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  شرکت انتقال گاز ایران   

عملیات انتقال  8منطقه قلم کاالي اسقاط موجود در13 فروش مزایدهشرایط اسناد و 
   گاز

  

براساس آگهـی هـاي منـدرج     قلم کاالي اسقاط خودرا13 عملیات انتقال گازدرنظردارد8منطقه 
بـه فـروش    مزایـده عمـومی  ازطریق 25/02/1401و 24/02/1401درروزنامه هاي محلی مورخ

برساند ازکلیه متقاضیان که تمایل به خرید دارند دعوت بعمل مـی آیدبراسـاس شـرایط ذیـل     
ازطریق سـامانه الکترونیـک دولـت بـه نشـانی      21/03/1401حداکثرتاپایان وقت اداري مورخ 

irwww.setadiran.   نسـبت بـه بارگـذاري    1001091592000001به شماره مزایده سـامانه
 8منطقـه  کمیسـیون مناقصـات   بـه دبیرخانـه    فـیش واریـزي   اسنادوهمچنین تحویل فیزیکی

-بعـد از سـه راهـی پتروشـیمی    -جاده آذرشهر 15کیلومتر-عملیات انتقال گاز واقع در تبریز
 .و رسید دریافت نمایند تسلیم 415اتاق نرسیده به شهرك صنعتی شهید رجائی 

قیمـت پایـه منـدرج در آگهـی مزایـده را بعنـوان سـپرده        % 5پیشنهاد دهندگان باید معادل -1
مرکـزي شـعبه    بانـک  040100004101090571214486IRشرکت در مزایده به شماره حساب

ـ    )عملیات انتقال گاز8منطقه (دایره معامالت بنام شرکت انتقال گازایران  ان واریز و یـا بـه هم
ماه دیگر اخذ نموده و فیش واریـز   3ماهه و قابل تمدید براي  3میزان ضمانتنامه بانکی معتبر 

به پیشنهاداتی که مبلـغ  .نقدي و یا ضمانتنامه بانکی را در پاکت الف قرار داده و تسلیم نمایند
آن کمتر از مبلغ فوق باشد و یا بصورت چک عادي و یـا سـایر طـرق پرداخـت صـادر شـود       

  .اثر داده نخواهد شد ترتیب

در سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت ،      هشرایط مزایدضمن بارگذاري اسناد و مزایده گر-2
قـرار داده و  ...) مربوط به مزایـده (را در داخل یک پاکت مهر شده با قید جمله "الف" تباید پاک

تحویـل داده   8به دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقـه  21/03/1401تا پایان وقت اداري مورخ
  .و رسید دریافت نمایند
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فیش واریز نقدي و یا ضمانتنامه بانکی معتبر بعنوان سـپرده شـرکت در   :شامل "الف"پاکت 
بانـک مرکـزي    IR 040100004101090571214486 قیمت پایه بـه حسـاب  % 5مزایده به مبلغ 

  )عملیات انتقال گاز8منطقه (شعبه دایره معامالت بنام شرکت انتقال گازایران 

شرکت کنندگان در مزایده می باید ذیل تمامی اسناد مزایده را بـه صـورت اصـل امضـاء و     -3
مهر نمایند امضاي ذیل اسناد مذکور،صرفا از جهت آگاهی و قبولی متن انها داراي اعتبـار مـی   

  .خودداري شوددر پاکت ب از درج قیمت پیشنهادي  ضمنا.باشد

اطـاق کمیسـیون   در 22/03/1401مـورخ یـک شـنبه   روز10پیشنهادات واصله راس سـاعت -4
ئـه بـرگ   احضور پیشـنهاد دهنـدگان یـا نماینـدگان آنهـا بـا ار      .قرائت خواهد گردیدمناقصات 

یخ جدید به اطـالع  نمایندگی در جلسه مذکور بالمانع است در صورت تغییر تاریخ مذکور،تار
  .شرکت کنندگان خواهد رسید

شرکت کنندگانی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام ننمـوده انـد و صـرفا    -5
  .فیزیک اسناد را ارئه نمودند پاکت آنان بازگشایی نمیگردد

ـ متقاضی اقرار می نماید کلیه اسناد مزایده و مشخصات آن را بـه دقـت مطالعـه و از    -6  الماق
  .مورد مزایده نیز بازدید نموده و هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط می نماید

و  22/10/1337الیحه منع مداخله کارکنـان دولـت در معـامالت دولتـی و کشـوري مصـوب      -7
قوانین مربوطه ازجمله قانون برگزاري مناقصات ، آیـین نامـه معـامالت دولتـی ، آیـین نامـه       

  .در این مزایده ساري و جاري می باشد........نفت ایران ومعامالت شرکت ملی 

غیر قابل بررسی ) درصد قیمت پایه5(پیشنهادات فاقد سپرده یا سپرده کمتر از مبلغ مذبور-8
  .می باشند

شرکت متقاضیان براي بیش از یک ردیف آگهی با رعایت کلیه شـرایط و بـه شـرط واریـز     -9
  .المانع می باشدمبلغ سپرده تضمین شرکت در مزایده ب

مزایده گران می باید پیشنهاد قیمت خود را از طریق سامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت    -10
  .نمایند ارسال)(www.setadiran.irبه نشانی
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طبق دستوردرسامانه تدارکات الکترونیکی دولت اسناد پیوست پیشنهاد قیمت به هـیج وجـه   
وارسال پیشنهاد قیمت درفایل پیوست ممنـوع مـی   شامل قیمت پیشنهادي مزایده گرنمی باشد 

مـالك ارزیـابی مزایـده گـران براسـاس قیمـت پیشـنهادي درج شـده درسیسـتم مـی            .باشد 
  .مورد نیازدستگاه مزایده گزاراست باشدوفایل پیوست شامل مدارك 

شخصی هریک از پیشنهاددهندگان در تمامی مراحل مزایـده تـا پایـان تشـریفات     حضور  -11
  .اداري الزامی می باشد و از حضور و پذیرش وکیل و هرگونه وکالتنامه ممانعت خواهد شود

  .ایده می باشدشرکت در مزایده و ارسال پیشنهاد به منزله قبول کلیه مفاد اسناد مز-12

مـورد مزایـده در سـامانه تـدارکات      اقـالم  کلیه اطالعـات و زمانبنـدي هـاي مربـوط بـه     -13
  .الکترونیکی دولت موجود می باشد

ابالغ هرگونه نتیجه مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بـه منزلـه ابـالغ    -14
  .قانونی تلقی می شود

مکـرر قـانون مالیاتهـاي     169دسـتورالعمل اجرائـی مـاده   مزایده گران می باید در اجـراي  -15
 25/11/1390د مـورخ /43768/230و مفـاد دسـتورالعمل شـماره    27/11/1380مستقیم مصوب

سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اعالم شماره اقتصادي اشخاص حقیقی و حقـوقی اقـدام   
داراي شخصـیت   و در صورت عدم صدور شماره اقتصادي،شـماره ملـی مزایـده گرانـی کـه     

  .حقیقی و شناسه ملی مزایده گرانی که داراي شخصیت حقوقی می باشند را اعالم نمایند

در صورتیکه پیشنهاد ارائه شده کمتر از قیمت پایه تعیین شده باشد ،پیشنهاد ارائه شده -16
  .مردود اعالم خواهد شد

زایـده از پیشـنهاد خـود    مزایده گران نمیتوانند پس از اتمـام مهلـت ارسـال پیشـنهادات م    -17
  .انصراف و یا درخواست استرداد سپرده را بنمایند

  .کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در این مزایده شرکت نمایند-18
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الزم است فیش واریـزي بابـت سـپرده شـرکت در مزایـده توسـط شـرکت کننـدگان بـه          -19
  .دبیرخانه کمیسیون ارائه شود

