
 
    

                                                               13 از 1 صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و مهر                                                  ))                                  قرائت شده و مورد قبول است ((                         

 
 

       
 

                 

 

انر  ز ا ل گا  ا
ی خاص(( )ھا ( 

     1400-101اسناد مزایده   

و طبق مجموعـه قـوانین و مقـررات     ناقصاتکمیسیون م/مدیره  هیأتشرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد به استناد مصوبه  
جمـع آوري گـاز    ایـنچ   40متر لوله 21200 حدودفروش برگزاري مناقصه و مزایده و آیین نامه هاي معامالتی و دولتی ، نسبت به 

تـا پاالیشـگاه   ) سـربند (   80از کیلـومتر  ) امیدیه-خوزستان( منطقه یک عملیات انتقال گازموجود در)  مدفون- اسقاط(ترش 
 . از طریق برگزاري مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید  بیدبلند یک

 : مشخصات مزایده  – 1
 شرکت انتقال گاز ایران : نام دستگاه مزایده گزار  - 1 – 1
 ، شرکت انتقال گاز ایران27بلواراسفندیارپالك ) جردن(نلسون ماندال تهران، خیابان : نشانی دستگاه مزایده گزار   - 2 – 1
 . شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت می کند : مزایده گر   - 3 – 1
موجـود درمنطقـه یـک    ) مدفون -اسقاط (اینچ  جمع آوري گاز ترش  40متر لوله 21200حدود فروش : موضوع مزایده   - 4 – 1

شـرح منـدرج در فـرم پیشـنهاد      بـه  تا پاالیشگاه بیدبلند یک) سربند(  80از کیلومتر ) امیدیه-خوزستان(عملیات انتقال گاز 
 .قیمت

 www.setadiran.irبـه آدرس  ) ستاد(از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  :نحوه دریافت اسناد مزایده  - 5 – 1
 .میباشد

 صـرفاً ) www.setadiran.ir سـتاد (دولـت  توسط مزایده گران در سامانه تدارکات الکترونیکـی  : تحویل پیشنهادات  - 6 – 1
عـالوه  ) الـف (شرکت در فرایند ارجاع کـار در پاکـت الك ومهـر شـده     تضامینتوسط مزایده گران بار گذاري خواهد شد واصل 
،  27،بلـوار اسـفندیار،پالك   )جردن(تهران، خیابان نلسون ماندالآدرس  ناقصاتبربارگذاري در سامانه ستاد به دفتر کمیسیون م

 .تحویل نمایند 805اتاق ،  8طبقه  ،شرکت انتقال گاز ایران 
    05/04/1400لغایت    24/03/1400  :زمان بازدید - 7 – 1

شـماره   ضـرغام پـور   و09163132083شـماره تلفـن    قیصـري آقایـان  تواننـد پـس از همـاهنگی بـا     پیشنهاد دهندگان مـی 
مراجعـه و نسـبت بـه     )امیدیـه –خوزستان (عملیات انتقال گاز  یک به محل استقرار کاال واقع در منطقه  09163517747تلفن

 .اقدام نمایندبازدید از کاالي موضوع 
توسـط   صرفاً 05/04/1400  تاریخ 16ساعت  تا  27/03/1400 صبح تاریخ  8ساعت :زمان تحویل پیشنهادها  - 8 – 1

 .بار گذاري خواهد شد) www.setadiran.ir()ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مزایده گران در 
تهـران، خیابـان   :   صبح به نشـانی   9:30ساعت   06/04/1400  روز یکشنبه تاریخ: زمان گشایش پاکات مالی  – 9 – 1

  .سالن کنفرانس،  طبقه اول،  شرکت انتقال گاز ایران،  27،بلوار اسفندیار،پالك )جردن(نلسون ماندال
 : نوع و چگونگی ارائه تضمین شرکت در فرایند اجراي کار   - 2
 .قیمت پایهکل  درصد 5 معادل: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  – 1 – 2



 
    

                                                               13 از 2 صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و مهر                                                  ))                                  قرائت شده و مورد قبول است ((                         

 
 

       
 

                 

 

انر  ز ا ل گا  ا
ی خاص(( )ھا ( 

     1400-101اسناد مزایده   

۱۵  شبايشماره  (  4101090530233049 جاري شماره در صورت  واریز وجه نقد ، به حساب  – 2 – 2 ۰۱۰۰ ۰۰۴۱IR     

۰۱۰۹ ۰۵۳۰ ۲۳۳۰ ارائـه  صـورت   بنام شـرکت انتقـال گـاز واریـز و در     نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران )        ۴۹
روز از تـاریخ   90ضمانت نامه ، می بایست ضمانتنامه بانکی غیر قابل برگشت و بدون قید و شرط با مدت اعتبـار اولیـه   

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد و قابل تمدید به مدت یک دوره سه ماهه دیگر که توسط یکی از بانک هاي داخلی مورد تأییـد 
عـالوه   و در زمان مقرر در اسناد پاکت الفتضمین باید در . بانک مرکزي به نام شرکت انتقال گاز ایران صادر شده باشد 

تحویـل کمیسـیون   ) الـف (،اصل آن در پاکـت الك ومهـر شـده    )ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بر بار گذاري در 
 .مناقصات شرکت انتقال گاز گردد

از برنـده  نامـه انجـام تعهـدات     دریافـت ضـمانت   شرکت در فرآیند ارجاع کار برنده و نفر دوم تا هنگام تضمین :تبصره*
 . مزایده و امضاي موافقتنامه نزد شرکت نگهداري و تضامین سایر پیشنهاد دهندگان  مسترد خواهد شد 

 

 . مطابق با مبلغ مندرج در فرم پیشنهاد قیمت می باشد : پایه مزایده /قیمت کارشناسی – 3
 ) ثمن معامله ( نحوه پرداخت مبلغ پیشنهادي مزایده  –4
 .خواهد بود  پس از ابالغ رسمی به  برنده مزایدهقسط  شش در) ثمن معامله ( پرداخت مبلغ پیشنهادي  – 1 – 4
ارزش کـل  ) 6/1(، یـک ششـم   روز تقویمی پس از ابالغ رسمی برنـده شـدن    45برنده مزایده موظف است ظرف مدت  – 2 – 4

 شـماره شـباي  (  4101090530233049 را  به حساب  جاري  شـماره ) با لحاظ  مالیات  بر ارزش  افزوده(کاالي موضوع  مزایده  

۱۵ ۰۱۰۰ ۰۰۴۱ ۰۱۰۹ ۰۵۳۰ ۲۳۳۰ ۴۹IR ایران واریز و رسـید آن   نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی بنام شرکت انتقال گاز)       
پس از دریافت کـاالي   بدیهی است . نماید ه اداره کاالي مازاد تحویلبجهت دستور تحویل یک ششم از کاالي مورد مزایده  ،  را 

در صـورتی   .ادامه خواهد یافت به صورت کامل تحویل لوله ها  نیز با همین شرایط تا پایان) 6الی  2( مراحل بعدي  مرحله اول ، 
ه برنده مزایده ظرف مهلت مذکور نسبت به واریز مبلغ پیشنهادي و ارائه فیش مربوطه اقـدام ننمایـد، شـرکت حـق خواهـد      ک

داشت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و یا سپرده انجام تعهدات وي را به نفع خود ضبط نموده و مورد مزایده را تجدید و یـا  
 . هرگونه که صالح بداند اقدام نماید 

نسبت به واگذاري کاالي مورد مزایده  اقـدام  ، شرکت انتقال گاز ایران پس از واریز مبلغ پیشنهادي توسط برنده مزایده  – 3 – 4
 . خواهد نمود

در ید و تصـرف و مـورد اسـتفاده    )دراین سند مذکور 2-4بارعایت بند(مورد معامله تا تسویه حساب کامل ثمن معامله  – 4 – 4
 . ماند باقی میشرکت انتقال گاز 

 : شرایط عمومی مزایده  – 5
 : سایر شرایط  – 1 – 5
پیشنهاد مزایده باید در محل و طی مهلتی که ذکر شده تسلیم شود و کلیه پیشنهادهایی کـه بعـد از تـاریخ مقـرر      – 1 – 1 – 5

 .دریافت گردد ترتیب اثر داده نمی شود 



 
    

                                                               13 از 3 صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و مهر                                                  ))                                  قرائت شده و مورد قبول است ((                         

 
 

       
 

                 

 

انر  ز ا ل گا  ا
ی خاص(( )ھا ( 

     1400-101اسناد مزایده   

پس از انقضاي موعد تسلیم پیشنهادها ، هیچگونه پیشنهادي مبنی بر تغییر و اصالح پیشنهادهاي تحویلی بـه هـر    – 2- 1 – 5
 . عنوان پذیرفته نخواهد شد و شرکت در این خصوص اختیار تام دارد 

نتقـال گـاز هـیچ گونـه     مزایده گران باید توجه نمایند که در صورت بروز اشتباه در تکمیل اسناد مزایده،  شرکت ا – 3 – 1 – 5
 . مسئولیتی نخواهد داشت 

صرف شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ، ایجاد حق براي مزایده گر و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیاري براي شـرکت   – 4 – 1 – 5
 .انتقال گاز نمی نماید 

و هرگونه عـوارض احتمـالی بـه     کسورات قانونیمالیات بر ارزش افزوده و ، کلیه عوارض : هزینه هاي متعلقه شامل  – 5 – 1 – 5
 . به عهده برنده مزایده می باشد استانداري ، شهر داري و امثالهم 

لذا پس از ابالغ کتبی مزایـده  . شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول کلیه اسناد مزایده می باشد  – 6 – 1 – 5
 45  نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات و امضاء قرارداد و  حداکثر طی مـدت  روز کاري 14گزار به برنده،  وي باید ظرف مدت

ایـن   مذکور در 2-4مطابق با بند  ثمن معامله کل )6/1(یک ششم  از همان زمان ابالغ کتبی به برنده مزایده ، نسبت به واریز روز
در غیـر  . اقدام نماید تا متعاقباً تضمین شرکت در فرایند اجراي کار  ایشـان آزاد گـردد   ) با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده(   سند 

اینصورت چنانچه برنده اول ظرف مدت  مقرر نسبت به واریز وجه اقدام ننماید ،تضـمین شـرکت در فرآینـد ارجـاع کـار و یـا       
  .دید تضمین انجام تعهدات وي ضبط خواهد گر

 2-4   با رعایت بند (روز تقویمی از تاریخ ابالغ رسمی برنده شدن  450مدت  برنده مزایده مکلف و متعهد است ظرف – 7 – 1 – 5
 .نسبت  به بارگیري کل کاالي برنده شده در مزایده و خروج آنها از محل استقرار کاال اقدام نماید) مذکور در این سند

مورد قبـول قـرار    مناقصاتپیشنهادهایی که به یکی از حاالت زیر واصل گردند توسط کمیسیون   : موارد رد پیشنهادها  2 – 5
  :نگرفته و به مزایده گران ذیربط اعالم می شود 

 . مبهم یا به شرط ارائه شده باشند مخدوش ، پیشنهاد هایی که به صورت  – 1 – 2 – 5
 . پیشنهادهایی که به نحوي از انحاء مغایر با مفاد اسناد مزایده باشند   – 2 – 2 – 5
 همچنین. پیشنهادهایی که فاقد مدارك الزم خصوصاً فاقد تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار باشند  – 3– 2 – 5

 .که تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ناقص یا کمتر از مبلغ تضمین و یا فاقد اعتبار باشند  یپیشهادهای
 . پیشنهاد هایی که به صورت ناقص ارائه شده باشند  – 4 – 2 – 5
 . پیشنهادهایی که بعلت ضرورت و تجدید یا لغو مزایده اعاده می شوند  – 5 – 2 – 5
 . ش از یک پیشنهاد قیمت ارائه نموده باشد چنانچه مزایده گري بی – 6 – 2 – 5
 .  پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر در اسناد مزایده ارائه شده باشد – 7 - 2 -5
 . یند ارجاع کار به ترتیب زیر می باشد آموارد ضبط تضمین شرکت در فر – 6
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برنده اول که ظرف مهلت مقرر پس از اعالم نتیجه مزایده بصـورت کتبـی ، مزایـده     – 1 – 6

 . حاضر به تنظیم قرار داد یا انجام معامله نباشد ، به نفع شرکت انتقال گاز ایران ضبط می شود گر 



 
    

                                                               13 از 4 صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و مهر                                                  ))                                  قرائت شده و مورد قبول است ((                         

 
 

       
 

                 

 

انر  ز ا ل گا  ا
ی خاص(( )ھا ( 

     1400-101اسناد مزایده   

براي انجام معاملـه یـا تنظـیم قـرارداد ، پیشـنهاد کتبـی       تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار برنده دوم در صورتی که  -2 -6
 . شرکت به وي ابالغ گردد و از انجام معامله استنکاف ورزد به نفع شرکت انتقال گاز ضبط خواهد شد

پیشنهاد فقط و فقط تا قبل ازپایـان  قانون برگزاري مناقصات ، جایگزینی ، اصالح و پس گرفتن  16ماده  "د"مطابق بند  – 3 – 6
 .مجاز می باشد هامهلت ارائه پیشنهاد

فرآینـد ارجـاع کـار آنـان     در  ، تضـمین شـرکت   مناقصـات پس از تعیین برندگان اول و دوم مزایده توسط کمیسیون  – 4 – 6
 . روز کاري به آنان مسترد می گردد  7نگهداري و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر مزایده گران ظرف حداکثر 

  : مراحل تجدید مزایده  – 7
  :گردداین مزایده در شرایط زیر تجدید می 

 .مزایده گران به حد نصاب تعیین شده کم بودن تعداد  - 1 – 7
 . امتناع برندگان اول و دوم مزایده از انعقاد قرارداد  - 2 – 7
  .پایان مدت اعتبار پیشنهادها  - 3 – 7
 .شکایاته راي هیئت رسیدگی ب - 4 – 7
  .منتفی گردد مزایده فروش در بودن قیمتهاي پیشنهادي از قیمت پایه اعالم شده به نحوي که توجیه اقتصاديپایین  – 5 – 7
 .مبنی بر عدم اطالع رسانی کافی و شفاف سازي مزایده گران  مناقصاتتشخیص کمیسیون   - 6 – 7
  :مزایده در شرایط زیر لغو می شود  -  8
 . نیاز به فروش موضوع مزایده مرتفع شده باشد  – 1 – 8
 . تغییرات زیادي در اسناد مزایده الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود – 2 – 8
 . حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ ، سیل و مانند آنها که از طریق مراجع قانونی اعالم شود – 3 – 8
مال تبانی مزایده گران و منوط شدن به اتخاذ تصمیم بعدي کمیسیون تشخیص کمیسیون معامالت مبنی بر احت -4 -8

