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  اسناد پيمان

  
  شماره صفحه  001 -01ي شماره  ممزايده عمواسناد و شرايط 

  9از 1 صفحه

  
 

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

  شركت انتقال گاز ايران   

عمليات انتقال  8منطقه قلم كاالي اسقاط موجود در13 فروش مزايدهشرايط اسناد و 
   گاز

  

براساس آگهـي هـاي منـدرج     قلم كاالي اسقاط خودرا13 عمليات انتقال گازدرنظردارد8منطقه 
بـه فـروش    مزايـده عمـومي  ازطريـق  09/05/1401و 08/05/1401درروزنامه هاي محلي مورخ

برساند ازكليه متقاضيان كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي آيدبراسـاس شـرايط ذيـل    
ازطريق سـامانه الكترونيـك دولـت بـه نشـاني      29/05/1401حداكثرتاپايان وقت اداري مورخ 

n.irwww.setadira    نسـبت بـه بارگـذاري    2100109159200000به شماره مزايـده سـامانه
 8منطقـه  كميسـيون مناقصـات   بـه دبيرخانـه    فيش واريـزي  اسنادوهمچنين تحويل فيزيكي

-بعـد از سـه راهـي پتروشـيمي    -جاده آذرشهر 15كيلومتر-عمليات انتقال گاز واقع در تبريز
 يم و رسيد دريافت نمايند.تسل 415اتاق نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي 

% قيمـت پايـه منـدرج در آگهـي مزايـده را بعنـوان سـپرده        5پيشنهاد دهندگان بايد معادل -1
مركـزي شـعبه    بانـك  040100004101090571214486IRشركت در مزايده به شماره حسـاب 

همـان  واريز و يـا بـه    عمليات انتقال گاز)8دايره معامالت بنام شركت انتقال گازايران (منطقه 
ماه ديگر اخذ نموده و فيش واريز  3ماهه و قابل تمديد براي  3ميزان ضمانتنامه بانكي معتبر 

نقدي و يا ضمانتنامه بانكي را در پاكت الف قرار داده و تسليم نمايند.به پيشنهاداتي كه مبلغ 
آن كمتر از مبلغ فوق باشد و يا بصورت چك عادي و يـا سـاير طـرق پرداخـت صـادر شـود       

  يب اثر داده نخواهد شد.ترت

در سامانه تـداركات الكترونيـك دولـت ،     هشرايط مزايدضمن بارگذاري اسناد و مزايده گر-2
را در داخل يك پاكت مهر شده با قيد جمله(مربوط به مزايده...) قـرار داده و   "الف" تبايد پاك

تحويـل داده   8 به دبيرخانه كميسيون مناقصات منطقـه 29/05/1401تا پايان وقت اداري مورخ
  و رسيد دريافت نمايند.
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                   (( قرائت شده و مورد قبول است ))                                                     نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر    

  شركت انتقال گاز ايران   

شامل:فيش واريز نقدي و يا ضمانتنامه بانكي معتبر بعنوان سـپرده شـركت در    "الف"پاكت 
بانـك مركـزي    IR 040100004101090571214486 % قيمت پايه بـه حسـاب  5مزايده به مبلغ 

  گاز) عمليات انتقال8شعبه دايره معامالت بنام شركت انتقال گازايران (منطقه 

شركت كنندگان در مزايده مي بايد ذيل تمامي اسناد مزايده را بـه صـورت اصـل امضـاء و     -3
مهر نمايند امضاي ذيل اسناد مذكور،صرفا از جهت آگاهي و قبولي متن انها داراي اعتبـار مـي   

  خودداري شود.در پاكت ب باشد.ضمنا از درج قيمت پيشنهادي 

اطـاق كميسـيون   در 30/05/1401مـورخ شـنبه   يـك روز10پيشنهادات واصله راس سـاعت -4
ئـه بـرگ   اقرائت خواهد گرديد.حضور پيشنهاد دهنـدگان يـا نماينـدگان آنهـا بـا ار     مناقصات 

نمايندگي در جلسه مذكور بالمانع است در صورت تغيير تاريخ مذكور،تاريخ جديد به اطـالع  
  شركت كنندگان خواهد رسيد.

