
   

                                                                                                                                                    
 

 پیشنهاد دهنده اثرانگشت  /مهر و امضاء

 
 

 اسناد مزایده                                                                  

 پتروشیمیو نقل  شرکت مهندسی حمل                                                                 

  دستگاه تانکر دومحور یک دستگاه تانکر سه محور 28شرایط عمومی مزایده فروش                  

تانکرهای دومحور و سه عمومی فروش وص برگزاری مزایده درخص  همشهریمندرج در روزنامه   10/05/1400پیرو آگهی منتشره مورخ

 (حمل و نقل پتروشیمیمهندسی شرکت (ذارگ ایدهزایده توسط مزعنوان اسناد م بهدینوسیله شرایط ذیل بت، سپیوطبق لیست  محور 

 .له قبول کلیه شرایط مندرج در این سند استزمنبه  مزایده گرگردد. پیشنهاد قیمت توسط  م میاعال

 ماده یک ـ موضوع مزایده و محل انجام آن  

 :به شرح زیر حمل و نقل پتروشیمیمهندسی شرکت  ملکی دستگاه تانکر  28مزایده عبارتست از فروش تعداد موضوع 

 دستگاه تانکر دو محور گاز 17 -

 دستگاه تانکر دومحور استیل 2 -

 دستگاه تانکر حمل مایعات 1 -

 دستگاه تانکر سه محور ماموتی مایعات 1 -

 دستگاه تانکر دو محور مخصوص حمل آمونیاک 7 -

 کارخانه می باشد.تانکرهای مذکور فقط دارای برگ سند فروش از شرح اسناد :

متقاضیان . باند جنوبی قبل از پل ایران خودرو پارکینگ مجتمع خدماتی پاسارگاد 13جاده قدیم کرج ، کیلومتر  –تهران   :نشانی محل بازدید 

 تماس حاصل فرمایند. 02166797046  شماره تلفن اب بازدید تانکرهاجهت  می توانند

 میزان سپرده شرکت در مزایده -دوماده 

شعبه تجارت بانک  0243433509می باشد که باید به صورت نقدی به شماره حساب مبلغ پیشنهادی  %5مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده  

 گردد.پرداخت ویا چک بانکی به نام شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی ارائه  2430کد عالمه 

 حویل گردد.ت پاکت الفباید داخل  یا اصل چک تضمین شده رسید واریزی 

 ـ شرایط عمومی شرکت در مزایده سهماده  

 داشتن توانایی مالی جهت خرید -1

  .باشد کارمندان دولت نباید از افراد مشمول قانون منع مداخله پیشنهاد دهنده -2
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 .یا ورشکسته باشد نباید ممنوع المعامله، محجور و پیشنهاد دهنده -3

 

 .سخ یا ابطال خواهد بودحسب مورد قابل ف مزایده گذارمشمول موارد فوق بوده، معامله توسط  پیشنهاد دهندهچنانچه بعدا اثبات شود تبصره: 

 

 نحوه تهیه و تحویل پیشنهادات و اسناد و مدارك-چهارماده 

 شنهاد باید در سه پاکت جداگانه شامل پاکت های پی .1

 :  حاوی( الف)پاکت  .1.1

 (2طابق ماده م )ورت فیش نقدیصپرده شرکت در مزایده به س           

 :  حاوی (ب)پاکت   .1.2

    

  

  

   

ای رسمی تاسیس، صاحبین امضاهای مجاز، کارت ملی تمام اعضای هیئت مدیره ه پی اساسنامه شرکت، آگهی روزنامهک 

 (حقوقی اشخاص )

  :حاوی(ج  )پاکت .1.3

لیست اموال حاوی ستون پیشنهاد قیمت که باید بدون هرگونه قید و شرط بصورت حروفی و عددی با خط خوانا و بدون قلم  .1.3.1

وکالتنامه رسمی یا رونوشت  )یا وکیل قانونی او باشد.  پیشنهاد دهندهخوردگی داخل ستون مخصوص نوشته شده و دارای امضاء شخص 

 (مصدق آن باید ضمیمه گردد

  .گردد %مالیات بر ارزش افزوده اضافه و اخذ می 9در هنگام ارائه فاکتور رسمی  پیشنهاد دهندهقیمت پیشنهادی به  توجه:

پاکت های الف ، ب و ج داخل یک پاکت بزرگ بعنوان لفافه گذاشته شود و مشخصات شرکت کننده در مزایده در پشت تمام پاکتها بخصوص 

 .بایست قید گردد پاکت بزرگ می

 شد. خواهدابطال  پیشنهاد قیمت باشدمی  %5کمتر از چنانچه پس از بازگشائی پاکات مشخص شود سپرده  تبصره:

کننده در مزایده الزامی است و درغیراینصورت اسناد ناقص تلقی  برای شرکت (تکمیل فرم شماره یک)م مشخصات وآدرس و تلفن دقیق اعال

 .امضا گردداثرانگشت و  /کلیه اسناد مزایده و روی پاکت اصلی باید توسط پیشنهاد دهنده مهر  .اثر داده نخواهد شد  و ترتیب