 . معامالت
به طریق مقتضی به همه مزایده ) اداره کاالي مازاد ( مراتب تجدید و یا لغو مزایده در صورت وقوع توسط واحد متقاضی : تبصره 

 . گران اعالم خواهد شد 
 : طبقه بندي کلی پاکت هاي پیشنهادي  – 9
سـامانه تـدارکات    می بایست در....)نامه و موافقت اسناد مزایده ، تضامین ،فرم پیشنهاد قیمت،:شامل (کلیه پیشنهادها  – 1 – 9

 .با مهر وامضا اصل بارگذاري گردد  ) www.setadiran.ir) ( ستاد(الکترونیکی دولت 
 . محتویات پاکت هاي پیشنهادي – 2 – 9

 . پاکت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: پاکت الف 
مـی        اسـناد مزایـده    2مطابق با بنـد   کل قیمت پایهتضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  به میزان  پنج درصد مبلغ : تبصره 

 . باشد 
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 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و مهر                                                  ))                                  قرائت شده و مورد قبول است ((                         

 
 

       
 

                 

 

انر  ز ا ل گا  ا
ی خاص(( )ھا ( 

     1400-101اسناد مزایده   

حاوي اسناد مزایده که  می بایست تمام صفحات به مهر و امضاي مجاز پیشنهاد دهنـده رسـیده باشـد بـه انضـمام       :پاکت ب 
 : مدارك ذیل

 و تصویر کارت ملی  مزایده گر  1تکمیل فرم شماره : اشخاص حقیقی 
 به انضمام  2تکمیل فرم شماره : اشخاص حقوقی 

 . تصویر اساسنامه شرکت  – 1
 اگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی و آگهی تأسیس تصویر آخرین  – 2
 تصویر  کد اقتصادي شرکت  – 3
 .گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت  و تصویر  کارت ملی آنان – 4
بصـورت خوانـا و بـدون خـط     )  ریـال  ( فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت با درج مبلغ پیشنهادي به عدد و حـروف   :پاکت ج  

 )فرم پیشنهاد قیمت پیوست می باشد (.م گرفتگی ، که می بایست به امضاء مجاز مزایده گر رسیده باشدخوردگی و قل
پیشنهاد دهنده موظف است عالوه بر ارائه قیمت کل موضوع مزایده در جدول قیمت پیشنهادي  بصورت حروف و عدد، قیمـت  

 .رت خوانا و بدون  خط خوردگی باشدی بایست بصوپیشنهاد قیمت م.  واحد کاالي موضوع مزایده را  نیز قید نماید 
ارزش کـاالي تحـویلی نیـز متناسـب بـا قیمـت واحـد         ،کاالي موضـوع مزایـده  ) یا افزایش(بدیهی است در صورت کاهش       

 . می گردد ) یا اخذ(پیشنهادي همان کاال محاسبه و مابه التفاوت مسترد 

ضمناً در صورت وجود مغایرت بین قیمت کل پیشنهادي و قیمت واحد درج شده در جدول پیشنهاد قیمت ، قیمـت کـل مـالك    
 . محاسبه خواهد بود 

 : تضمین انجام تعهدات  -10
 ارزش کـل % 10روز کاري از تاریخ ابالغ شـرکت ، معـادل   14برنده مزایده مکلف است به منظورتضمین انجام تعهدات، ظرف مدت

ت /123402کاالي برنده شده ازموضوع مزایده را طی ضمانتنامه معتبر مطابق با آئین نامه تضمین معـامالت دولتـی بـه شـماره     
بـه حسـاب    در صورتیکه واریز  وجه نقد مد نظـر باشـد ،   . به نفع شرکت انتقال گاز ایران ارائه نماید  22/9/1394مورخ  50659

۱۵ماره شبايش( 4101090530233049 جاري  شماره  ۰۱۰۰ ۰۰۴۱ ۰۱۰۹ ۰۵۳۰ ۲۳۳۰ ۴۹IR نزد بانک مرکزي جمهـوري  )           
سپرده انجام تعهـدات پـس    .نام شرکت انتقال گاز ایران واریز و رسید آن را به اداره کاالي مازاد شرکت تحویل نماید ه ب اسالمی

 . از حمل کاال و تسویه حساب مسترد خواهد شد 
توسـط   )www.setadiran.ir) (ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ویا فیش واریزي درتضمین انجام تعهدات  :تبصره*

 27،بلـوار اسـفندیار،پالك   )جـردن (آدرس تهران، خیابان نلسون ماندال( اداره کاالي مازادگر بارگذاري شده واصل آن به مزایده 
 .تحویل گردد) کت انتقال گاز ایرانشر -405اتاق  چهارم،طبقه 

در صورت عدم ارائه سپرده انجام تعهدات در موعد مقرر ، شرکت می تواند تضمین شـرکت در فراینـد ارجـاع کـار برنـده             
 .ضبط نماید و در خصوص ادامه روند مزایده هرگونه که صالح بداند اقدام نماید  خودمزایده را به نفع 
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ی خاص(( )ھا ( 

     1400-101اسناد مزایده   

 :سایر شرایط  - 11
اسقاط (اینچ جمع آوري گاز ترش  40متر لوله 21200حدودبرنده مزایده موظف است کل کاالي مورد مزایده  -11-1
تا پاالیشگاه ) سربند(   80از کیلومتر ) امیدیه-خوزستان( موجود درمنطقه یک عملیات انتقال گاز) مدفون -

. بیدبلند یک را مطابق با اسناد مزایده در زمان دریافت کاال در مقابل صورت جلسه تحویل کاال رسید نماید 
نگهداري و حراست از کاالي تحویلی در دوره بارگیري و حمل آن به عهده و مسئولیت برنده مزایده می باشد و 

حساب با برنده مزایده ، همان مقدار مندرج در صورتجلسه تنظیمی  مالك محاسبه تحویل مقدار کاال و تسویه
 . تحویل کاال می باشد

با توجه به ضوابط حمل و نقل و ( کلیه هزینه هاي مربوط به عملیات بارگیري و حمل کاالي موضوع مزایده  -11-2
 .به عهده برنده مزایده خواهد بود ) محدودیت هاي ترافیکی 

حمل و رعایت مسائل جاده اي و ترافیکی و اخذ مجوزهاي مربوطه به عهده برنده مزایده  مسئولیت نحوه  -11-3
 .می باشد 

کارفرما هیچگونه تسهیالتی اعم از محل کمپ ، آب ، غذا ، سوخت ،خودرو ، ابزارآالت و غیره در اختیار   -11-4
 .برنده مزایده نخواهد گذاشت 

جهیز و برچیدن کارگاه ، خاکبرداري تاج روي لوله و اطراف آن با هر کلیه هزینه هاي مربوط به عملیات ت -11-5
وسیله مکانیکی ، برش لوله به روش گرم و خارج نمودن آن از کانال ، پر کردن کانال با هر وسیله مکانیکی و بار 

 .خواهد بودبه عهده برنده مزایده ) با توجه به ضوابط حمل و نقل و محدودیت هاي ترافیکی ( گیري و حمل لوله 
عملیات خاکبرداري و دپوي خاکهاي حاصل از گودبرداري به نحوي انجام گیرد که هیچ گونه منعی  براي -11-6

رفت و آمد و تردد ماشین آالت یارد خط لوله وجود نیاید و چنانچه آسیبی به جاده سرویس خطوط لوله وارد آید، 
 .توسط برنده مزایده به حالت اولیه بازسازي شود )مخلوط کوهی یا رودخانه اي ( با تامین مطالح مناسب 

عبور ماشین آالت از روي خطوط لوله گاز دار مجاور به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و در محلهاي تقاطع خط  -11-7
لوله موضوع مزایده با خطوط لوله گاز داروخطوط لوله نفت ، کلیه عملیات بایستی با حضور نماینده ایمنی یارد و در 

 .انجام پذیرد ) توسط برنده مزایده(رت لزوم حفاري توسط کارگر و با وسایل دستیصو
در محل تقاطع خط لوله با رودخانه و مسیل که وزنه هایی تعبیه گردیده ، انتقال وزنه ها به کنار مسیر و در  -11-8

و خارج سازي  CCW به تخریب سازه هاي بتنی مربوط . محلی که نماینده یارد مشخص خواهد نمود انجام گیرد 
 .لوله و بازسازي بستر رودخانه و مسیل بحالت اولیه توسط برنده مزایده الزامی است 
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انر  ز ا ل گا  ا
ی خاص(( )ھا ( 

     1400-101اسناد مزایده   

لوله  در محدوده ایستگاههاي بین راهی ، عملیات حفاري و خارج سازي لوله قبل و بعد از ایستگاه انجام و  -11-9
 .ماند هاي مدفون در داخل ایستگاه بصورت دست نخورده باقی خواهند 

قطع ارتباط کابل حفاظت کاتودیک خط لوله در محل تقاطع با لوله هاي گازدار توسط نماینده یارد انجام  -11-10
 .هماهنگی الزم توسط برنده مزایده با نماینده یارد ضروریست . خواهد شد 

طرفین جاده انجام و لوله در محل تقاطع جاده هاي آسفالته عملیات خارج سازي لوله تا انتهاي شانه خاکی  -11-11
در محل تقاطع جاده هاي غیر آسفالته پس از خارج . تعبیه شده در زیر بستر جاده و شانه آن باقی خواهد ماند 

که به تشخیص نماینده یارد نیاز به مطالح  سازي لوله ، سطح جاده به حالت اولیه برگردانده خواهد شد و در صورتی
 .مزایده تامین گردد  مناسب باشد بایستی توسط برنده

رعایت دستور العمل هاي ایمنی در خصوص انجام عملیات در تقاطع جاده ها بمنظور جلوگیري از حوادث  -11-12
ناشی از عبور و مرور با نصب تابلو و عالئم هشدار دهنده متناسب با اوقات روز و شب طبق نظر نماینده ایمنی 

به منظور حصول اطمینان از عدم وجود گاز در لوله و رعایت دستور همچنین . توسط برنده مزایده الزامی است 
العمل هاي ایمنی ، قبل از اقدام به برشکاري لوله ها ، مراتب توسط نماینده ایمنی شرکت بررسی و پس از تخلیه 

 .کامل گاز و تائید نماینده ایمنی منطقه  ،کار برشکاري انجام شود 
آب در نقاط تحت القرعه لوله ، تمهیدات مناسب توسط برنده مزایده براي تخلیه با توجه به احتمال وجود  -11-13 

 .آب در نظر گرفته شود، بطوري که مانعی براي برش کاري لوله ایجاد نگردد 
چنانچه در حین عملیات به لوله هاي آبرو و نهرهاي آبیاري  و مزارع خسارتی وارد آید ، بازسازي لوله و نهر -11-14

خارج از باند ) حقیقی و حقوقی(ور کلی جبران خسارات وارده به مزارع و اعیانی وجلب رضایت معارضینها و به ط
 .عملیات ساختمانی خط لوله در تعهد برنده مزایده خواهد بود

در مقاطعی از مسیر خط لوله چنانچه خاکهاي تاج لوله تکافوي پرکردن کانال را نمی نماید، در این خصوص  -11-15
 .خاك مناسب با محل ، توسط برنده مزایده تامین و حمل و بارگذاري گردد بایستی 

با توجه به اینکه عملیات حفاري در کنار خطوط لوله انتقال میعانات گازي وخطوط لوله انتقال گاز و آب  و  -11-16
ملیات خاکبرداري، نفت انجام می گیرد ،برنده مزایده  متعهد می باشد  جهت عبور و مرور ماشین آالت سنگین و ع

تمهیدات الزم را در نظر گرفته  تا از عبور بر روي خطوط مذکور و ایجاد فشارهاي خارجی ناشی از بار بر روي آن 
لوله یابی . جلوگیري شود و مطابق دستور کارفرما  نسبت به رعایت نکات ایمنی مربوط به این عملیات اقدام نماید 

 .تی و رعایت فاصله ایمنی ضروري و الزامی می باشد براي هر دو لوله در سرویس و ضایعا
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     1400-101اسناد مزایده   

برنده مزایده متعهد می باشد نسبت به پرکردن کانال ها با دقت و زیر نظر کارفرما اقدام نماید و مسیر  -11-17
 .خطوط لوله را به حالت اولیه برگرداند 

  .ت منطقه انجام می پذیردبار گیري لوله ها فقط با حضور نمایندگان کاال ،خطوط لوله و حراس -11-18
برنده مزایده متعهد می باشد نسبت به حفاري و خارج نمودن لوله در محل آبراهها و محل هاي باتالقی  -11-19

 .از این بابت هیچگونه هزینه اضافی به برنده مزایده پرداخت نخواهد شد . اقدام نماید 
شده است ،با هزینه خود سازه بتنی لوله هاي  CCW برنده مزایده متعهد می باشد در نقاطی که لوله  -11-20

را تخریب و لوله هاي مذکور را بریده و خارج نماید و پس از نصب لوله ها و کانال هاي هدایت آب  CCW مربوط به  
 .از این بابت هیچگونه هزینه اضافی به برنده مزایده پرداخت نخواهد شد.، بستر پل ها به حالت اولیه در آیند 

برنده مزایده متعهد می باشد لوله هاي آبراهی موجود در مسیر خط لوله را صحیح و سالم جابجا و پس از  -11-21
 .حفاري و برشکاري خط لوله ، لوله هاي آبراه مذکور را به حالت اولیه برگردانده و ترمیم نماید  

آب کشاورزي می شود در کوتاهترین برنده مزایده متعهد می باشد نقاطی از مسیر را که منجر به قطع  -11-22
زمان ممکن حفاري و برشکاري نماید و مسئولیت بوجود آمدن هرگونه خسارت بر اثر عدم برقراري جداول 

 .کشاورزان متوجه تعلل برنده مزایده خواهد بود 
رون آورده و بی) با عمق کم و زیاد ( برنده مزایده متعهد می باشد تمامی لوله هاي مدفون در مسیر را  -11-23

 .بارگیري نماید 
برنده مزایده متعهد می باشد کلیه ساپورت ها، اتصاالت ، شیرآالت مربوط به تخلیه هوا، مارکرها و  -11-24

تحویل ) منطقه(هرآنچه غیر از لوله موضوع مزایده باشد را صحیح و سالم بیرون آورده ، جمع آوري و به کارفرما
 .نماید 

در خصوص مسیرهاي دسترسی به خطوط لوله ... وزهاي الزم از سازمان ها ، ادارات و مسئولیت اخذ مج -11-25
جهت بارگیري و حمل لوله ها و تردد در جاده هاي اصلی به عهده و هزینه برنده مزایده بوده و کارفرما هیچگونه 

 .مسئولیتی در این خصوص نمی پذیرد
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 1فرم شماره 
 براي اشخاص حقیقی فرم تقاضاي شرکت در مزایده

 

 :  نام خانوادگی   :                                                          نام 
 

 :شماره شناسنامه  :                    نام پدر 
 

 :تاریخ تولد  :کدملی 
 

 : شغل  : محل صدور 
 

 :نشانی محل اشتغال 
 :شماره تماس ثابت  

 : شماره تماس همراه  :نشانی محل سکونت 
 

 : کد پستی 
 :نمونه امضاء  

 
، موضـوع اگهـی   با اطالع کامل از شرایط مزایده و شـرایط موضـوع آن   .......................................................... بدینوسیله اینجانب 

تقاضاي شـرکت در مزایـده فـروش    ........................... روز ....................... سال ........................... روزنامه هاي کثیراالنتشار در ماه 
 را دارم  .................................................. 

 
 وتاریخامضاء  ،نام و نام خانوادگی 
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 2فرم شماره 

 فرم تقاضاي شرکت در مزایده براي اشخاص حقوقی
 

 : مشخصات شرکت 
 : شماره و تاریخ ثبت شرکت  : نام شرکت 

 : کد اقتصادي  :شناسه ملی 
  : نوع فعالیت 
  : نوع فعالیت 

  : آدرس و شماره تماس 
  نام نام خانوادگی مدیر عامل 

  : مدیره  هیأتنام و نام خانوادگی رییس 
  : نمونه امضاي مدیر عامل 

  : مدیره  هیأتنمونه امضاي رییس 
  : مهر شرکت 

 
و داراي حـق امضـاء مجـاز و    .................. بـه سـمت   ....................... خانم  / به نمایندگی آقا ........................... بدینوسیله شرکت 

روز ...... ..........سـال  ................... تعهدآور شرکت با اطالع از شرایط مزایده موضوع آگهی روزنامـه هـاي کثیراالنتشـار در مـاه     
 . را دارم ....................... تقاضاي شرکت در مزایده فروش ................ 

 
 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 تاریخ                                                                                             
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 فرآیند ارجاع کارر د ضمانتنامه شرکتنمونه فرم 

 
 :بـــــــــه نشـــــــــانی  ........................................................................... *نظــــــــر بـــــــــه اینکـــــــــه  

ــه  ................................................................................ ــت در مناقصــــــ ــل اســــــ ــده /  مایــــــ  ****مزایــــــ
 *از ................................................ **شـــــــرکت نمایـــــــد ، ایــــــــن    ...............................................................

ــل ................................................................................................................  ***، درمقابـــــــــــــــــــــــــــــ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــراي   ........................................................................................................................

ــغ ـــال تضمیــــری.... .......................................................................................................مبل ـــایــی نمـد مــــــن تعهـ د ـ
ـــانچــچن ــن  ............................................................... ***ه ـ ــه ای .............................................................................  **ب

مـربــوط یـا تسلیـــم     قـرارداد  و مشــارالیه از امضــاي   واقـع شـده   اطالع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول
ریـال   ........................................................................استنکــاف نموده است ، تا میـزان خرید ضمـانتنامـه انجـام تعهــدات 

به محض دریافت اولین تقاضـاي کتبـی واصـله     ، مطالبه نماید..................................................................... ***هرمبلغی را که 
بـدون اینکـه احتیاجی به اثبات اسـتنکاف یـا اقامـه دلیـل و یـا صـدور       ................................................................. ***ازسوي 

ـ    دـــاشـه بــی داشتـائـا قضـی یـونــانــي قارــی از مجـدامـا اقـه یـامـارنـاظه ـ ـ، بــی درنـگ در وج ـ ـا حـه ی ه ـوال
 .بپردازد ............................................................................... ***ردـک

این مدت بنا بـه درخواسـت    .معتبر می باشد .........................مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز
ــی  ــورتیکه    ...........................................................  ***کتب ــت و درص ــد اس ــل تمدی ــر قاب ــاه دیگ ــه م ــداکثر س ــراي ح  **ب

ــ...............................................................  *انتنامه را تمدیــد کنــد و یــا   ـضمــن ـدت ایـــد مـــواهـــا نخـد یـــنتوان
ا موافـق بـا تمدیـد    ر................................................... **موجب این تمدید را فـراهم نسـازدو   ............................................. 

