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 1400-01شماره  مزايده اسناد

در نظرر  منطقه ده عملیات انتقال گاز – شركت انتقال گاز ايران

کمیسریون مارام ت ط ق ر   دارد به استناد مصوبه هیات مرديره 

مجموعه قوانین ط مقررات برگرزار  مناقصره ط مزايرده ط نيرین 

دستگاه ماشرین نتت  6به فرطش  س تنامه ها  ماام تي ط دطلتي، ن

 دهموجرود  درمنطقره  فاقد پر   انتظرامی  –ساختمانی اسقاقی 

از قري  برگزار  مزايده عمومی به شرح ذيل  عملیات انتقال گاز

 اقدام نمايد. 

 مشخصات مزايده :  – 1

 -نام دستگاه مزايده گزار : شركت انتقال گراز ايرران  - 1 – 1

 منطقه ده عملیات انتقال گاز

خیابران شررید  –بوشررر نشاني دستگاه مزايده گرزار :  – 2 – 1

رطبرطی درمانگاه فرهنگیان ساختمان مرکزی منطقره ده  –عاشوری 

 عملیات انتقال گاز 

 مزايده گر : شخص حقیقي يا حقوقي كه اسناد مزايرده را – 3 – 1

 . دريافت ط در مزايده شركت مي كند

ماشرین نتت سراختمانی دسرتگاه  6فرطش موضوع مزايده :  – 4 – 1

عملیات انتقال  10موجود  درمنطقه فاقد پ   انتظامی   –اسقاقی 

 .به شرح مندرج در فرم پیشنراد قیمتگاز 

سرامانه مزايده: ط تحويل پیشنرادات محل دريافت اسناد  – 5 – 1

 WWW.SETADIRAN.IRتدارکات الکترطنیک دطلت به نشانی 

 شرن هدطصر   رطز  9سراعت  زمان فرطش اسناد مزايده  : – 6 – 1

 1400 05 13تاريخ  چرارشن هرطز  16تا ساعت  1400 05 04تاريخ 

  1400 05 19لغايت     1400 05 17 از تاريخ زمان بازديد :   -1-7

 12 30لغايت  7 30 :ساعت

 ماهنگي با امور کاتی منطقهتوانند پس از هدهندگان ميپیشنراد 

( ط دريافررت مارفینامرره، برره محررل  07733581106)شررماره تل ررن 

مراجاره ط عملیرات انتقرال گاز دهاستقرار كات طاقع در منطقه 

 نس ت به بازديد از كات  موضوع اقدام نمايند.

دطشن ه رطز  16تا ساعت زمان مرلت ط تحويل پیشنرادها : – 8 – 1

    1400 05 25  مورخ 

 يکشرن هصر   رطز  10سراعت  زمان گشايش پاكات مرالي : – 9 – 1

  1400 05 31 مورخ 

 -خیابران عاشروری –بوشررر محل گشايش پاكرات مرالي :  –10 – 1

 –منطقره ده عملیرات انتقرال گراز -رطبرطی درمانگاه فرهنگیان

 سالن كن رانس 
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نوع ط چگونگي ارائه تضمین شركت در فرايند اجرای کار   - 2 

 : 

م لغ تضمین شركت در فرايند ارجاع کرار : مارادل پرن   – 1 – 2

مطراب  برا لایر  82 500 000به م لغ  پايه کارفرما برنطرددرصد کل 

مرورخ  50659 ت 123402نئین نامه تضمین ماام ت دطلتی به شرماره 

 شر ای ، بره حسرا  صرورت  طاريرز طجره نقردفقر  ب که 94 9 22

IR660100004101090571214437   نزد بانك مرکزی جمروری اس می ايرران 

رطز از  90بنام شرکت انتقال گاز طاريز با مدت اعت رار اطلیره 

تاريخ نخرين مرلت تسلیم پیشنراد ط قابل تمديرد بره مردت يرك 

يكي از بانك هرا  داخلري  رسید نن توس دطره سه ماهه ديگر كه 

ر مورد تأيید بانك مركز  به نام شركت انتقال گاز ايرران صراد

 شده باشد. 

می بايسرت تضمینرسید طاريز طجه اصل  ترا  فرنيند ارجاع کرار 

منطقره ده  امرور کراتی تحويرل 1400 05 25مورخ  12ساعت  حداکثر

 .گردد گاز عملیات انتقال

تضمین شركت در فرنيند ارجاع کار برنده ط ن ر دطم ترا  ت صره:

هنگام دريافت ضمانتنامه انجام تاردات             از برنرده 

نامه نزد شركت نگردار  ط تضامین ساير  مزايده ط امضای موافقت

 پیشنراد دهندگان                        مسترد خواهد شد . 

 

مطاب  با م لغ مندرج در فرم قیمت كارشناسي پايه مزايده :  – 3

  پیشنراد قیمت می باشد.

 

 نحوه پرداخت م لغ پیشنراد  مزايده ) ثمن ماامله (  – 4

پرداخت م لغ پیشنراد  ) ثمن مااملره ( در يرک قسر  ط  – 1 – 4

رطز پس از اناقاد قرارداد برا برنرده مزايرده  20حداکثر  تا  

 خواهد بود .