که تحویل بعد از واریز کل بهای پیشنهادی، هزینه . باشد  می)پارکینگ پاسارگاد ( محل بازدید  حل تحویل اموال به برنده م .1.3.2

صورت خواهد پذیرفت. ضمنا بارگیری و حمل و نقل  حمل و نقل پتروشیمیمهندسی  شرکت کارشناسی و هزینه آگهی با ارائه فاکتور رسمی 

گردد. هزینه کارشناسی و می ای در این خصوص متقبل ن حالتی هزینه چدر هی (فروشنده)ار ذگ به عهده برنده میباشد به نحوی که مزایده

 .گردد تسهیم میبین برندگان  تانکرهای فروخته شده  تعداد آگهی به نسبت 

شده باشد. برای افراد حقوقی و امضا و اثرانگشت برای افراد حقیقی  اسناد مزایده که کلیه صفحات مهر و امضاء 

فرم شماره یک  که تکمیل و مهر و امضا شده باشد.

)اشخاص حقیقی( فتوکپی شناسنامه و کارت ملی 

)اشخاص حقوقی، گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز( پیشنهاد دهنده  گواهی امضاء 
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 از گذشت موعد مقرر در آگهی و اسناد مزایده هیح گونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شدپس  .1.3.3

           ه ریال و ب)قیمت خوانا و کامل  برگه پیشنهاد قیمتقیمت پیشنهادی باید به صورت حروفی و عددی در ستون مخصوص در  .1.3.4

 .گیری خواهد بود ک تصمیمتر مالنوشته شود و در صورت تعارض بین قیمت عددی و حروفی، قیمت بیش( تومان

 .م شوداعال جداگانه یشنهادی برای هر ردیفپ قیمت  .1.3.5

 .میباشد 23/05/1400مورخ   روز شنبه آخرین مهلت تنظیم پیشنهادها و تحویل اسناد پایان وقت اداری .1.3.6

باشد که پیشنهاد دهنده  می دبیرخانه واحد اول طبقه  32سعادت آباد بلوار دریا پالک  –تهران پیشنهاد :تحویل نشانی محل  .1.3.7

 .باید شماره و تاریخ ثبت را در قبال تحویل اسناد اخذ نماید در غیر این صورت به منزله عدم تحویل میباشد

  بازگشایی پاکات مزایده –پنج ماده             

 بازگشایی میشود. در صورت تغییر زمان یا مکان، مراتب دفتر مرکزی شرکت صبح در محل  10ساعت 1400 /25/05  پاکتها در تاریخ -1

  می گردد.م اعالدر سایت شرکت 

 . ار در قبول پیشنهاد و یا رد آن در تمامی مراحل مزایده دارای اختیار تام استذگ مزایده -2

 .به پیشنهادهای مبهم، مشروط و بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد -3

صدور فاکتور رسمی به نام نفر اول و اخذ مبلغ از وی مسترد نخواهد شد و در  ردیف از پیشنهاد قیمت تاهر سپرده نفرات دوم و سوم  -4

فروش به نفر دوم انجام می شود در صورت موافقت مزایده گذار  صورتی که نفر اول از خرید خودداری کند ضمن ضبط سپرده نفر اول

 نیز ضبط و فروشنده درخصوص تجدید مزایده یا فروش به نفرات بعدی تصمیم و اگر نفر دوم نیز از خرید خودداری کند، سپرده او

  .گیری خواهد نمود

 .ترین قیمت پیشنهادی هر ردیف با احراز شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در مزایده، مبنای تعیین برنده خواهد بودالبا -5

روز  5برنده مزایده را اعالم و طی مدت مع بندی آنها و ج قرائت پیشنهادات واصله  پس ازپتروشیمی  و نقل  شرکت مهندسی حمل -6

 نمودآزاد خواهد  را شرکت در مزایده سایر شرکت کنندگان به استثنای نفرات اول ، دوم و سومکاری سپرده 

مدارک م به وی اعم از کتبی یا تلفنی نسبت به ارائه پس از اعال کاریسه روزحداکثر کننده در صورت برنده شدن ملزم است  شرکت -7

 می باشد.تسویه حساب اقدام نماید. و ظرف دو هفته از تسویه حساب مکلف به حمل همچنین زم جهت صدور فاکتور و ضروری و ال

ان نمیتوانند نسبت به عملکرد دستگاهها اعتراض یا ادعایی پیشنهاد دهندهدستگاهها با وضعیت موجود به مزایده گذاشته شده و  -8

 .نمایند

گونه  چرسیده است و مزایده گزار در قبال کمبود و یا تناقض در مشخصات هی پیشنهاد دهندهرؤیت به  مورد مزایده  تانکرهای -9

 .مسؤلیتی ندارد

 تعهدات و تاییدات پیشنهاد دهندگان-ماده هفت             

و چنانچه  آور میباشد صاحبان آنها الزاممعتبر بوده و برای تا زمان بازگشایی پاکات روز تقویمی  20مدت پیشنهادهای واصله تا  -1