د ، مبلـغ درج  ـاشـاست بـدون اینکـه احتیــاجی بـه مطـالبه مجدد بمتعهـد.........................................................  **،  ننماید
 .کند پرداخت...................................................... ***د ره را دروجه یا حواله کـامـانتنـن ضمیشده درا

 مطالبه نشود ،................................................................................ ***چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر ازسوي 
 .ضمانتنامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اینکه مسترد گردد یامسترد نگردد

 فروشندهعنوان  *
 داراي مجوز عنوان بانک یا موسسات اعتباري غیر بانکی **

 عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما ***
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انر  ز ا ل گا  ا
ی خاص(( )ھا ( 

     1400-101اسناد مزایده   

 
 

 نمونه فرم ضمانت نامه انجام تعهدات
 

بـه نشـانی   .........................................................حقـوقی /بـا شناسـه حقیقـی   ...................................................نظر به اینکـه  
اطـالع داده اسـت   ** .................................بـه  ..........................کد پستی.............................................................................

 قصد انعقاد
معـامالت  /ه موضوع ارجاع کار در پایگاه اطـالع رسـانی مناقصـات   ک****....................................................................قرارداد 

ــا  ــده رات ب ــل*.....................دارد از**.....................................درج ش ــغ ***...........................................در مقاب ــراي مبل ب
عهداتی که موجب قرارداد  باد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نمایـد در  ارزبه منظور انجام ت/ریال.............................

* اطـالع دهـد کـه   **..................کتباً و قبـل از انقضـاي سررسـید ایـن ضـمانتنامه بـه       ***.................................صورتی که 
از اجراي هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد  شـده تخلـف ورزیـده اسـت، تـا      ...................................................................

مطالبه کنـد بـه محـض دریافـت اولـین      * .................................................-*ارذز، هر مبلغی را که/ریال.........................میزان 
باتایید وزیر یا بالترین مقام کارفرما بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهار نامـه یـا   ............***..........تقاضاي کتبی واصله از سوي

 .بپردازد***......................اقدامی از مجاري قانونی و قفضایی داشته باشد ، با ذکر نوع تحلف در وجه یا حواله 
قبـل از  ***......................است و بنا به درخواست کتبـی واصـله   ...................مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز 

ــه   ــل تمدیــد مــی باشــد و در صــورتی ک ــراي مــدتی کــه درخواســت ضــود قاب ــین شــده ، ب ــت اداري روز تعی ــان وق ** پای
موجب این تمدید را فـراهم نسـازد و   ..............*.........نتواند یا نخواهد مدت این ضماتنتنامه را تمدید کند و یا ...........................

متعهد است بدون آنکه احتیاجی بـه مطالبـه مجـدد    ** ...............................را حاضر به تمدید نماید **.........................اند .نتو
 .ت کندپرداخ***...................بادش مبلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد

 .در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطالع سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برسد
 
 

 نام متقاضی*
 نام ضامن** 

 ذینفع/نام کارفرما*** 
 موضوع قرارداد ****
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انر  ز ا ل گا  ا
ی خاص(( )ھا ( 

     1400-101اسناد مزایده   

 
 

 )تطمیع تعهد نامه پیشنهاد دهنده ، در مورد ارتشاء و (                                                   
 
 ،پیشنهاد دهنده مزایده بدینوسیله رسماً اظهار و اعالم می دارد براي تحصیل این قرارداد هیچگونه حق الزحمه ، کمیسیون  

یافت نداشته و در آینده نیز اقدام به اعطاء و یـا  رو از احدي د ندادهانعام وجه نقد یا هدیه و یا هرگونه استفاده دیگري به احدي 
 . دریافت هیچگونه کمیسیون ، حق الزحمه ، انعام وجه نقد یا هدیه و یا هر گونه استفاده دیگري نخواهد بود 

پیشنهاد دهنده بدینوسیله تصدیق نموده و مسلم می داند در صورتی که این متن نادرست و خالف واقـع تشـخیص داده شـود    
در صورتی که پـس از امضـاء   مزایده را ضبط نماید  سپردهانتقال گاز ایران حق خواهد داشت پیشنهاد مزایده اش را رد و  شرکت

 قرارداد موارد مذکور حاصل گردد طبق قرارداد اقدام خواهد شد 
 :نام و نام خانوادگی متقاضی                                                                                                                         

 :امضاء تاریخ                                                                                                                                                  
 
 
 
 

 )ناشی از شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد تعهد نامه پذیرش اجرا مسوولیت هاي ( 
 : قبول شرایط مزایده 

بدینوسیله اعالم و تأیید می نمایم کلیه اطالعات الزم توسط اداره کاالي مازاد دراختیارم قرار گرفته و شـرایط مزایـده را بـه     
دقت مطالعه نموده ام و نظر به قبول کلیه شرایط مزایده این برگ را امضاء نموده و اقرار می نمایم چنانچه در مزایده برنده شـده  

ی شرایط مندرج در اسناد مزایده و قرارداد بوده و در صورت عدم انجام تعهدات شرکت انتقال گاز حـق  ام موظف به رعایت تمام
 . ضبط مبلغ سپرده را داشته و بعداً هیچگونه ادعایی قابل قبول نخواهد بود 

 
 : نام  و نام خانوادگی متقاضی                                                                                                                         

  :امضاء تاریخ                                                                                                                                                 
 
 