اركات الكترونيك دولت اقدام ننمـوده انـد و صـرفا    شركت كنندگاني كه از طريق سامانه تد-5
  فيزيك اسناد را ارئه نمودند پاكت آنان بازگشايي نميگردد.

 اقـالم متقاضي اقرار مي نمايد كليه اسناد مزايده و مشخصات آن را بـه دقـت مطالعـه و از    -6
  مايد.مورد مزايده نيز بازديد نموده و هرگونه ادعاي بعدي را از خود سلب و ساقط مي ن

و  22/10/1337اليحه منع مداخله كاركنـان دولـت در معـامالت دولتـي و كشـوري مصـوب      -7
قوانين مربوطه ازجمله قانون برگزاري مناقصات ، آيين نامـه معـامالت دولتـي ، آيـين نامـه      

  معامالت شركت ملي نفت ايران و........در اين مزايده ساري و جاري مي باشد.

درصد قيمت پايه) غير قابل بررسي 5ا سپرده كمتر از مبلغ مذبور(پيشنهادات فاقد سپرده ي-8
  مي باشند.

شركت متقاضيان براي بيش از يك رديف آگهي با رعايت كليه شرايط و بـه شـرط واريـز    -9
  مبلغ سپرده تضمين شركت در مزايده بالمانع مي باشد.

تداركات الكترونيكـي دولـت   مزايده گران مي بايد پيشنهاد قيمت خود را از طريق سامانه -10
  نمايند. ارسال)(www.setadiran.irبه نشاني
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طبق دستوردرسامانه تداركات الكترونيكي دولت اسناد پيوست پيشنهاد قيمت به هيج وجـه  
وارسال پيشنهاد قيمت درفايل پيوست ممنوع مـي  شامل قيمت پيشنهادي مزايده گرنمي باشد 

مالك ارزيـابي مزايـده گـران براسـاس قيمـت پيشـنهادي درج شـده درسيسـتم مـي           باشد .
  باشدوفايل پيوست شامل مدارك مورد نيازدستگاه مزايده گزاراست .

شخصي هريك از پيشنهاددهندگان در تمامي مراحل مزايـده تـا پايـان تشـريفات     حضور  -11
  كالتنامه ممانعت خواهد شود.اداري الزامي مي باشد و از حضور و پذيرش وكيل و هرگونه و

  شركت در مزايده و ارسال پيشنهاد به منزله قبول كليه مفاد اسناد مزايده مي باشد.-12

مـورد مزايـده در سـامانه تـداركات      اقـالم  كليه اطالعـات و زمانبنـدي هـاي مربـوط بـه     -13
  الكترونيكي دولت موجود مي باشد.

ه تداركات الكترونيكي دولت بـه منزلـه ابـالغ    ابالغ هرگونه نتيجه مزايده از طريق سامان-14
  قانوني تلقي مي شود.

مكـرر قـانون مالياتهـاي     169مزايده گران مي بايد در اجراي دسـتورالعمل اجرائـي مـاده   -15
 25/11/1390/د مـورخ 43768/230و مفـاد دسـتورالعمل شـماره    27/11/1380مستقيم مصـوب 

اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقـدام   سازمان امور مالياتي كشور نسبت به اعالم شماره
و در صورت عدم صدور شماره اقتصادي،شـماره ملـي مزايـده گرانـي كـه داراي شخصـيت       

  حقيقي و شناسه ملي مزايده گراني كه داراي شخصيت حقوقي مي باشند را اعالم نمايند.

د ارائه شده در صورتيكه پيشنهاد ارائه شده كمتر از قيمت پايه تعيين شده باشد ،پيشنها-16
  مردود اعالم خواهد شد.

مزايده گران نميتوانند پس از اتمام مهلـت ارسـال پيشـنهادات مزايـده از پيشـنهاد خـود       -17
  انصراف و يا درخواست استرداد سپرده را بنمايند.

  كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در اين مزايده شركت نمايند.-18



١٠  
  اسناد پيمان

  
  شماره صفحه  001 -01ي شماره  ممزايده عمواسناد و شرايط 

  9از 4 صفحه
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سـپرده شـركت در مزايـده توسـط شـركت كننـدگان بـه        الزم است فيش واريـزي بابـت   -19
  دبيرخانه كميسيون ارائه شود.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و يا سپرده هاي مخدوش،سپرده هاي كمتر از ميزان مقـرر و  -20
چك شخصـي،فاقد امضاء،مشـروط،مخدوش،مبهم،چك شخصـي و پيشـنهادهايي كـه بعـد از       

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

الزم است كليه فرم هاي پيش بيني شده در اسناد مزايده بـويژه فـرم پيشـنهاد قيمت،بـه     -21
  طور خوانا و كامل،تكميل گردد.

  شركت در رد يا قبول هر يك و يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد.-22

مجلسـين و كارمنـدان در    ماده واحده قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان3طبق تبصره-23
پرسـنل و كاركنـان شـركت نمـي تواننـد در       22/10/1337معامالت دولتي و كشوري مصـوب 

  مزايده شركت كنند.

برنده شدن در مزايده حقي براي شركت كننده ايجاد نميكند و شركت مي تواند تـا قبـل از   -24
  نده مسترد نمايد.ابالغ به برنده و واريز وجه،معامله را فسخ و سپرده را به شركت كن

شركت كليه پيشنهادات را بررسي و اقالم مورد مزايده را بـه بـاالترين قيمـت پيشـنهادي     -25
واگذار مي نمايد و به پيشنهادات كمتر از قيمت پايه ترتيـب اثـر   براي هرقلم بصورت جداگانه 

  داده نخواهد شد.

الم اسقاط بازديد و بر اساس شركت كنندگان در مزايده مي توانند در زمان هاي مقرر از اق-26
  آن قيمت پيشنهادي خود را به صورت عدد و حروف توامان اعالم نمايند.

  روز كاري پس از جلسه مزايده ، نتايج اعالم خواهد شد.7حداكثر -27

  مبناي انتخاب برنده،قيمت پيشنهادي مجزا نسبت به هر يك از اقالم اسقاط خواهد بود.-28

،برنده از طريق قرعه ه مساوي در مزايده بين افراد شركت كنند در صورت داشتن شرايط-29
  كشي مشخص خواهد شد.
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دادن پيشنهاد به منزله قبول كليه شرايط مزايده و اقرار و اعتراف به رويـت اقـالم مـورد      -30
  مزايده بوده و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است.

  غ پيشنهادي به شرح زير اقدام نمايند:برندگان بايد نسبت به پرداخت و واريز نقدي مبل-31

مبلـغ پيشـنهادي    كـل برنده مزايده متعهد مي گردد ظرف ده روزازابالغ ، عـالوه برواريز -32
  درصد بعنوان ارزش افزوده را واريزوفيش ان را ارايه نمايد9

از سوي برنده اول ،نزد شركت باقي  31موضوع بند پرداخت سپرده برنده دوم مزايده تا -33
  ماند.مي 

  برنده مزايده حق واگذاري موضوع معامله را به غير ندارد.-34

حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پاكت پيشنهادات با ارائه معرفي نامه بالمانع -35
  است.

  .به فروش مي رسداقالم اسقاط طبق اطالعات مندرج در آگهي مزايده -36

م(عـوارض احتمـالي بـه اسـتانداري و     فـروش اقال متعـارف در مسـير    پرداخت هايكليه -37
  بعهده خريدار مي باشد.) امثالهمحمل ونقل اقالم مورد مزايده وهاي هزينه شهرداري و 

برنده مزايده حق خيار غبن و فاحش هر چند افحش و خيار تدليس و ساير خيـارات را از  -38
  خود ساقط مينمايد.