اناقراد پرس از  رطز 20برنده مزايده موظف اسرت ظررم مردت  2-4

)برا لحرا   کراتی موضروع مزايرده ارزش %100مارادل ؛  قرارداد

را قي چك بانكي به ن ع شركت انتقرال مالیات بر ارزش افزطده( 

 شرماره  شر ا جراریگاز ايران ارائه ط يرا طجره نقرد بحسرا  

 جمرروری اسر می ايرراننزد بانك مرکزی  660100004101090571214437

بنام شركت انتقال گاز ايران طاريرز ط رسرید نن را بره اداره 

 .  كات  مازاد تحويل نمايد

( نس ت 1-4در صورتي كه برنده مزايده ظرم مرلت مذكور )بند  3-4

به طاريز م لغ پیشنراد  ط ارائه فیش مربوقه اقرردام ننمايرد، 

در طاريرز طجره،  بابت هر رطز تاخیر از موعد سررسرید پرداخرت

لایر از سپرده تضمین انجرام تارردات طی کسرر مری  10 000 000م لغ 

 گردد. 
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در صورت عدم طاريز م لغ قرارداد از سوی برنرده مزايرده ط  4-4

(، 1-4رطز از مرلرت سررسرید پرداخرت           )بنرد  10گذشت 

شرکت ح  خواهد داشت سپرده تضمین انجام تاردات ط  را به ن رع 

  نموده ط مورد مزايده را تجديد ط يا هرگونه كره صر ح خود ض 

 بداند اقدام نمايد .

 منطقه ده عملیات انتقال گاز – شركت انتقال گاز ايران – 5 – 4

نسر ت بره ، پس از طاريز م لغ پیشنراد  توسرر  برنرده مزايرده

 طاگذار  کاتی مورد مزايده  اقدام خواهد نمود. 
)بارعايت مورد ماامله تا تسويه حسا  كامل ثمن ماامله  – 6 – 4

در يد ط تصرم ط مورد اسرت اده شرركت  (دراين سند مذکور 2-4بند

 ماند . باقي مي منطقه ده عملیات انتقال گاز - انتقال گاز

در صورت درخواست کت ی برنده مزايرده، م لرغ ضرمانت نامره -7-4

فرنيند ارجاع کار طی به عنروان بخشری از م لرغ طاريرزی طجره 

در غیر ايرن صرورت  .گرددمی پیشنرادی ) م لغ قرارداد ( لحا  

پس از طاريز طجه تضمین انجام تاردات توس  برنده مزايده م لغ 

 مسترد می گردد. ضمانت نامه فرنيند ارجاع کار به ايشان 

برنده مزايده مسئول ج ران هر گونه ضرر ط زيران ناشري  – 8 – 4

از تأخیر در پرداخت ارزش کاتی مورد مزايده مي باشد كه توسر  

ردادی ط تاخیرات تایین مري هیات بدطی رسیدگي  به اخت فات قرا

 گردد .

 

 موارد رد پیشنرادها :  -5

پیشنرادهايي كه به يكي از حاتت زير طاصل گردند توس  كمیسیون 

ماام ت مورد ق ول قرار نگرفته ط به مزايده گران ذيرب  اعر م 

 مي شود . 

مر رم يرا بره شرر  مخردطش، پیشنراد هايي كه به صورت  – 1 – 5

 ارائه شده باشند. 

پیشنرادهايي كه به نحرو  از انحرام مغراير برا م راد  – 2 – 5

 ناد مزايده باشند. اس

پیشنرادهايي كه فاقد مردار  تزم خصوصراف فاقرد تضرمین  – 3 – 5

کره  يیرادهانشرر.  همچنرین پیشركت در فرنيند ارجاع کار باشند

تضمین شرکت در فرنيند ارجاع کار ناقص يا کمتر از م لغ تضمین 

 ط يا فاقد اعت ار باشند.

 پیشنراد هايي كه به صورت ناقص ارائه شده باشند.  – 4 – 5

پیشنرادهايي كه بالت ضرطرت ط تجديد يرا لغرو مزايرده  – 5 – 5

 اعاده مي شوند. 

چنانچه مزايده گر  بیش از يرك پیشرنراد قیمرت ارائره  – 6 – 5

 نموده باشد. 

پیشنرادهايی که پرس از مرلرت مقررر در اسرناد مزايرده  – 7 -5

 ارائه شده باشد.

پیشنرادهايی که در پارت های جداگانه در سرامانه تردارکات -8-5

 الکترطنیکی دطلت درج گردد.

 

موارد ض   تضمین شركت در فرايند ارجاع کار به ترتیب زيرر  – 6

 مي باشد . 
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تضمین شركت در فرنيند ارجاع کار برنرده اطل كره ظررم  – 1 – 6

گرر مرلت مقرر پس از اع م نتیجه مزايده بصورت كت ي، مزايرده 

يا انجام مااملره ن اشرد،  ارائه تضمین انجام تارداتحاضر به 

منطقه ده عملیات انتقال گاز  –به ن ع شركت انتقال گاز ايران 

 ض   مي شود . 

نيند ارجاع کار برنده دطم كه ظرم مرلت تضمین شركت در فر -2 -6

مقرر پس از اع م نتیجه مزايده بصورت كت ي، مزايده گرر حاضرر 

به ارائه تضمین انجام تاردات يا انجام ماامله ن اشد، به ن ع 

منطقه ده عملیات انتقال گاز ض   مي  –شركت انتقال گاز ايران 

  شود . 

پس از تایین برندگان اطل ط دطم مزايده توس  كمیسریون  – 3 – 6

ماام ت، تضمین شركت                            در  فرنينرد 

ارجاع کار ننان نگردار  ط تضمین شركت در فرنيند ارجراع کرار 

رطز كار  به ننران مسرترد مري  7ساير مزايده گران ظرم حداكثر 

  گردد .

 

 

 

 

 : مراحل تجديد مزايده  – 7

 گردد. اين مزايده در شراي  زير تجديد مي

)  .کم بودن تاداد مزايده گران به حد نصا  تایین شرده - 1 – 7

 فقره پیشنراد ( 3

امتناع برندگان اطل ط دطم مزايده از اناقاد قررارداد  - 2 – 7

 . 