 .قبل از انقضای مدت مزبور پیشنهاد خود را مسترد دارد مبلغ سپرده او ضبط خواهد شد پیشنهاد دهنده
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م و یا اجرای موضوع مزایده با برنده مزایده، منصرف گردد، تضمین برنده مزایده مسترد ار به هر علت از فروش اقالذگ چنانچه مزایده -2

 .شد در این صورت برنده مزایده، حق هیچگونه ادعای جبران خساراتی نخواهد داشت خواهد

م موضوع مزایده و محل اجرای موضوع مزایده بدقت م قیمت پیشنهادی از اقالقبل از اعال است  در مزایده مکلف پیشنهاد دهنده -3

انحاء در محاسبه قیمت پیشنهادی موثر باشد آگاهی بازدید نمایندو نسبت به شرایط محلی و کلیه عواملی که ممکن است بنحوی از 

کامل کسب نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد خود اسناد و مدارک مزایده را دقیقا مطالعه و بررسی و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع 

مطالب اسناد مزایده درک  گردند بنابراین هیچگونه ادعای بعدی مبنی بر عدم آشنایی با شرایط و اوضاع و احوال محلی و یا عدم

 .مسموع نخواهد بود

اجاره محل از زمان اعالم نتایج مزایده به های بارگیری، حمل و نقل، عوارض قانونی، نقل و انتقال، مالیات بر ارزش افزوده و  هزینه -4

 .برنده میباشد عهده

ب و اخذ فاکتور و حمل و خارج نمودن برنده مزایده باید ظرف مهلت تعیین شددده از طرف مزایده گزار نسددبت به تسددویه حسددا   -5

موضوع مزایده از محل مربوطه به هزینه خود اقدام نماید در غیر این صورت سپرده یا تضامین وی به عنوان وجه التزام ضبط میگردد. در       

بلغ واریزی را درصددد م 40صددورتیکه برنده مبلغ را پرداخت نماید لیکن از حمل آن اسددتنکاف ورزد، فروشددنده ضددمن حق فسددخ معامله، 

سترد می دارد   ضبط و الباقی را م سه    اقال .بعنوان وجه التزام  صورت جل ضوع مزایده با تنظیم  شنده و    م مو ای که به گواهی نمایندگان فرو

 .خواهد رسید تحویل میگردد (برنده مزایده)خریدار 

خود در لی قبو  پیشنهاد دهنده تلقی و بدینوسیله   ( خریدار) سناد مزایده حاضر در حکم قرارداد فیمابین فروشنده و برنده مزایده   ا -6

 .پذیرد م و با امضاء ذیل اسناد این امر را میاین خصوص را اعال

 اختالفاتحل و فصل  -ماده هشت

مزایده قبل  (گان)فات ناشی در ارتباط با کلیه مراحل مزایده با هر یک از متقاضیان و نیز با برنده حل و فصل اختال در صورت بروز اختالف ،

ل مزایده ویا معامله،  ف در تفسددیر، اجرا، انحالو در هر مورد اعم از اختال و پس از تسددویه حسدداب و صدددور فاکتور و یا حمل و نقل ولو کراراٌ

 .فات خواهد بود.رای صادره قاطع اختالارجاع و پتروشیمیموضوع به امور حقوقی شرکت مهندسی حمل و نقل 
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 فرم شماره یک

 1نامه شماره تعهد 

 

   به شماره شناسنامه   نام پدر    فرزند   اینجانب 

    با کد ملی     متولد   صادره از    

 شهر   شرکت با شماره ثبت   نماینده شخص حقوقی    به عنوان شخص حقیقی

 :به نشانی

  تلفن همراه   تلفن ثابت:   

  

سناد در مزایده   شیمی   با آگاهی کامل و مطالعه کامل ا ضمنا اعال    ، شرکت حمل و نقل پترو شنهاد قیمت خود را ارائه مینمایم.  م میدارد پی

م پیشددنهاد قیمت در اختیار اینجانب گذاشددته کامل مورد بررسددی و  ار جهت اعالذگ کننده در مزایده کلیه اسددنادی که مزایده این شددرکت

گردد که در صورت برنده شدن   م ارائه نموده و متعهد میو مشاهده اقالمطالعه قرارداده و قیمت پیشنهادی را بر مبنای مشخصات و بررسی 

شده عقد قرارداد نموده و موضوع معامله را اجرا نمایم و در صورت انجام کارهای خارج از مشخصات خواسته        در مزایده طبق مشخصات ارائه  

  کاهشول زمان انجام کار به هر علتی که قیمت تغییر و یا گردم در ط شده کلیه خسارات وارده به عهده اینجانب باشد. همچنین متعهد می   

ضای تعدیل بها از     صورت گیرد به هیح عنوان تقا شیمی   یابد و مدت زمان اجرای کار با تأخیرات مجاز  م و در ننمای شرکت حمل و نقل پترو

شیمی  حملمهندسی  شرکت  های مربوطه را به  جرا بدانم و هزینهاال زمالهنگام عقد قرارداد آن را  صورت    و نقل پترو ضمن در  بپردازم. در 

..... و یا شدددبا به شدددماره برنده نشددددن در این مزایده سدددپرده اینجانب را به حسددداب اینجانب به شدددماره ..........................................................

 ید....................................................... واریز فرمای