سپرده و یا سپرده هاي مخدوش،سپرده هاي کمتر از میـزان مقـرر و   به پیشنهادهاي فاقد -20
چــک شخصــی،فاقد امضاء،مشــروط،مخدوش،مبهم،چک شخصــی و پیشــنهادهایی کــه بعــد از 

  .انقضاي مهلت مقرر در فراخوان  واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

شـنهاد قیمت،بـه   الزم است کلیه فرم هاي پیش بینی شده در اسناد مزایده بـویژه فـرم پی  -21
  .طور خوانا و کامل،تکمیل گردد

  .شرکت در رد یا قبول هر یک و یا تمام پیشنهادات مختار می باشد-22

ماده واحده قانون منع مداخله وزراء و نماینـدگان مجلسـین و کارمنـدان در    3طبق تبصره-23
ر پرسـنل و کارکنـان شـرکت نمـی تواننـد د      22/10/1337معامالت دولتی و کشوري مصـوب 

  .مزایده شرکت کنند

برنده شدن در مزایده حقی براي شرکت کننده ایجاد نمیکند و شرکت می تواند تـا قبـل از   -24
  .ابالغ به برنده و واریز وجه،معامله را فسخ و سپرده را به شرکت کننده مسترد نماید

ـ    -25 نهادي شرکت کلیه پیشنهادات را بررسی و اقالم مورد مزایده را بـه بـاالترین قیمـت پیش
واگذار می نماید و به پیشنهادات کمتر از قیمت پایه ترتیـب اثـر   براي هرقلم بصورت جداگانه 

  .داده نخواهد شد

شرکت کنندگان در مزایده می توانند در زمان هاي مقرر از اقالم اسقاط بازدید و بر اساس -26
  .آن قیمت پیشنهادي خود را به صورت عدد و حروف توامان اعالم نمایند

  .روز کاري پس از جلسه مزایده ، نتایج اعالم خواهد شد7حداکثر -27

  .مبناي انتخاب برنده،قیمت پیشنهادي مجزا نسبت به هر یک از اقالم اسقاط خواهد بود-28

،برنده از طریق قرعه ه در صورت داشتن شرایط مساوي در مزایده بین افراد شرکت کنند-29
  .کشی مشخص خواهد شد



٩  
  اسناد پیمان

  
  شماره صفحه  001 -01ی شماره  ممزایده عمواسناد و شرایط 

  9از 5 صفحه

  
 

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

  شرکت انتقال گاز ایران   

به منزله قبول کلیه شرایط مزایده و اقرار و اعتراف به رویـت اقـالم مـورد       دادن پیشنهاد-30
  .مزایده بوده و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است

  :برندگان باید نسبت به پرداخت و واریز نقدي مبلغ پیشنهادي به شرح زیر اقدام نمایند-31

مبلـغ پیشـنهادي    کـل برواریزبرنده مزایده متعهد می گردد ظرف ده روزازابـالغ ، عـالوه   -32
  درصد بعنوان ارزش افزوده را واریزوفیش ان را ارایه نماید9

از سوي برنده اول ،نزد شرکت باقی  31موضوع بند پرداخت سپرده برنده دوم مزایده تا -33
  .می ماند

  .برنده مزایده حق واگذاري موضوع معامله را به غیر ندارد-34

جلسه گشایش پاکت پیشنهادات با ارائه معرفی نامه بالمـانع  حضور پیشنهاد دهندگان در -35
  .است

  .به فروش می رسداقالم اسقاط طبق اطالعات مندرج در آگهی مزایده -36

عـوارض احتمـالی بـه اسـتانداري و     (فـروش اقـالم  متعارف در مسـیر   پرداخت هايکلیه -37
  .هده خریدار می باشدبع) امثالهمحمل ونقل اقالم مورد مزایده وهاي هزینه شهرداري و 

برنده مزایده حق خیار غبن و فاحش هر چند افحش و خیار تدلیس و سـایر خیـارات را از   -38
  .خود ساقط مینماید

  .نمایدرا مهیا  تحویل اقالمشرکت مکلف است در اسرع وقت مقدمات -39

م نمایـد و  شرکت کننده در مزایده باید نشانی اقامتگاه قانونی خود را دقیق تعیین و اعـال -40
هر گونه اخطار،ابالغ،نامه،نمابر که به نشانی مذکور ارسال شود ابالغ محسوب شده و شرکت 

  .کننده حق هیچگونه اعتراض و ادعاي عدم ابالغ نخواهد داشت

مـی باشـد و جلسـه    21/03/1401صبح روزشنبه مورخ14مدت قبول پیشنهادات تا ساعت-41
  .برگزار می گردد22/03/1401روزیک شنبه مورخ  10کمیته مزایده ساعت
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شرکت کنندگان بـراي کسـب اطـالع از نتیجـه مزایـده مـی تواننـد روزدوشـنبه  مـورخ          -42
  .به دبیر کمیته مزایده مستقر در اداره مراجعه نمایند29/03/1401

بر اساس ضوابط مقرر مراجع ذیربط،اخذ مجوز ، خریدار  تحویل اقالم بهچنانچه در زمان -43
جدید الزامی گردد،در این صورت خریدار، ملزم به پیگیري و پرداخـت هرگونـه   و گواهی هاي 

هزینه مربوطه جهت اخذ مجوز و گواهی جدید خواهد بود و شرکت هیچ گونه تعهـدي در ایـن   
  .خصوص ندارد

نسبت به آزادسازي  ،از تحویل گیري تمامی اقالم و اتمام کار از طرف برنده  شرکت پس  -44
  .دام خواهد نمودسپرده مزایده اق

برنده مزایده متعهد می گردد پس ازمعرفی به انبار جهـت دریافـت کـاالي مـورد مزایـده       -45
  نسبت به دریافت وحمل کاال اقدام نمایدمدت یک ماه  ظرفحداکثر

  تحویل اقالم اسقاط بصورت جاروبی است-46

  درصد بیشتروکمتر امکان پذیراست25تحویل اقالم مورد مزایده  -47

منطقـه  (بند نوشته شده کـه در آن شـرکت انتقـال گـاز ایـران      47شرایط مزایده در : حتوضی
به اختصار شرکت قید شده و پیشنهاد دهنده و شرکت کننده افراد حقیقی )عملیات انتقال گاز8

و یا حقوقی هستند که نسبت به تکمیل این برگ اقدام و ملزم به رعایت کلیه مندرجات آن مـی  
  باشند

  

  )تکمیل شود ص حقیقیاشخاتوسط (

و کـد  ------------به شـماره شناسـنامه  ------------فرزند--------------اینجانب
مزایده گذاشته  اقالم اسقاط ضمن بازدید از-------------صادره از---------------ملی

پیشـنهاد  آنها و آمادگی به ارائه آگاهانه قبول  ،کلیه شرایط مزایده علم و اطالع کامل از شده ،
  .قیمت ، حق هرگونه ادعاي آتی را به هر عنوان از خود و تمام قائم مقامان ساقط می نمایم
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  شرکت انتقال گاز ایران   

  :نام و نام خانوادگی

  :امضاء

  :تاریخ

  :و کدپستی محل سکونتنشانی 

  :تلفنشماره 

  :نشانی و مشخصات بانک صادر کننده ضمانتنامه بانکی

  ):جهت استرداد سپرده(شماره حساب بانکی

  :حساب فوق نام صاحب

  :کد ملی صاحب حساب

  :کد اقتصادي 

  :نام بانک و شعبه

  )اشخاص حقوقی تکمیل شود نماینده قانونی/ اشخاص حقوقی توسط (

و کـد  ------------به شـماره شناسـنامه  ------------فرزند--------------اینجانب
بـه  ---------------نماینده شرکت----------------صادره از---------------ملی