  نمايد.را مهيا  تحويل اقالمشركت مكلف است در اسرع وقت مقدمات -39

شركت كننده در مزايده بايد نشاني اقامتگاه قانوني خود را دقيق تعيين و اعـالم نمايـد و   -40
هر گونه اخطار،ابالغ،نامه،نمابر كه به نشاني مذكور ارسال شود ابالغ محسوب شده و شركت 

  كننده حق هيچگونه اعتراض و ادعاي عدم ابالغ نخواهد داشت.

مـي باشـد و جلسـه    29/05/1401روزشـنبه مـورخ    13,30ات تا ساعتمدت قبول پيشنهاد-41
  برگزار مي گردد.30/05/1401روزيك شنبه مورخ  10كميته مزايده ساعت
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شركت كنندگان بـراي كسـب اطـالع از نتيجـه مزايـده مـي تواننـد روزدوشـنبه  مـورخ          -42
  به دبير كميته مزايده مستقر در اداره مراجعه نمايند.31/05/1401

بر اساس ضوابط مقرر مراجع ذيربط،اخذ مجوز ، خريدار  تحويل اقالم بهچنانچه در زمان -43
و گواهي هاي جديد الزامي گردد،در اين صورت خريدار، ملزم به پيگيري و پرداخـت هرگونـه   
هزينه مربوطه جهت اخذ مجوز و گواهي جديد خواهد بود و شركت هيچ گونه تعهـدي در ايـن   

  خصوص ندارد.

نسبت به آزادسازي  ،از تحويل گيري تمامي اقالم و اتمام كار از طرف برنده  كت پس شر -44
  سپرده مزايده اقدام خواهد نمود.

برنده مزايده متعهد مي گردد پس ازمعرفي به انبار جهـت دريافـت كـاالي مـورد مزايـده       -45
  نسبت به دريافت وحمل كاال اقدام نمايدمدت يك ماه  ظرفحداكثر

  قالم اسقاط بصورت جاروبي استتحويل ا-46

  درصد بيشتروكمتر امكان پذيراست25تحويل اقالم مورد مزايده  -47

بند نوشته شـده كـه در آن شـركت انتقـال گـاز ايران(منطقـه        47توضيح: شرايط مزايده در 
عمليات انتقال گاز)به اختصار شركت قيد شده و پيشنهاد دهنده و شركت كننده افراد حقيقي 8

حقوقي هستند كه نسبت به تكميل اين برگ اقدام و ملزم به رعايت كليه مندرجات آن مـي  و يا 
  باشند

  

  تكميل شود) اشخاص حقيقي(توسط 

و كـد  ------------بـه شـماره شناسـنامه   ------------فرزند--------------اينجانب
مزايده گذاشته  اقالم اسقاط ضمن بازديد از-------------صادره از---------------ملي

آنها و آمادگي به ارائه آگاهانه پيشـنهاد  قبول  ،كليه شرايط مزايده علم و اطالع كامل از شده ،
  .قيمت ، حق هرگونه ادعاي آتي را به هر عنوان از خود و تمام قائم مقامان ساقط مي نمايم
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                   (( قرائت شده و مورد قبول است ))                                                     نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز و مهر    

  شركت انتقال گاز ايران   

  نام و نام خانوادگي:

  امضاء:

  تاريخ:

  و كدپستي: محل سكونتنشاني 

  ن:تلفشماره 

  نشاني و مشخصات بانك صادر كننده ضمانتنامه بانكي:

  شماره حساب بانكي(جهت استرداد سپرده):

  نام صاحب حساب فوق:

  كد ملي صاحب حساب:

  كد اقتصادي :

  نام بانك و شعبه:

  اشخاص حقوقي تكميل شود) اشخاص حقوقي / نماينده قانوني(توسط 

و كـد  ------------شـماره شناسـنامه  بـه  ------------فرزند--------------اينجانب
بـه  ---------------نماينده شـركت ----------------صادره از---------------ملي

علم و اطالع كامـل از  مزايده گذاشته شده ، اقالم اسقاط.....................ضمن بازديد ازشماره ثبت
نهاد قيمت ، حق هرگونه ادعـاي  آنها و آمادگي به ارائه آگاهانه پيشقبول  ،كليه شرايط مزايده 

  .آتي را به هر عنوان از اين شركت و تمام قائم مقامان آتي ساقط مي نمايم

  :و مهر شركت  نام و نام خانوادگي:امضاء

  نام شركت:

  :صاحبان امضاي مجاز و اسناد تعهدآور و قراردادهانام 



١٠  
  اسناد پيمان

  
  شماره صفحه  001 -01ي شماره  ممزايده عمواسناد و شرايط 

  9از 8 صفحه

  
 

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

  شركت انتقال گاز ايران   

  (مزايده گر):صاحبان امضاي مجازكد ملي 

  (مزايده گر):ي مجازصاحبان امضاشماره همراه 

  نشاني دفتر و كدپستي:

  كداقتصادي                                            نوع فعاليت:

  شماره.تاريخ و محل ثبت:

  تلفن دفتر:نمابر دفتر:

  نشاني و مشخصات بانك صادر كننده ضمانتنامه بانكي:

  شماره حساب بانكي(جهت استرداد سپرده):

  كد ملي صاحب حساب                                 نام صاحب حساب فوق:

       تاريخ:                                         نام بانك و شعبه:

  

 دپوانبارسلويج تبريز    

 مقدار تقريبي واحد شرح جنس رديف
قيمت پايه به 

  دپوانبارسلويج تبريز/ريال

درصد برقيمت 5مبلغ تضمين 

  ريال پايه

000/105 70000 كيلو ضايعات آهن آالت  1  000/500/367  

000/455  2000 كيلو   ضايعات آلومينيوم  2  000/500/45  

40  بشكه   روغن سوخته بابشكه  3  000/000/17  000/000/34  

000/15  10000 كيلو   تاير مستعمل درسايزمختلف  4  000/500/7  

150   عدد   بشكه خالي   5    000/000/2  000/000/15  



١٠  
  اسناد پيمان

  
  شماره صفحه  001 -01ي شماره  ممزايده عمواسناد و شرايط 

  9از 9 صفحه

  
 

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

  شركت انتقال گاز ايران   

 8منطقه  نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي- بعد از سه راهي پتروشيمي-جاده آذرشهر 15كيلومتر-تبريز

 31444421- 041عمليات انتقال گاز هماهنگي با آقاي محمدنادري 

 محل دپوانبارسلويج اردبيل

 مقدار تقريبي واحد شرح جنس رديف
قيمت پايه به 

   دپوانبارسلويج تبريز/ريال
 درصد برقيمت پايه5مبلغ تضمين   

 ريال

000/105  6500 كيلو ضايعات آهن آالت  1   000/125/34    

500  كيلو  ضايعات آلومينيوم 2  000/455   000/375/11  

41 بشكه   روغن سوخته 3  000/000/17    000/850/34  

52 بشكه   بشكه خالي 4  000/000/2   000/200/5   

115  كيلو  فيلم فوجي خام 5   000/27      250/155  

358  پاكت  مواد ظهور 6   000/13  700/232   

3500  كيلو D6)731داغي زنجيربولدزر( 7   000/180  000/500/31    

آدرس : اردبيل كمربندي دوم راه انزاب (نرسيده به روستاي انزاب )مركزبهره برداري يارد اردبيل . هما هنگي با آقـاي  

 31842211 -045عليرضا سليماني تلفن 

 محل يارد بوكان

 مقدار تقريبي واحد شرح جنس رديف
دپوانبارسلويج /قيمت پايه به ريال

 تبريز

 درصد برقيمت پايه5مبلغ تضمين   

  ريال

000/77  4000 ليتر  روغن سوخته  1   000/400/15  

 -044احمـد محمـدي تلفـن    آدرس: دوكيلومتري جاده بوكان شاهين دژروبروي سـي ان جـي گـاز همـاهنگي بـا آقـاي       

  )1204(داخلي   24الي  46266021

 

  



١٠  
  اسناد پيمان

  
  شماره صفحه  001 -01ي شماره  ممزايده عمواسناد و شرايط 

  9از 10 صفحه

  
 

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

  شركت انتقال گاز ايران   

  

 