 پايان مدت اعت ار پیشنرادها.   - 3 – 7

 شکايات.ه ت رسیدگی بأرای هی - 4 – 7

پايین بودن قیمترا  پیشنراد  از قیمت پايه اع م شرده  – 5 – 7

 به نحوی که توجیه اقتصادی فرطش در مزايده منت ی گردد. 

تشخیص كمیسیون ماام ت م ني بر عدم اق ع رساني كرافي   - 6 – 7

 ط ش ام ساز  مزايده گران .

 

 مزايده در شراي  زير لغو مي شود .  -  8

 نیاز به فرطش موضوع مزايده مرت ع شده باشد.  – 1 – 8

تغییرات زيراد  در اسرناد مزايرده تزم باشرد ط موجرب  – 2 – 8

 تغییر در ماهیت مزايده شود. 

حوادث غیر مترق ه نظیر جنگ، سیل ط مانند ننرا كره از  – 3 – 8

 قري  مراجع قانوني اع م شود. 

ل ت راني مزايرده تشخیص كمیسیون ماام ت م ني برر احتمرا -4 -8

 گران ط منو  شدن به اتخاذ تصمیم باد  كمیسیون ماام ت. 

ت صره : مراتب تجديد ط يا لغو مزايرده در صرورت طقروع توسر  

طاحد متقاضي ) اداره كات  مازاد ( به قرير  مقتضري بره همره 

 مزايده گران اع م خواهد شد . 

 

 ق قه بند  كلي پاكت ها  پیشنراد  :  – 9
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جداگانره از يكرديگر  بصرورتكلیه پیشنرادها مي بايست  – 1 – 9

در سرامانه الکترطنیکری شرده ط امضرام تنظیم ط به صورت مررر 

 ارائه گردند.  )ستاد( تدارکات دطلت

در سرامانه الکترطنیکری  محتويات پاكت هرا  پیشرنراد  – 2 – 9

 . )ستاد( تدارکات دطلت

)تصروير پاكت الف : پاكت تضمین شركت در فرايند ارجراع کرار. 

 فیش طاريزی به شماره حسا  اع م شده(

پرن  در فرنيند ارجاع کرار  بره میرزان  : تضمین شركت 1ت صره 

اين اسناد مزايده می  2 مادهمطاب  با  پايه کارفرمادرصد م لغ 

 باشد. 
ص حات به مررر پاكت   : حاط  اسناد مزايده كه می بايست تمام 

مجاز پیشنراد دهنده رسیده باشد بره   امضا ط اثر انگشتط امضا

 انضمام مدار  ذيل: 

 مزايده گر  ط تصوير کارت ملی 1یل فرم شماره اشخاص حقیقي : تكم

 به انضمام  2اشخاص حقوقي : تكمیل فرم شماره 

 تصوير اساسنامه شركت.  – 1

رطزنامه رسمي ط نگرري تصوير نخرين اگري تغییرات مندرج در  – 2

 تأسیس 

 تصوير  كد اقتصاد  شركت  – 3

گواهی امضام صاح ان امضام مجاز شرکت  ط تصوير  كرارت ملري – 4

 ننان.

پاكت ج : فرم تكمیل شده پیشنراد قیمت با درج م لغ پیشنراد   

خوردگی ط قلرم  به عدد ط حرطم ) لایر (  بصورت خوانا ط بدطن خ  

مجاز مزايرده گرر ط اثر انگشت ه امضام گرفتگی، که می بايست ب

 (فرم پیشنراد قیمت پیوست مي باشد ) رسیده باشد.
پیشنراد دهنده موظف است ع طه بر ارائه قیمت كل موضوع مزايده 

در جدطل قیمت پیشنراد   بصورت حرطم ط عدد، قیمت طاحرد كرات  

در محل درج قیمرت در سرامانه تردارکات  موضوع مزايده را  نیز

قیرد نمايررد.  پیشرنراد  الکترطنیکی دطلت ط برگ پیشنراد قیمت

 قیمت مي بايست بصورت خوانا ط بدطن  خ  خوردگي باشد .

بديري است در صورت كاهش )يا افررزايش( كرات  موضروع مزايرده؛ 

ارزش كات  تحويلي نیز متناسب با قیمت طاحرد پیشرنراد  همران 

 محاس ه ط مابه الت اطت مسترد )يا اخذ( مي گردد.  كات

کلیه ماشین نتت در يک پارت در سرامانه تردارکات الکترطنیکری 

می بايست فق            دطلت ث ت می گردد ط مزايده گران نیز 

 در يک پارت پیشنراد قیمت خود را ارائه نمايند. 
م با سررجمع تناقض بین حاصل جمع قیمترای کل اق  صورت ضمناف در

م لغ پیشنرادی، سرجمع م لغ پیشررنرادی مر   خواهرد برود ط در 

صورت طجود مغايرت بین قیمت كل پیشنراد  ط قیمت طاحد درج شده 

ط همچنین سامانه تردارکات الکترطنیکری  در جدطل پیشنراد قیمت

پیشنرادی در برگ پیشنراد قیمرت مر   محاسر ه  ، قیمت كلدطلت 

 . خواهد بود

قرانون برگرزاری مناقصرات،  16مطاب  بند "دال" ماده  :2 ت صره

جايگزينی پیشنراد فق  يک بار ط بر اساس الزامات سامانه ستاد 

 مجاز می باشد.

 

 تضمین انجام تاردات :  -10
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برنده مزايده مكلف است به منظورتضمین انجام تاردات، ظرم مدت 

قیمرت ارزش كرل  %10رطز کاری از تاريخ ابر   شرركت، مارادل  7

مطاب  دستورالامل قانون ط مقرررات را پیشنرادی برنده مزايده 

  شر ای بره حسرا  طجره نقردمناقصه ط مزايده فق  بصورت طاريز 

IR660100004101090571214437 بنرام  نزد بانك مرکزی جمرروری اسر می

شركت انتقال گاز ايران طاريز ط رسرید نن را بره اداره كرات  

سپرده انجام تاردات پس از حمل كات ط  مازاد شركت تحويل نمايد.

 تسويه حسا  مسترد خواهد شد. 
در صورت عدم ارائه سپرده انجام تاردات در موعد مقررر، شرركت 

مي تواند تضمین شركت در فرايند ارجاع کار برنرده مزايرده را 

ض   نمايد ط در خصوص ادامه رطند مزايرده هرگونره  خودبه ن ع 

 يد .كه ص ح بداند اقدام نما

: در صورت درخواست كت ي برنده مزايده، شركت مي توانرد  ت صره

را  فرنيند ارجاع کرارطجه نقد طاريز شده بابت تضمین شركت در 

 بانوان بخشي از تضمین انجام تاردات بپذيرد . 

 

 بارگیر  ط حمل : -11

محل بارگیری موضوع مزايده طاقع در منطقه ده عملیرات انتقرال 

چغراد   -مرکز برره برداری بوشرر به نشانی اتوبان بوشرر -گاز

 سه راه خیرانديش می باشد. –

 رطز تقرويمي 15مزايده حداكثر  موضوعبارگیر  ط حمل كات   زمان

 پس از طاريز طجه پیشنرادی ارزش کاتی موضوع مزايده برا ابر  

باشد ط برنده مزايده تارد مري مي شرطع بکار توس  مزايده گذار

برارگیر  ط عملیرات   انجرام نمايد تجریزات كافي ط تزم بررا 

مربوقره هرا  مزايده را بررا تق رل هزينره  موضوعانتقال كات  

 نمايد.فراهم 

بديری است ق ل از اقدام به بارگیری کاتی موضوع ايرن موافقرت 

رطز کراری از تراريخ شررطع بکرار  7مردت  ظررم  نامه، حرداکثر

مزايده، می بايست مجوز تحويل کات از قرم منطقه مربوقه اعر م 

 گردد.
مي بايستي از يك نقطه شررطع ط بره صرورت  كاتهاضمناف بارگیر  

كامل حمل گردد. چنانچه  برنده مزايده زمان اجرام ، بخشري از 

منصررم ذكر شرده  در مدتكات را بارگیر  ط از حمل بقیه اجناس 

طجوه طاريز  بابت کاتی موضوع مزايرده،  د، ضمن عدم استردادشو

ت برنده مزايرده رابره ن رع شركت مجاز است سپرده انجام تاردا

 شرکت ض   نمايد .
: مسئولیت حمل اجناس از ان ار )اماكن پریش بینري شرده  ت صره

 شرركتط مري باشرد          بارده برنده مزايرده  توس  شركت(

هیچگونره منطقه ده عملیرات انتقرال گراز  –انتقال گاز ايران 

 ندارد .   تارد  در اين خصوص 

 

 مرلت حمل كات  مورد مزايده ط جريمه تاخیرات  : -  12

تراريخ رطز پرس از  3است ظرم مردت  ط متارد نده مزايده مكلفرب

مزايده مراجاه  موضوع  هاشرطع بکار، به محل استقرار كات رسمي

شررطع  رسرمياز تراريخ ابر   رطز تقويمي  15مدت  ط حداكثر ظرم

ط خررطج  مزايردهه در  ت به بارگیر  كل كات  برنده شدنسبکار 

ننرا از محل استقرار كات اقدام نمايد. در غیرر اينصرورت بره 
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رزش كات  خارج نشده بر ازا  هر رطز تاخیر ماادل دط در هزار ا

درصرد م لرغ موافقرت نامره(  5)حداکثر تا نراد  پیش م نا  نرخ

 سپرده انجام تاردات كسر خواهدشد. از محل تاخیر بانوان جريمه

صورت استنکام برنده مزايده از انجام تاردات ط گذشرت مردت در 

رطز از تاريخ اب   شرطع بکار مطاب  با شراي  ط اسناد  45زمان 

وه طاريرز  بابرت طجر ضمن عدم استرداد، شركت مي تواند مزايده

ت برنده مزايرده رابره سپرده انجام تارداکاتی موضوع مزايده، 

از تحويل كات بره برنرده مزايرده طفر   ن ع خود ض   نمايد ط 

انجام خوددار  ط برا  ادامه رطند   موافقتنامه شراي  مزايده 

 نمايد. ضمناف برنده مزايرده بايرد كار ق   مقررات شركت اقدام

فقرر  در سرراعات ادار  ط تحررت نظررر  مزايررده را موضرروعكررات  

 مايندگان شركت از محل استقرار ننرا خارج نمايد .ن

 

 قانون منع مداخله در ماام ت دطلتي: - 13

شمول  ط اع م برنده مزايده رسماف تارد  ممنوعیرتمي نمايد كه م

ديمراه  22مذكور در قانون منع مداخله در ماام ت دطلتري مصرو  

د ط متارد ط ملزم است كه تا پايان اجرا  قرارداد نمي باش 1337

به هیچ عنوان اشخاص مذكور در قانون فوق الرذكر را در موضروع 

قرارداد سریم ط ذين ع نكند ط در صرورتیكه محررز شرود برنرده 

مزايده مشمول قانون مزبور بوده ط يا برخ م تاردات فوق الذكر 

تضرمین ط فسرخا شركت ح  خواهرد داشرت قررارداد ر ،نمايدرفتار

ط كلیه خسارات طارده را به  برنده مزايده راض   انجام تاردات

تضرامین   سرپرده هرا  برنرده  ،تشخیص خود تایین ط از امروال

به هر حال ايرن .نمايد  استی اممزايده ط يا از هر قري  ديگر 

 موضوع رافع تاردات برنده مزايده نخواهد بود .

 
 امضا  اسناد موافقت نامه:  - 14

نامه به منزله ق ول كلیه شرراي  مزايرده توسر   امضا  موافقت

پیشنراد دهنده تلقي مي شود ط هیچگونه ادعائي م ني بر اينكره 

مشخصات كات  اظرار  ط رطيت شده با كات  موجود مطابقت نردارد 

 .مسموع نخواهد بود 

مطراب  برا م راد  در صورت انصرام ط يا عردم اجررا  تارردات 

ضرمن عردم شرركت مري توانرد  س  برنده مزايرده،تو نامهتوافقم

سرپرده انجرام طجوه طاريز  بابت کاتی موضوع مزايده،  استرداد

 ت برنده مزايده رابه ن ع شرکت ض   نمايد .تاردا

 

 :   اختیار ق ول  رد پیشنراد - 15

شركت در رد يا ق ول هر يك از پیشنرادات بدطن ننكه احتیاج به 

 ذكر دلیلي باشد مختار است . 

 

 كاهش يا افزايش در مقدار كات :  - 16

مزايده را تا بیست ط پن   موضوعشركت اختیار دارد مقدار كات  

طاحرد كرات  قیمرت  درصد افزايش يا كاهش دهد، بدطن ننكره در 

 تغییر  حاصل گردد . مذكور ط ساير شراي 

 

 عوارض قانوني :  -17
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، حقوق ط عوارض )منجمله مالیات برارزش افزطده( هرگونه مالیات

بايستي ، به موضوع مزايده تال  گیرد مطاب  با قانون دطلتي كه

 توس  برنده مزايده پرداخت گردد .

 

 شراي  ط مقررات ايمني ط خسارت ط طقوع حوادث:  -18

ط کلیه فاالیتررای  مه مواردمتارد است دره برنده مزايده -18-1

ط موضروع  نامره مربو  به اجررا  موافقرت مستقیم ط غیرمستقیم

نئین نامره هرا، اسرتانداردها ط از قروانین، مقرررات،مزايده 

دستور الامل های ايمنی، برداشت ط زيست محیطری مربوقره جراری 

ط کشور، طزارت ن ت، شرکت ملی گاز ط شرکت انتقال گراز ايرران 

مانند نن در خصوص برداشت ايمني ط محی  زيست كه از سو  مراجع 

گرردد  ذيص ح مملكتي ط قانوني تدطين ط تصويب گرديرده يرا مري

ت ایت نمايد ط شركت در مقابل هرگونره دعراط  ناشري ازتخلرف، 

بدين منظور ضرطريسرت ضرمن م ر  از هرگونه مسئولیتي مي باشد. 

ريسک  ط جن ه هرای ايمنری،  انجام مطالاات شناسايی ط ارزيابی

برداشتی ط زيست محیطی کلیه عملیاتررا، فاالیرت هرا ط طظرايف 

افراد دخیل در اجرای موضوع مزايده با هماهنگی ط تائید شررکت 

 منطقه( صورت پذيرد. HSE) طاحد

در هنگام تحويل ط انتقال كاتهرا  موضروع مزايرده مري همچنین 

مني شركت توسر  برنرده بايست كلیه شراي  ط مقررات ادار  ط اي

زايده ط همكاران ط  رعايت گردد ط اخذ تائیديه رافع مسئولیت م

برنده مزايده ن وده ط در اين خصوص هیچ گونه مسئولیتی متوجره 

منطقه ده عملیات انتقرال گراز نمری  –شرکت انتقال گاز ايران 

 باشد .
بر اثر عمل كه هرگونه خسارتي را  مي باشدبرنده مزايده متارد 

ط يا پرسنل مربوقه به شركت ط يرا اشرخاص ثالرا طارد نيرد ، ا

مسئولیت هر نوع نسیب بدني طارده بره اشرخاص در  .ج ران نمايد

 حین بارگیر  ط انتقال كاتها به عرده برنده مزايده مي باشد . 

چنانچه به تشخیص کارفرما در اثر فال يا تر  فارل عوامرل -18-2

موضروع مزايرده حادثره ای رخ برنده مزايده، در فرنيند اجرای 

دهد که محی  زيسرت، تاسیسرات، کرات ط امروال شررکت   برنرده 

مزايده ط اشخاص ثالا اعم از دطلتی،عمومی ط خصوصی را با صدمه 

ط خسارت مواجه نمايد ط يا منجر به جراحرت، نقرص عضرو ط فروت 

کارکنان ننان ط اشخاص ثالا گردد ،پاسخگويی در مراجع قضايی ط 

ت ذيررب  ط ديگرر عواقررب نن ط يرا ج رران خسرارات ط يا ادارا

پرداخت ديه مستقیماف ط تماماف بارده برنده مزايده اسرت .شررکت 

در اين موارد از کلیه مسئولیت های کی رری ،حقروقی ، مرالی ط 

 امثال نن م ری می باشد .

