
 رسرای صنعت نفتآالت ضایعاتی زائآهنمزایده شرایط 

را از  آالت ضایعاتی خودمقادیری آهنانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در نظر دارد پس ،های بازنشستگیصندوق

و با توجه به شرایط مزایده به شرح زیر به فروش برساند.  تعیینی کارشناس رسمی دادگستری طریق مزایده با قیمت پایه

 تیلغا31/6/1401 ساعات اداری از تاریخمذکور در  اقالم بازدید ازدریافت شرایط مزایده و جهت توانند میمتقاضیان 

نامه از )در مورد اشخاص حقوقی ارائه معرفی مراجعه نمایند. 12مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر  نشانیبه  14/7/1401

 طرف شخص حقوقی با امضای صاحبان امضای مجاز ضروری است(

 : مزایدهموضوع 

تعیینی از سوی کارشناس رسمی  با قیمت پایهسرای کارکنان صنعت نفت زائر آالت ضایعاتیهنکیلو گرم آ31000 فروش

 .دادگستری

 گزار:مزایده

 پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفتهای بازنشستگی، صندوق

 :پیشنهادها ارائهمدت 

 باشد.می 14/7/1401مورخ  پنج شنبهمدت زمان ارائه و تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز 

 :پیشنهادها محل ارائه

، طبقه 100واقع در تهران، خیابان استاد نجات الهی، روبروی خیابان اراک، پالک گزار مزایدهباید به نشانی پیشنهادها می

 گردد. ارسال، دبیرخانه کمیسیون معامالت، خانم ساعد پناه  311، اتاق سوم

 :مزایدهعمومی شرایط 

مجزی )پاکت الف، باید پیشنهادهای خود را به همراه مستندات مورد نیاز در سه پاکت می مزایدهشرکت کنندگان در  -1

، عنوان مزایدهباید عنوان ب و ج( به صورت در بسته و الک و مهر شده بشرح ذیل تحویل نمایند. ضمنًا روی پاکات می

 پاکت، نشانی و تلفن تماس پیشنهاد دهنده قید گردد.

 000/200/254به مبلغ نامه بانکی و یا رسید وجه واریزیبصورت ضمانت مزایدهپاکت )الف( حاوی سپرده شرکت در  -1-1

 تجارت شعبه نفت بانکنزد  IR 880180000000000017659006 شماره شبای  17659006به حساب شماره  ریال

 انداز و رفاه کارکنان صنعت نفتهای بازنشستگی، پسبه نام صندوق

 ماه دیگر باشد.نامه باید حداقل سه ماه و قابل تمدید بدون قید و شرط به مدت سه مدت اعتبار ضمانت تذکر:

(، تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آگهی آخرین و پیوستهای آن )برگ حاضرمزایده پاکت )ب( حاوی برگ شرایط  -2-1

شناسنامه و کارت ملی )در مورد کلیه صفحات تصویر  ،(ص حقوقیاشخمعرف صاحبان امضای مجاز )در مورد اتغییرات 

 .ارزش افزودهنام در نظام گواهی ثبتاشخاص حقیقی(، 

 "خوانده شد و مورد قبول است"بایست توسط پیشنهاد دهنده با قید عبارت می پیوستهای آنو مزایده برگ شرایط  تذکر:

 بر روی کلیه صفحات آن امضاء و مهر گردد.

قید باید بر اساس آنالیز قیمت بدون خط خوردگی بصورت حروفی و عددی پاکت )ج( حاوی پیشنهاد قیمت که می -3-1

 گردیده و توسط پیشنهاد دهنده امضاء و مهر شود.

 پیشنهادهای ارائه شده باید حداقل دارای یک ماه اعتبار باشند. -2



، شماره شناسه ملی، کد اقتصادی، ثبت شمارهباید به صورت کامل با ذکر ( میگرمزایدهنام و مشخصات پیشنهاد دهنده ) -3

 و نام مشخصات صاحبان امضای مجاز در اسناد درج گردد. نشانی اقامتگاه، کد پستی، شماره تلفن

 د.ر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشبایست در نظام مالیات بمی پیشنهاد دهنده -4

ملزم به اجرای آن طبق مزایده ( افزایش یا کاهش دهد و برنده %25را تا میزان )مزایده تواند موضوع میگزار مزایده -5

 باشد.میمبالغ پیشنهادی خود 

-بازگشایی و طبق مقررات تصمیمگزار مزایدهدر محل  16/7/1401ختاریشنبه روز صبح10پیشنهادهای واصله در ساعت -6

 باشد.نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات )ج( بالمانع میبا ارئه معرفیگزار مزایدهگیری خواهد شد. حضور نماینده 

انجام موضوع مزایده و انتقال ، نسبت به گزارمزایدهباید حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری از زمان ابالغ میمزایده برنده  -7

وی بدون نیاز به تشریفات  مزایدهاقدام نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت در  مزایدهطبق شرایط  اقالم مورد معامله

باید به ترتیب فوق نسبت به نیز می مزایدهخواهد نمود. برنده دوم  به برنده دوم مراجعهگزار مزایدهشود و قانونی ضبط می

به تشخیص  مزایدهاقدام نماید. در صورت امتناع )به هر دلیل( برنده دوم، تضمین وی نیز ضبط و انجام موضوع مزایده 

 تجدید خواهد شد.گزار مزایده

زایده ایشان تا زمان انجام معامله از سوی برنده پس از مشخص شدن برندگان اول و دوم مزایده، سپرده شرکت در م -8

 گران مسترد خواهد شد.اول نگهداری و سپرده سایر مزایده

گزار جهت انجام هیچ گونه حقی برای پیشنهاد دهنده و تکلیفی برای مزایدهقیمت  شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد -9

 نماید.گر ایجاد نمیمعامله با مزایده

باشد و میگزار مزایدهو ضوابط مالک عمل  مزایدهو ارائه پیشنهاد به منزله پذیرش کلیه شرایط  مزایدهشرکت در  -10

 نماید.را از خود سلب و ساقط میمزایده ضبط سپرده شرکت در  بهحق هر گونه اعتراض  مزایدهبا امضای اسناد  گرمزایده

 باشد.می مزایدهبه عهده برنده  مالیات بر ارزش افزوده و ، حقوق و عوارضمالیات پرداخت هر گونه بیمه، -11

 در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات به صورت جزئی یا کلی مختار است.گزار مزایده -12

به پیشنهادهای ناقص، مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد امضای مجاز و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل گردد  -13

 اده نخواهد شد.ترتیب اثر د

، تخلیه بر عهده و نقل بارگیری، حملتوزین، مربوط به تحویل موضوع مزایده از جمله  هایها و مسئولیتکلیه هزینه -14

 برنده مزایده است.

باید اعتراض خود اعتراض یا شکایتی داشته باشند، می مزایدهنسبت به فرآیند برگزاری  گرانمزایدهچنانچه هر یک از  -15

نامه طبق آیین ایند. رسیدگی به شکایات مربوطهارائه نمگزار مزایده( روز بهمراه مدارک و مستندات به 10را حداکثر ظرف )

 .شدخواهد گزار انجام مزایدهمعامالت 

 .نمایندتماس حاصل  05138680001-15 با شمارهدر ساعات اداری اطالعات بیشتر  دریافت جهتتوانند میمتقاضیان 

 گر:مزایده

 شناسه ملی:

 خانوادگی و کد ملی )صاحب/ صاحبان امضاء(:نام و نام

 نشانی و کد پستی:

 شماره تماس:

 امضاء، تاریخ و اثر انگشت:




