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 177/65514صندوق پستی:  - 6553119151كد پستی:  -جاده تهران  45آدرس: همدان، كیلومتر  
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 02/97دعوتنامه و شرایط شركت در مزایده شماره 
 

 لیشو  ییوسو  طبو فروش رسوبات کوره ورسووبات االوا  ش تشویووی تویییاوی بووو رموضوع مزایده: 

 شماره یک

توانند با رعایت شرایط منددر  متقاضیان شركت در مزایده مذكور  می

 9پیشنهاد قیمت خود را در پاكت الك و مهر شده حداكثر تدا اداعت  ,در فرم

به شركت مدیریت تولید بدرق شدهید مفدتح بده  13/12/97شنبه مورخ  دوروز 

تهران، امور بازرگانی تسدلی  و رادید   -جاده همدان  45نشانی: كیلومتر 

 دریافت نمایند. 

در محل مزایده گذار ) شركت  15/12/97شنبه مورخ چهار كمیسیون مزایده روز

 مدیریت تولید برق شهید مفتح ( تشكیل خواهد گردید.

 ایده، به منظور تضمین شركت در مزایده متقاضی بایددشرایط شركت در مز -1

را به صورت ضمانت نامه بدانكی در وجده شدركت مددیریت  لایر 500.000.000مبلغ 

تولید برق شهید مفتح تهیه و ضمیمه پیشدنهاد خدود نمایدد. و یدا مبلدغ 

بانك صادرات شعبه نیروگاه واریدز و  0101126638007مذكور را به حساب جاری 

طه را به همراه پیشنهاد قیمت خود ارائه نماید. به پیشنهادهای فیش مربو

 های كمتر از میزان مقرر، چك شخصدیهای مخدوش، اپردهفاقد اپرده،  اپرده

و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. تضمین شركت در مزایده  ،پول نقد

عا م برندگان اول و دوم مزایده تا واریز كل مبلغ پیشنهادی بده حسداب ا

شده از اوی كارفرما و ارائه فیش آن به شركت نگهداری خواهد شد. تضدمین 

اایر شركت كنندگان در مزایده بافاصله پس از تعیین برندده مزایدده بده 

 شركت كنندگان مزبور مسترد خواهد گردید.

چنانچه به هر دلیل تضمین شركت كنندگان در مزایده ضبط گردد از شركت در 

 حروم خواهند شد. های بعدی ممزایده

 45محل ااتقرار كاالی مورد مزایده نیروگاه شهید مفتح همدان )كیلومتر  -2

توانند جهدت بازدیدد از تداری  تهران(میباشد. متقاضیان می -جاده همدان

 8همه روزه به ااتثنای روزهای تعطیدل از اداعت  11/12/97لغایت   1/12/97

مه كتبی به محل اادتقرار مدورد با ارائه اصل این فرم و معرفی نا 15الی 

مزایده مراجعه و بازدیدد بعمدل آورده تدا از كمیدت و كیفیدت آن مطلد  

 گردند.

پیشنهاد دهنده موظف اات كلیه صدفحات دعدوت نامده و شدرایط شدركت در  -3

مزایده و اایر اوراق و مدارك پیوات آن را امضدا  نمدوده و بده همدراه 

  الك و مهر  در   پیشنهاد قیمت و تضمین شركت در مزایده در پاكت در بسته

ایط ارائه نماید در هر صورت ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول كلیه شر

بایست بر روی پاكدت پیشدنهاد باشد. پیشنهاد دهنده میشركت در مزایده می

قیمت نام و نام خانوادگی، نشانی، شماره تلفن، موضوع و شدماره مزایدده 

 را به طور كامل و خوانا ذكر نماید.

پیشنهاد دهنده موظف اات قیمت كل پیشنهادی خود را بابدت اقدام مدورد  -4

روف در فرم پیشنهاد قیمت كه ضمیمه شرایط شركت در مزایده به عدد و به ح

 باشد قید نماید. مزایده می

بایست از هر حیث برای مددت اده مداه اعتبدار داشدته پیشنهاد قیمت می -5

 باشد.

به پیشنهادات مشروط، مخدوش، مبه ، فاقد ادپرده شدركت در مزایدده  و  -6

واصل گردد ترتیب اثر همچنین به پیشنهاداتی كه بعد از تاری  تعیین شده 

 داده نخواهد شد.

در  داتگاه مزایده گزار در رد یا قبول هر یك و یدا كلیده پیشدنهادات -7

 مختار اات. چارچوب قوانین ، مقررات وآئین نامه ها 
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اقام مزایده بنا به تشخیص داتگاه مزایدده گدزار بده بداالترین قیمدت  -8

یده شخصی اات كه اختاف قیمت گردد. برنده دوم مزاپیشنهاد شده واگذار می

 آن با نفر اول كمتر از میزان تضمین شركت در مزایده باشد.

روز نسدبت  7برنده مزایده موظف اات پس از اباغ كتبی فروشنده ظرف مدت  -9

باندك صدادرات  0101126634004به واریز مبلغ كل پیشنهادی به حساب جاری اپهر

پیشنهادی را بدده امدور بازرگدانی  شعبه نیروگاه اقدام و فیش واریز مبلغ

نیروگاه تحویل نمایند. چنانچه برنده مزایده ظرف مهلدت مقدرر نسدبت بده 

واریز مبلغ پیشنهادی اقدام ننماید تضمین شركت در مزایده وی بدون نیداز 

به انجام تشریفات قضایی واداری به نف  فروشنده ضبط خواهد شدد. در ایددن 

داشته باشدد كداالی مدورد مزایدده بده وی صورت چنانچه مزایده،  نفر دوم 

واگذار خواهد شد. در صورتیكه نفر دوم نیز حاضر به انجام معامله نگدردد 

اپرده شركت در مزایده وی نیز بددون نیداز بده انجدام تشدریفات اداری و 

 قضایی به نف  فروشنده ضبط خواهد شد.

درصدد  9پرداخت كلیه حقوق، عوارض دولتی، مالیدات و هزینده آگهدی و  -10

غیره به عهدده خریددار  بارگیری وحمل ونقل و  مالیات بر ارزش افزوده و

 باشد.می

در صورت وجود هر گونه ابهدام و یدا مغدایرت اقدام مدورد بازدیدد و  -11

ه دادتگاه مشخصات اقام مورد مزایده بایستی خریددار مراتدب را كتبدا  بد

مزایده گزار منعكس و تقاضدای توضدیح كتبدی نمایدد در غیدر ایدن صدورت 

هیچگونه اعتراضی یا ادعایی پس از بازگشدایی پاكدات شدركت كننددگان در 

 مزایده مورد رایدگی قرار نخواهد گرفت.

حضور پیشنهاد دهندگان در كمیسیون مزایده بامان  خواهدد بدود. چنانچده 

مزایده تغییر یابد مراتب كتبا  بده اطداع شدركت تاری  برگزاری كمیسیون 

 كنندگان در مزایده خواهد راید.

بایستی در پاكتهای جداگانه به ترتیب تعیین شده در این پیشنهادات می -12

داتورالعمل تهیه و تكمیل شده و با ااناد دیگری كه در این دادتورالعمل 

ویدل دادتگاه برگدزار گردد در لفاف واحد در نشانی تعیین شده تحبیان می

 كننده مزایده گردد.

هرگونه پاك شدگی ، قل  خوردگی یا تغییر در عبارت یا ارقدام بایدد بدا 

 امضای مجاز پیشنهاد دهنده مورد تائید قرار گیرد.

بایست به ترتیب زیر در پاكتهای اده گانده قدرار داده پیشنهادات می - 13

 شود.

ده كه با حروف )الف( مشددخص شددده و الف( پاكت مربوط به تضمین شركت در مزای

یدا ضددمانتنامه معتبددر بدانكی تضدمین شددركت در فیش واریزی حاوی قبض راید 

 مزایده بشرح و مبلغ تعیین شده خواهد بود.

ب( پاكت مربوط به مشخصات فنی ارائه شده توادط دادتگاه برگدزار كنندده 

ا پیشنهاد شود و كلیه صفحات به مهر و امضمزایده كه با حرف )ب( مشخص می

دهنده رایده باشد، ضمنا  شامل مشخصات و وضد  حقدوقی پیشدنهادات قیمتدی 

 باشد.شركت كننده در مزایده می

  ( پاكت پیشنهاد قیمت:

بای  الك و مه  د   و جمعرا  ر  یر  هر یك از اه پاكت )الف(، )ب( و ) ( 

نام  گزارده شود و روی هر یك از اه پاكت مذكور پاكت الك و مه  د   ریگ 

شده  و نشانی شركت كننده در مزایده و موضوع مزایدده بده وضدوح نوشدته 

 باشد.

چهارشنبه مدورخ پاكتهای محتوی پیشنهاد با حضور اعضای كمیسیون مزایده روز 

در محل شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح به ترتیب زیر یكدی پدس   15/12/97

 از دیگری باز خواهد شد.

باز خواهد شد هر گاه محتوی این پاكت به ترتیدب الف( ابتدا پاكت )الف( 

)الف( فوق الذكر و شرایط دیگدر ایدن دادتورالعمل  4-3تعیین شده در بند 
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كامل نباشد پیشنهاد مردود تلقدی و نسدبت بده بازگشدایی پاكتهدای ب و  

اقدامی به عمل نخواهد آمد و پاكتها عیندا  بده پیشدنهاد دهندده مسدترد 

 خواهد شد.

وی پاكت )الف( به شرحی كه در باال بیان شده به طدور صدحیح ب( هرگاه محت

 گذارده شده باشد پاكت )ب( و ) ( نیز باز خواهد شد. 

 باشد.پیشنهاد قیمت كاركنان دولتی قابل قبول نمی -14

 باشد.حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاكات بامان  می -15

ا قسمتی از موضوع معامله را بدون برنده مزایده حق واگذاری تمام و ی -16

 موافقت كتبی مزایده گذار به دیگری ندارد.

محدیط زیسدت باشدند و مجدوز  معتبر متقاضی باید دارای مجوز شرکتهای -17

 مربوطه پیوات ااناد مزایده گردد.

 
 
 

 داتگاه مزایده گزار      پیشنهاد دهنده 
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مددددورخ  ...........عطددددف بدددده آگهددددی منتشددددره در روزنامدددده 

در  اقام جدول شدماره یدک پیوادت...................... در مورد فروش 

 اینجانددب                 02/97نیروگدداه شددهید مفددتح همدددان موضددوع مزایددده شددماره 

كدددددملی                               …………صددددادره از  ………شددددماره شنااددددنامه  …………ندددددفرز

ت در مزایده و اایر مدارك منض  به آنها اعددام ضمن قبول كلیه شرایط شرك

نمای  كه كاالی موضوع مزایده مذكور را به شرح قیمت منددر  در آمادگی می

 جدول ذیل خریداری نمای .

نمای  كه برگ دعوت نامه و  شرایط شركت در مزایدده و بدرگ ضمنا  اعام می

زایدده نیدز شرایط تحویل اقام را به دقدت مطالعده نمدوده و از مدورد م

بازدید بعمل آورده و با عل  و اطاع كامل از كمیت و كیفیت كداالی مدورد 

 مزایده مبادرت به ارائه قیمت نموده ام.

   ………باندك  …………مددورخ  ………………   …چك بانكی شدماره /واریزی همچنین فیش 

لایر بعنوان تضمین شركت در مزایدده پیوادت  …………………مبلغ …   ……شعبه     …

 باشد.می

 

 پیوست دما   یک مزای  

 واحد مقدار شرح کاال ردیف

پیشنهاد 

مبلغ 

به  واحد

 لایر عدد

مبلغ کل 

به پیشنهادی 

 لایرعدد 

مبلغ کل پیشنهادی 

 به حروف لایر 

1 
-35راوبات کف کوره با درصد حدودی 

 درصد اکسید وانادیوم 40
20.000 

کیلو 

 گرم
 

 
 

2 

راوبات حاصل از شستشوی شیمیایی 

درصد  10-8بویلر با درصد حدودی 

 اکسید وانادیوم

300.000 
کیلو 

 گرم
 

 

 

3 
 1ضایعات دوده ابک با درصد حدودی 

 درصد اکسید وانادیوم
200.000 

کیلو 

 گرم
 

 
 

 

 

 

 امضا  پیشنهاد دهنده

                                                                                                                                                                                                    

 آدرس وشماره تلفن پیشنهاددهنده: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 