چنانچه در اجرای عملیات موضوع مزايده به هر دلیل حادثه  -18-3

ای منجر به فوت، جرح ط يا طرطد خسارات مالی به هر شرخص اعرم 

از عوامل شرکت  برنده مزايده ط يا اشخاص ثالا اعم از حقیقری 

ط حقوقی ط يا جرم اداری جن ه عمومی رخ دهد ط موضوع در مراجع 

برنده مزايده مسئول پاسخگويی  قضايی توس  هر شخصی مطرح گردد،

بدطن قید ط شر  در مقابل مراجع قضايی ط اشرخاص مردعی اسرت ط 

همچنین چنانچه براساس دستور صرادره مراجرع قضرائی نیراز برره 

تامین هرگونه طثیقه يا ضمانت توسر  عوامرل شررکت يرا برنرده 

مزايده باشد ، برنده مزايده مسئول تریه ط ترامین طثیقره يرا 

نظر مراجع قضايی است ط در صورتیکه برنده مزايرده ضمانت مورد 



)) قرائت شده و مورد قبول است ((                                                     

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر                      

در مرلت مقرر از سوی مرجع قضايی در اين خصوص امتناع نمايد ، 

کارفرما ح  دارد از محل طجوه طاريزی ، ضمانت نامه هرا ط ... 

برنده مزايده نس ت به تامین طثیقه ط ضمانت مقرر اقدام نمايد 

خوذه از برنده مزايده طتسويه حسا  ط اعاده ضمانت نامه های ما

منو  به حل ط فصل قطای غیر قابل ق ول اعتراض دعاطی  شرکايات 

مطرطحه اشخاص به قرفیت شرکت  برنده مزايده ط ... نزد مراجرع 

قضائی می باشد ط برنده مزايده متارد است رضايت نامه جرامع ط 

مانع بدطن قید ط شر  به تشخیص شرکت از  مدعیان   شکات ط ... 

به همراه گواهی مختومه شدن تمامی پرطنده هرای مطرطحره اخذ ط 

 از مرجع قضائی رسیدگی کننده موضوع ، به شرکت تحويل دهد .   

             

 حل اخت م : -19

مقرام عرالی طزارت  93 06 05مرورخ  28 1-260112به استناد نامره 

ن ت، هرگاه در ت سیر يا اجرای م اد قرارداد  موافقتنامه بین 

ن نن اخت م نظر پیش نيد،اخت م بین قرفین ابتدا از قرير  قرفی

مذاکره طت اهم حل ط فصل خواهد شد ط درصورت عدم حصول نتیجه ، 

به شرح مذکور درشیوه نامه حل اخت م های قرراردادی قابرل حرل 

اسرت ترا مکلرف برنده مزايرده (  پیشنراد دهنده ) خواهد بود.

 ات ناشري از ايرن موافقرتارردت،  برای حل اخت متصمیم نرايي 

 .ن طق ه ط با كمال جديت انجام دهدنامه  را بدط

 

 

 

 حوادث غیر مترق ه ) فورس ماژطر(: -20

فورس ماژطر به طقاياي از ق یل سیل ، قوفان ، زلزله ط امثرال 

نن اق ق مي گردد كه غیر قابل پیش بیني ط غیر قرررابل كنترررل 

يرا جلروگیرر  بوده ط اجرا  تاردات قرارداد  را موقتاف يا به 

قور دائم غیر ممكن مي گردانرد. قررم مترأثر از شرراي  فرورس 

ثر ت ش خود را به منظرور بره ماژطر موظف است با حسن نیت حداك

 حداقل رساندن اثرات ط خسارات به عمل نطرد. 
تحريم ط تغییرات ناگراني يا مستمرقیمت ها)كاهش افزايش تورم(  

 طلو به قور فاحش مصداق فورس ماژطر نمي باشد. 

هرگاه به علرت فرورس مراژطر، هرر يرك از قررفین موافقتنامره 

امره حاضرر انجرام دهنرد نتوانند تاردات خود را ق ر  موافقتن

 هیچگونه مسئولیتي بررا  ننران ايجراد ننمروده ط موافقتنامره

 كماكان به قوت خود باقي ط پس از رفع شراي  فوق، قرفین متارد

 3. چنانچه پس از مدت حداكثر به ادامه انجام تاردات مي باشند

عمرل  14دط قرم طف  ماده ، ماه شراي  غیر مترق ه برقرم نگرديد

 ود . نمخواهند 

 

 محرمانه بودن : - 21
مردار  مربرو   برنده مزايده تارد مي نمايد كه كلیه اق عات ط

نامه في مرابین را محرمانره تلقري ت وافقبه موضوع مزايده ط م

نموده ط ننرا را در اختیار افراد يا اشرخاص حقیقري ط حقروقي 

در صورت اث ات خر م، شرركت حر  خواهررد داشرت جررت  قرارندهد.

حقوق خود ، هرگونه اقدام قانوني تزم را به عمل نطرد استی ا  

. 
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 اخطار ط نشاني قرفین  -22
تنامه ذكر شرده وافقه قرفین همانست كه در مقدمه اين ماقامتگا

د كت اف به اق ع قرم مقابل رسانیده شود ط ط در صورت تغییر باي

مادامیكه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسرال هرگونره نامره يرا 

ط عذر عردم اقر ع ، اخطار به اقامتگاه قرفین اب   شده محسو  

 د .مسموع نخواهد بو

 

 ساير شراي  :  -23

پیشنراد مزايده بايد در قي مرلتي كه ذكر شده تسلیم ط – 1 – 23

در سامانه تدارکات الکترطنیکی دطلت درج ط اع م گردد ط كلیره 

           پیشنرادهايي كه باد از تاريخ مقرر دريافت گرردد ترتیرب اثرر              

 داده نمي شود.

