
  

  انتقال گاز عملیات 8قلم کاالي اسقاط منطقه  7فرم پیشنهاد قیمت 

  97- 001 :    شماره مزایده

  قیمت فی  مقدار  واحد  شرح جنس  ردیف
  پایه بریال

  قیمت فی
  پیشنهادي بریال

  قیمت کل قلم
  پیشنهادي

1  

  الستیک مستعمل لودر

  حلقه

8  000/800      
    000/200  180 کامیونالستیک مستعمل 
    000/50  25 نیسانالستیک مستعمل 
    000/30  117 سواريالستیک مستعمل 

    000/10  15 مستعمل  تیوب
      000/6  218  عدد کاله ایمنی مستعمل  2
      000/20  2000  کیلو داغی ماشین آالت  3
      000/250  3000  کیلو  ضایعات کابل  4
      000/350  160  عدد  بشکه خالی  5
      000/140  4000  کیلو  مینیومضایعات آلو   6
      000/500/3  115  بشکه  لیتري 208روغن سوخته با بشکه   7

  :شرایط مزایده و تعهدات خریدار

خریدار تایید نموده که کاالي مورد معامله بشرح فوق را کلی و جزئی رویت نموده و از کمیت و کیفیت مشخصات و خصوصیات اجناس مورد  - 1
  .انتقال گاز ایران وقوف کامل پیدا کرده و با علم و اطالع کامل از آنها این قرارداد را امضاء نموده است معامله بر اساس ضوابط شرکت

شبا   بحساب در فرآیند ارجاع کار ،شرکت  نقدي واریزي قیمت پیشنهادي خود را بعنوان مزایده گران پنج درصد فیش - 2
070150000005154530401006 IR  و فرم پیشنهاد قیمت  "الف"بنام  شرکت انتقال گاز واریز و در پاکت ) 1072کد (یز تبرآهن شعبه راه بانک سپه

به پیشنهادات مبهم ، . قرار داده الك و مهر مینمایند "ج"را بعد از درج کامل قیمت و مشخصات در پاکت کپی کارت ملی خود  +برگ حاضر و / 
 .مبلغ شرکت در مزایده برنده، بعد از حمل کاال و تسویه حساب مسترد خواهد شد .دمشروط، قلم خوردگی و کسر سپرده ترتیب اثر داده نخواهد ش

 .کاهش یا افزایش به برنده واگذار نماید% 25مقدار اقالم بصورت تقریبی میباشد و مزایده گزار میتواند اقالم مزایده را با  - 3

 .ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد 3مدت اعتبار پیشنهادات  - 4

 .هرگونه عوارض احتمالی به استانداري و شهرداري و امثالهم بعهده برنده مزایده استپرداخت  - 5

 بحساب آنرا بعنوان مالیات بر ارزش افزوده% 9عالوه بر واریز مبلغ کل پیشنهادي ، ظرف ده روز از ابالغ، برنده مزایده متعهد است  - 6
چنانچه ظرف مدت ده روز مبلغ  .و فیش آنرا ارائه نماید ،ت انتقال گاز واریزشرک بنام )  1072کد (بانک سپه شعبه  راه آهن  5154530401006

 .پیشنهادي را واریز ننماید ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار به نفع شرکت انتقال گاز ضبط خواهد شد

 .لغ واریزي قیمت کاال بعنوان سپرده اجراي تعهدات تلقی خواهد گردیدامب% 10 - 7

معرفی به انبار جهت دریافت کاالي مورد مزایده،حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به دریافت و /واریز وجهبرنده مزایده متعهد است پس از  - 8
،کلیه مبالغ واریزي به نفع شرکت انتقال گاز ضبط تاریخ ابالغماه از  3حمل کاال اقدام نماید و در صورت عدم تخلیه کاال حداکثر ظرف مدت 

 .دیدخواهد گر

در صورت مساوي بودن قیمت پیشنهادات ، کمیسیون مناقصات مخیر در معرفی برنده خواهد بود و حق اعتراض از شرکت کنندگان سلب می  -9
  .میگرددو برنده انتخاب پیشنهاد قیمتها قلم به قلم مقایسه و همچنین  .گردد

  .خواهد شد الستیکها و تیوب سرجمع محاسبه و به یک نفر واگذارانواع : 1 تبصره
  .بشکه در مرکز بهره برداري قره ضیاالدین میباشد 75بشکه در تبریز و حدود  40از روغن سوخته حدود : 2تبصره 

  
 



 .تغییر دهند فقط براي یکبار ،قیمت پیشنهادي خود راقبل از گشایش پاکاتشرکت کنندگان در مزایده مجاز می باشند  -10

به غیر از روزهاي  15الی  8از ساعت  01/10/97از روز چاپ آگهی لغایت مورخ مزایده گران میتوانند : تاریخ بازدید اقالم  -11
جهت رویت اقالم و دریافت برگ   عملیات انتقال گاز 8منطقه  –بعد از سه راهی پتروشیمی جنب نمایندگی سایپا و فادوست : تبریزتعطیل واقع در  

 نمایند پیشنهاد قیمت و پاکات مزایده مراجعه

کیلومتر : واقع در تبریز دفتر رییس تدارکات و عملیات کاال 02/10/97مورخ  15تا ساعت : آخرین تاریخ و محل تحویل پاکات -12
  320طبقه دوم اتاق  - عملیات انتقال گاز 8ساختمان مرکزي منطقه  -جاده آذرشهر 15
 - جاده آذرشهر 15واقع در کیلومتر  415اتاق  در 10ساعت   05/10/97 مورخ  چهارشنبهروز : تاریخ جلسه گشایش پاکات پیشنهاد قیمت -13

  .بودخواهد  415اتاق  طبقه سوم  - عملیات انتقال گاز 8منطقه 

بنام آقاي  041-31444421و یا بنام آقاي پورکریمی شالچی  041-31444411با شماره تلفن و کسب اطالعات بیشتر جهت رویت اقالم  -14
  .تماس حاصل فرماییدنادري 

  :                                      شماره ملی                                                                                    :  نام و نام خانوادگی خریدار

  :آدرس خریدار 

  :                                        شماره فکس                                          :                          تلفن همراه                                                                              :                             تلفن محل کار

  : نام بانک،شماره حساب و شماره شباي حساب

 :محل مهر و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