علم و اطـالع کامـل از   مزایده گذاشته شده ، اقالم اسقاطضمن بازدید از.....................شماره ثبت
آنها و آمادگی به ارائه آگاهانه پیشنهاد قیمت ، حق هرگونه ادعـاي  قبول  ،کلیه شرایط مزایده 

  .آتی را به هر عنوان از این شرکت و تمام قائم مقامان آتی ساقط می نمایم

  :و مهر شرکت  امضاء:نام و نام خانوادگی

  :نام شرکت

  :صاحبان امضاي مجاز و اسناد تعهدآور و قراردادهانام 



٩  
  اسناد پیمان

  
  شماره صفحه  001 -01ی شماره  ممزایده عمواسناد و شرایط 

  9از 8 صفحه

  
 

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

  شرکت انتقال گاز ایران   

  ):مزایده گر(صاحبان امضاي مجازکد ملی 

  ):مزایده گر(صاحبان امضاي مجازشماره همراه 

  :نشانی دفتر و کدپستی

  اقتصاديکد                                            :نوع فعالیت

  :تاریخ و محل ثبت.شماره

  :نمابر دفتر:تلفن دفتر

  :نشانی و مشخصات بانک صادر کننده ضمانتنامه بانکی

  ):جهت استرداد سپرده(شماره حساب بانکی

  کد ملی صاحب حساب                                 :نام صاحب حساب فوق

       :تاریخ                                         :نام بانک و شعبه

 

 دپوانبارسلویج تبریز    

  دپوانبارسلویج تبریز/قیمت پایه به ریال   مبلغ تضمین مقدار تقریبی واحد شرح جنس ردیف
750/5 70000 کیلو ضایعات آهن آالت  1  000/115  
000/25  5000 کیلو   ضایعات آلومینیوم  2   000/500  

40   بشکه   روغن سوخته بابشکه  3  000/950  000/000/19  

000/1  10000 کیلو   تایر مستعمل درسایزمختلف  4  000/20  

150   عدد   بشکه خالی   5    000/110   000/200/2  

منطقه  نرسیده به شهرك صنعتی شهید رجائی-بعد از سه راهی پتروشیمی- جاده آذرشهر 15کیلومتر-تبریز
  31444421- 041نادري  محمد عملیات انتقال گاز هماهنگی با آقاي 8

  

  



٩  
  اسناد پیمان

  
  شماره صفحه  001 -01ی شماره  ممزایده عمواسناد و شرایط 

  9از 9 صفحه

  
 

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

  شرکت انتقال گاز ایران   

 

 محل دپوانبارسلویج اردبیل

  مبلغ تضمین مقدار تقریبی واحد شرح جنس ردیف
محل دپوانبارسلویج /قیمت پایه به ریال

 اردبیل

750/5 6500 کیلو ضایعات آهن آالت  1  000/115  
500  کیلو  ضایعات آلومینیوم 2  000/25  000/500  

41  بشکه   روغن سوخته 3  000/950   000/000/19  

52  بشکه   بشکه خالی 4    000/110   000/200/2  

115  کیلو  فیلم فوجی خام 5   500/1  000/30  

358  پاکت  مواد ظهور 6  750  000/15  

3500  کیلو D6)731(داغی زنجیربولدزر 7  000/10   000/200  

همـا  .  بـرداري یـارد اردبیـل    مرکزبهـره )نرسیده به روستاي انزاب (انزاب کمربندي دوم راه اردبیل : آدرس 
 31842211 -045هنگی با آقاي علیرضا سلیمانی تلفن 

 

 

 محل یارد بوکان

 محل یارد بوکان/قیمت پایه به ریال مبلغ تضمین مقدار تقریبی واحد شرح جنس ردیف

250/4 4000 لیتر  روغن سوخته  1  000/85  
 -044گاز هماهنگی با آقاي احمد محمدي تلفن روبروي سی ان جی ژلومتري جاده بوکان شاهین دیدوک: آدرس

  )1204داخلی (  24الی  46266021

  

  

  

  

 