، اددر سامانه سرت پس از انقضا  موعد تسلیم پیشنرادها – 2- 23

هیچگونه پیشنراد  م ني بر تغییر ط اص ح پیشرنرادها  تحرويلي 

به هر عنوان پذيرفته نخواهد شد ط شركت در اين خصروص اختیرار 

 تام دارد. 

مزايده گران بايرد توجره نماينرد كره در صرورت بررطز  – 3– 23

منطقه ده  -اشت اه در تكمیل اسناد مزايده،  شركت انتقال گاز 

 هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.  عملیات انتقال گاز

صرم شركت در مزايده ط ارائه پیشنراد، ايجاد ح  بررا   – 4– 23

مزايده گر ط ايجاد تكلیف ط يا سلب اختیار  برا  شركت انتقال 

 گاز نمي نمايد.

مالیات بر ارزش ، هزينه ها  متالقه شامل : كلیه عوارض – 5– 23

وارض احتمررالی برره افررزطده ط كسررورات قررانوني ط هرگونرره عرر

استانداری، شررداری ط امثالرم بره عررده برنرده مزايرده مري 

 باشد. 

دسرتگاه  6برنده مزايده موظف است کل کاتی مورد مزايده ) -6-23

ماشین نتت ساختمانی اسقاقی فاقد پ   انتظامی موجود در منطقه 

ده عملیات انتقال گاز( را در ابتدای فرايند شرطع کار ط زمان 

دريافت کات در مقابل صرورت جلسرره تحويرل کرات رسرید نمايرد. 

ی در دطره برارگیری ط حمرل نن نگرداری ط حراست از کاتی تحويل

به عرده ط مسئولیت برنده مزايده می باشد ط م   محاس ه تحويل 

مقدار کات ط تسويه حسا  با برنده مزايده، همان مقدار منردرج 

در صورتجلسه تنظیمی تحويل کات در ابتدای فرايند شرطع کار می 

 باشد. 

ه سرند ق رول شركت در مزايده ط تسلیم پیشنراد به منزل – 7– 23

كلیه اسناد مزايده مي باشد. لذا پرس از ابر   كت ري مزايرده 

رطز کاری نس ت بره ارائره  7گزار به برنده، ط  بايد ظرم مدت 

تضمین انجام تاردات ط امضام قرارداد اقدام نموده تا متااق اف 

نزاد گرردد. در صرورت  تضمین شركت در فرايند اجرای کار ايشان

ام تاردات ط يا عدم اناقاد قرارداد توس  عدم ارائه تضمین انج

رطز کراری(، م لرغ تضرمین  7برنده مزايده در موعد مقرر فوق )

شرکت در فرايند ارجاع کار ايشان بن ع شرکت ضر   خواهرد شرد. 

رطز از زمان اناقاد   20، حداكثر قی مدت  همچنین برنده مزايده

 4اده قرارداد ، نس ت به طاريز کل ثمن مااملره مطراب  برا مر
مذکور در اين سند  ) با لحا  مالیات بر ارزش افزطده ( اقدام 

خواهد نمود. در غیر اينصورت چنانچه برنده اطل ظرم مدت مقررر 



)) قرائت شده و مورد قبول است ((                                                     

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر                      

عمرل خواهرد  4نس ت به طاريز طجه اقدام ننمايد، مطاب  مراده 

 گرديد. 

حداکثر ظرم مدت يک رطز کاری باد از طاريرز طجره م لرغ  – 8-23

رنده مزايده، ابر   شررطع بره کرار از سروی قرارداد از سوی ب

 مزايده گذار به ايشان اب   می گردد.

کلیه هزينره هرای مربرو  بره عملیرات تجریرز ط برچیردن  -9-23

) با توجه به ضرواب  موضوع مزايده ط بار گیری ط حمل ، کارگاه

حمل ط نقل ط محدطديت هرای ترافیکری ( باررده برنرده مزايرده 

 خواهد بود.

رعايت دستور الامل های ايمنی در خصروص انجرام عملیرات  -10-23

حوادث ناشی از ع ور ط مرطر  بمنظور جلوگیری از بارگیری ط حمل

سب با اطقات رطز ط شرب و ط ع ئم هشدار دهنده متنابا نصب تابل

 الزامی است.

ط حراسرت حضرور نماينردگان کرات همراهنگی طگیری با بار -11-23

 يرد.انجام می پذ

مسئولیت نحوه حمل ط رعايت مسائل جاده ای ط ترافیکری ط  -12-23

                          اخررررررذ مجوزهررررررای مربوقرررررره بارررررررده برنررررررده

 مزايده می باشد .

کارفرما هیچگونه تسری تی اعرم از محرل کمرآ، ن ، غرذا، -13-23

سوخت، خرودرط، ابرزارنتت ط غیرره در اختیرار برنرده مزايرده 

 نخواهد گذاشت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات ماشین نتت موضوع مزايده

موتور جوش ديزلی تک ان ر چرخ دار لینکلن دارای يک دستگاه -1

موتور چرار سیلندر پرکینز انگلیس نصب بر رطی شاسی به شماره 

به رنگ  500AS-50مدل  LD80185*U383751Uط شماره موتور  50833شرکتی 

 درصد سالم . 20نارنجی ط تستیک ها 

موتور جوش ديزلی تک ان ر لینکلن دارای موتور يک دستگاه -2

 SAE-400مدل  52489چرار سیلندر پرکینز انگلیس به شماره شرکتی 

 به رنگ خاکستری

يک دستگاه موتور جوش ديزلی تک ان ر چرخ دار لینکلن دارای  -3

موتور چرار سیلندر پرکینز انگلیس نصب بر رطی شاسی به شماره 

                       LD50148*U952001Lر ط شماره موتو 50218شرکتی 

 درصد سالم . 10به رنگ نبی ط تستیک ها  NOMAD 500-4مدل 
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 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر                      

يک دستگاه موتور جوش ديزلی تک ان ر لینکلن دارای موتور  -4

ط شماره  52046چرار سیلندر پرکینز انگلیس به شماره شرکتی 

 به رنگ نبی کم رنگ. SAE-300مدل  LD13584*U530271Eموتور 

يک دستگاه موتور جوش ديزلی تک ان ر لینکلن دارای موتور  -5 

ط شماره  52688چرار سیلندر پرکینز انگلیس به شماره شرکتی 

 به رنگ نارنجی AS 500مدل  IG81307*U502971Hموتور 

يک دستگاه موتور جوش ديزلی تک ان ر لینکلن دارای موتور  -6

ط شماره  52670چرار سیلندر پرکینز انگلیس به شماره شرکتی 

 به رنگ نارنجی AS 500مدل  AG81307*U505084Hموتور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1رم شماره ف

 فرم تقاضاي شركت در مزايده براي اشخاص حقيقي

 نام خانوادگي :   نام :                                                          

 

 شماره شناسنامه :  نام پدر :                    

 

 تاريخ تولد : كدملي :

 

 شغل :  محل صدور : 

 

 نشاني محل اشتغال : تاريخ تولد : 

 

 شماره تماس همراه :  شماره تماس ثابت : 

 

 كد پستي :  نشاني محل سكونت : 

 



)) قرائت شده و مورد قبول است ((                                                     

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر                      

  نمونه امضاء : 

 

 

بدينوسررررررررررررررررررررریله اينجانرررررررررررررررررررررب 

.........................................................

، موضروع . با اق ع كامل از شراي  مزايده ط شراي  موضروع نن 

اگرررررري رطزنامررررره هرررررا  كثیراتنتشرررررار در مررررراه 

................... ........................... سرررال ....

رطز ........................... تقاضررا  شررركت در مزايررده 

فررررطش .................................................. 

 را دارم  

 

 نام ط نام خانوادگي ط امضام 

  تاريخ :

  

 

  2فرم شماره 

 فرم تقاضاي شركت در مزايده براي اشخاص حقوقي

 مشخصات شركت : 

 شماره و تاريخ ثبت شركت :  نام شركت : 

 كد اقتصادي :  شناسه ملي :

  نوع فعاليت : 

  نوع فعاليت : 

  آدرس و شماره تماس : 

  نام نام خانوادگي مدير عامل 

نام و نام خانوادگي رييس هيات 

 مديره : 

 

  نمونه امضاي مدير عامل : 

نمونه امضاي رييس هيات مديره 

 : 

 

  مهر شركت : 

 

بدينوسيله شركت ........................... به نمايندگي 

آقا / خانم  ....................... به سمت 

.................. و داراي حق امضاء مجاز و تعهدآور شركت 



)) قرائت شده و مورد قبول است ((                                                     

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر                      

با اطالع از شرايط مزايده موضوع آگهي روزنامه هاي 

سال  كثيراالنتشار در ماه ...................

................ روز ................ تقاضاي شركت در 

 مزايده فروش ....................... را دارم . 

 

 

نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد 

 دهنده 

                                                                  

 تاريخ 

 

 

 پیشنراد دهنده ، در مورد ارتشام ط تطمیع ( ) تارد نامه 

پیشنراد دهنده مزايده بدينوسیله رسماف اظرار ط اع م مي دارد برا  تحصیل اين 

اناام طجه نقد يا هديه ط يا هرگونه  ،قرارداد هیچگونه ح  الزحمه ، كمیسیون 

يافت نداشته ط در نينده نیز اقدام رط از احد  د ندادهاست اده ديگر  به احد  

به اعطام ط يا دريافت هیچگونه كمیسیون ، ح  الزحمه ، اناام طجه نقد يا هديه 

 ط يا هر گونه است اده ديگر  نخواهد بود . 

پیشنراد دهنده بدينوسیله تصدي  نموده ط مسلم مي داند در صورتي كه اين متن 

انتقال گاز ايران ح  خواهد داشت  نادرست ط خ م طاقع تشخیص داده شود شركت

در صورتي كه پس از مزايده را ض   نمايد  سپردهپیشنراد مزايده اش را رد ط 

 امضام قرارداد موارد مذكور حاصل گردد ق   قرارداد اقدام خواهد شد 

                                                                            

 ادگي متقاضي :نام ط نام خانو

 امضام تاريخ :                                               

 

 

) تارد نامه پذيرش اجرا مسوطلیت ها  ناشي از شركت در مزايده ط اناقاد 

 قرارداد (

 ق ول شراي  مزايده : 

بدينوسیله اع م ط تأيید مي نمايم كلیه اق عات تزم توس  اداره كات  مازاد 

رم قرار گرفته ط شراي  مزايده را به دقت مطالاه نموده ام ط نظر به دراختیا

ق ول كلیه شراي  مزايده اين برگ را امضام نموده ط اقرار مي نمايم چنانچه در 

مزايده برنده شده ام موظف به رعايت تمامي شراي  مندرج در اسناد مزايده ط 

ال گاز ح  ض   م لغ سپرده قرارداد بوده ط در صورت عدم انجام تاردات شركت انتق

 را داشته ط باداف هیچگونه ادعايي قابل ق ول نخواهد بود . 



)) قرائت شده و مورد قبول است ((                                                     

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر                      

 

نام  ط نام                                                                

 خانوادگي متقاضي : 

 امضام تاريخ                                       

 

 

 

  

 

 


