

در محوطه انبار یا داخل سوله فروشنده  .(توزیع خمیر یا پوشال ریز تبدیل شوند بایست در محل انبار مرکزی شرکت

 .اقدام نماید

اقـدامات مربـوط بـه بـار     . می تواند از محل استقرار آنها خـارج نمایـد  (  10الی  0) خریدار ، اقالم مزایده را فقط در ساعات اداری   -6
ندگان فروشنده وخـود خریـدار انجـام پذیریـد و در مورداشـخاص حقـوقی       نمای/ گیری وحمل اقالم می بایست با نظارت نماینده  

 .معرفی نامه کتبی برای نماینده الزامی است 

برابر سـه بـرگ دسـتورالعمل ایمنـی     ) در هنگام تحویل وانتقال اقالم مورد مزایده ، خریدار می بایست کلیه شرایط ومقررات ایمنی -7

 .فروشنده را رعایت نماید ( پیوستی 

ار متعهد است خسارتی که بر اثر عمل وی ویا ماشین آالت  وتجهیزات مربوط به او ، به اموال فروشـنده وارد شـود ، جبـران    خرید  -0
خواهدبود وخریدار مکلف به پرداخت خسارت تعیین شـده مـی   ( فروشنده )تعیین خسارت وارده با تشخیص شرکت توزیع . نماید 

ی دادگستری وبا پرداخت کلیه هزینـه هـای کارشناسـی از طـرف خریـدار ، خسـارت       باشد در غیر اینصورت با نظر کارشناس رسم
 .مربوطه تعیین وتوسط خریدار بایستی در وجه فروشنده پرداخت شود 

معرفینامـه  ) مراجعـه ومعرفینامـه   (  220اتـاق  ) خریدار مکلف است برای ارائه فیش واریز وجه معامله به امور تدارکات  فروشـنده   -9
م به اسناد مزایده از تاریخ ابالغ معرفی نامه نسبت به بارگیری وحمل برابر برنامه زمانبندی منض ریافت ورا د( ز انبار تحویل جنس ا

از محل استقرار کاالهای موضوع مزایـده اقـدام نمایـد در    ( کل اقالمی که برای آنها برنده شناخته شده است )کل اقالم مورد معامله
م مزایده ابالغ خواهد شـد  دو روشنده ضبط خواهد شد و به برندهمزایده غرفه های مربوطه به نفع فغیر اینصورت سپرده شرکت در 

دوم اقالم مزایده نیز مکلف هستند ظرف مدت پنج روز نسبت به واریز وجه کل اقالم وخارج نمـودن کـل اقـالم مـذکور از       وبرنده
دوم مزایـده نیـز بـه نفـع      نصورت سپرده شرکت در مزایده نفـر ر غیر ایمحل فروشنده برابربرنامه زمانبندی مربوطه  اقدام نمایند د

 .فروشنده ضبط خواهد شد 

مقادیر ذکر شده در شرایط مزایده تقریبی بوده و برنده مزایده  موظف است کل مقادیر غرفه ای که بـرای آن  برنـده    -14

 .شده است را از انبار فروشنده خارج نماید 

می شود که اقالم مورد مزایده توسط پیشنهاد دهنده رویت گردیده و فروشنده  حـق   با تسلیم پیشنهاد چنین تلقی  -11

 .هر گونه اعتراض بعدی در مورد کیفیت و مشخصات فنی اقالم مزایده را از خود سلب می نماید
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 :مزایدهضمائم  -12

 می باشد مزایدهاسناد و مدارک ذیل جزو الینفک 

م پیوستی آن بایستی توسط دارندگان حق امضای مجاز پیشنهاد دهنده مهر و امضاء شوند و و ضمای مزایدهتمام برگهای شرایط  

 .پیشنهاد دهنده مکلف به اجرای مفاد این بند میباشد 

 نمونه فرمهای تضامین -1

 فرم مشخصات پیشنهاد دهنده -2

 مزایدهفرم معرفی نماینده جهت شرکت در جلسه  -3

 دستورالعمل ایمنی -0

 العاتتعهد نامه عدم افشای اط -0

 فرم منع مداخله -6

 قرارداد تیپ -7

 

 

 :کسورات قانونی -13

 .   کلیه کسورات  قانونی ناشی از این معامله بعهده خریدار اجناس مزایده می باشد

 

 :سایر شرایط  -14

گـزار   مزایدهو تسلیم پیشنهادات به منزله قبول آندسته از آئین نامه ها و مقررات دستگاه  مزایدهشرکت در  -1-10

  .است ، خواهد بود  مزایدهمربوط به موضوع    که 

ابهـامی داشـته    مزایدهکه نسبت به مفهوم اسناد و مدارک  مزایدههریک از دریافت کنندگان اسناد و مدارک -2-10

گـزار   مزایـده مراتب را کتبا به امـور تـدارکات دسـتگاه     43/40/1044حداکثر باید تا پایان وقت اداری مورخ 0 باشند

 .ه و تقاضای توضیح کتبی نماینداطالع داد

و نحـوه تغییـر و تسـلیم آنهـا      مزایدههرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک  -3-10

 .منظور خواهد شد مزایدهگزار اعالم و جزو اسناد و مدارک  مزایدهکتبا از سوی دستگاه 

را قبل از انقضای مهلت تسـلیم   مزایدهنظر در اسناد و مشخصات اصالح و یا تجدید 0 گزار حق تغییر  مزایده -0-10

ابالغ 0  مزایدهپیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دریافت کنندگان اسناد 

ای می شود و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حـق دارد تقاضـ  

از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییـر مقـادیر یـا    0 استرداد آن را بنماید 
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 1411-115برگ ارائه  پیشنهاد قیمت برای غرفه های اقالم  اسقاطی  مزایده  عمومی  شماره 

ه امضاء کننده زیر پس از مطالعه و بررسی کامل اسناد و مدارک مزایده  مربوط به فروش  غرفه های اقالم اسقاطی، تمامی آنرا به دقت مطالع                          /             شرکت 

و با علم و اطالع کامـل از کمیـت و کیفیـت  موضـوع مزایـده و بـا       نموده و از موارد مزایده نیز بازدید بعمل آورده و ضمن قبول کلیه شرایط شرکت در مزایده و شرایط تحویل اقالم 

 .درنظر گرفتن کلیه عوامل موجود و موثر موضوع مزایده را بشرح ذیل پیشنهاد می نمایم
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 مقدار شرح کاال

 تقریبی  کاال

 قیمت واحد

 پیشنهادی

 (بعدد( ) بریال) 

 قیمت واحد پیشنهادی

ع کل مبلغ جم (بحروف(  )بریال) 
 پیشنهادی

 (بریال)  

جمع کل مبلغ پیشنهادی 

در صد  9با احتساب 

عوارض و مالیات بر ارزش 

 (بریال)افزوده

     فله انواع الستیک 1

     فله کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی 2

     فله کنتور مکانیکی 3

     فله مقره ها و کلید اتوماتیک 0

     فله لوازم موتوری 0

 فله غرفه متفرقه و لوازم اداری 6
  

 
 

     فله انواع چراغ های خیابانی 7

     فله انواع المپ 0

     فله بدنه ماشین های اسقاطی 9

     کیلوگرم1040444 آهن االت 14

     کیلوگرم 2440444 انواع میلگرد 11

     کیلوگرم 240444 کاغذ باطله 12

     وگرمکیل 240444 قرقره های فلزی 13

 .غرفه هایی را که به صورت کیلوگرم می باشد بصورت تقریبی اعالم گردیده است توضیح  
ریـال               رسید بانکی به شماره به مبلغ                                             چک بانکی برای تضمین شرکت درمزایده   یک فقره ضمانتنامه بانکی 

 .   به نفع شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی تسلیم می دارم 

 نزدبانک                              پیشنهاد دهنده                         شماره حساب بانکی                           و به شماره شبا                              

را اعـالم  بنام                                        جهت واریز وجه واسترداد تضمین شرکت در مزایده   وسایر مطالبات ناشـی از ایـن مزایـده                  شعبه          

 .می نماید 

 :نام ونام خانوادگی پیشنهاد دهنده                                                                                                             

 :سمت امضاء کنندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده                               :                                               شماره تلفن وفاکس 

 :نام ومهر پیشنهاد دهند                                                                                                                  

 تاریخ                          :                                                                                      آدرس کامل 
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