
 

 شركت مدیریت تولید برق شهید مفتح
 )سهامی خاص(

 

 1صفحه: 

 

 177/65514صندوق پستی:  - 6553119151كد پستی:  -جاده تهران  45آدرس: همدان، كیلومتر  

 (081) 35378727نمابر:  -( 081) 32515298-32529491-35378737-35378612-35378405تلفن: 

 02/97دعوتنامه و شرایط شركت در مزایده شماره 
 

 لیسو  ییوسو  طبو فروش رسوبات کوره ورسوبات حاصل از شستشوی شیمیایی بوویررموضوع مزایده: 
 شماره یک

پیشننااد ییتنت دنود را در     ,توانند با رعایت شرایط مندرج در فرم متقاضیان شركت در مزایده مذكور  می

به شركت مدیریت تولید برق شناید مفنتب بنه     25/12/97روز شنبه مورخ  9پاكت الك و مار شده حداكثر تا ساعت 

 تاران، امور بازرگانی تسلیم و رسید دریافت نتایند.   -جاده هتدان  45نشانی: كیلومتر 

در محل مزایده گذار ) شركت مندیریت تولیند بنرق شناید مفنتب         26/12/97شنبه مورخ یک كتیسیون مزایده روز

 تشكیل دواهد گردید.

را به صورت  ریال 500.000.000مبلغ  ده، به منظور تضتین شركت در مزایده متقاضی بایدشرایط شركت در مزای -1

ضتانت نامه بانكی در وجه شركت مدیریت تولید برق شاید مفتب تایه و ضتیته پیشنااد دود نتاید. و یا مبلغ منذكور  

را به هتنراه پیشننااد ییتنت     بانك صادرات شعبه نیروگاه واریز و فیش مربوطه 0101126638007را به حساب جاری 

 های كتتنر از مینزان مقنرر، شنك شخ نی      های مخدوش، سپرده دود ارائه نتاید. به پیشناادهای فاید سپرده،  سپرده

و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. تضتین شركت در مزایده برندگان اول و دوم مزایده تا واریز كنل   ،پول نقد

شده از سوی كارفرما و ارائه فیش آن به شركت نگاداری دواهند شند. تضنتین سنایر      مبلغ پیشناادی به حساب اعالم

 شركت كنندگان در مزایده بالفاصله پس از تعیین برنده مزایده به شركت كنندگان مزبور مسترد دواهد گردید.

وم دواهنند  های بعندی محنر   شنانچه به هر دلیل تضتین شركت كنندگان در مزایده ضبط گردد از شركت در مزایده

 شد. 

تاران میباشد. متقاضنیان   -جاده هتدان 45محل استقرار كاالی مورد مزایده نیروگاه شاید مفتب هتدان )كیلومتر  -2

 15الی  8هته روزه به استثنای روزهای تعطیل از ساعت  23/12/97لغایت   16/12/97توانند جات بازدید از تاریخ  می

ه كتبی به محل استقرار مورد مزایده مراجعه و بازدید بعتنل آورده تنا از كتینت و    با ارائه اصل این فرم و معرفی نام

 كیفیت آن مطلع گردند.

پیشنااد دهنده موظف است كلیه صفحات دعوت نامه و شرایط شركت در مزایده و سایر اوراق و مدارك پیوست  -3

ارائه   الك و مهر شده آن را امضاء نتوده و به هتراه پیشنااد ییتت و تضتین شركت در مزایده در پاكت در بسته

باشند. پیشننااد دهننده     ایط شنركت در مزاینده منی   نتاید در هر صورت ارائه پیشنااد ییتت به منزله یبول كلیه شنر 

بایست بر روی پاكت پیشنااد ییتت نام و نام دانوادگی، نشانی، شتاره تلفن، موضوع و شتاره مزاینده را بنه طنور     می

 كامل و دوانا ذكر نتاید.

روف در فنرم  پیشنااد دهنده موظف است ییتت كل پیشناادی دود را بابت ایالم مورد مزایده بنه عندد و بنه حن     -4

 باشد یید نتاید.  پیشنااد ییتت كه ضتیته شرایط شركت در مزایده می

 بایست از هر حیث برای مدت سه ماه اعتبار داشته باشد. پیشنااد ییتت می -5

به پیشناادات مشروط، مخدوش، مبام، فاید سپرده شركت در مزایده  و هتچنین به پیشنااداتی كه بعند از تناریخ    -6

 واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.تعیین شده 
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 177/65514صندوق پستی:  - 6553119151كد پستی:  -جاده تهران  45آدرس: همدان، كیلومتر  
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مختار  در شارشوب یوانین ، مقررات وآئین نامه ها  دستگاه مزایده گزار در رد یا یبول هر یك و یا كلیه پیشناادات -7

 است.

گنردد. برننده دوم    ایالم مزایده بنا به تشخیص دستگاه مزایده گزار به باالترین ییتت پیشننااد شنده واگنذار منی     -8

 یده شخ ی است كه ادتالف ییتت آن با نفر اول كتتر از میزان تضتین شركت در مزایده باشد.مزا

روز نسبت بنه وارینز مبلنغ كنل پیشنناادی بنه        7برنده مزایده موظف است پس از ابالغ كتبی فروشنده ظرف مدت  -9

پیشناادی را به امور بازرگانی  بانك صادرات شعبه نیروگاه ایدام و فیش واریز مبلغ 0101126634004حساب جاری سپار

نیروگاه تحویل نتایند. شنانچه برنده مزایده ظرف مالت مقرر نسبت بنه وارینز مبلنغ پیشنناادی ایندام ننتایند تضنتین        

شركت در مزایده وی بدون نیاز به انجام تشریفات یضایی واداری به نفع فروشنده ضنبط دواهند شند. در اینن صنورت      

داشته باشد كاالی مورد مزایده به وی واگذار دواهد شد. در صورتیكه نفر دوم نینز حاضنر بنه    شنانچه مزایده،  نفر دوم 

انجام معامله نگردد سپرده شركت در مزایده وی نیز بدون نیاز به انجام تشریفات اداری و یضایی به نفع فروشنده ضبط 

 دواهد شد.

بارگیری وحتنل   درصد مالیات بر ارزش افزوده و 9 پردادت كلیه حقوق، عوارض دولتی، مالیات و هزینه آگای و -10

 باشد. غیره به عاده دریدار می ونقل و 

در صورت وجود هر گونه اباام و یا مغایرت ایالم مورد بازدید و مشخ ات ایالم مورد مزاینده بایسنتی دریندار     -11

مراتب را كتبًا به دستگاه مزایده گزار منعكس و تقاضای توضیب كتبی نتاید در غیر این صنورت هیچگوننه اعتراضنی ینا     

 مورد رسیدگی یرار نخواهد گرفت. ادعایی پس از بازگشایی پاكات شركت كنندگان در مزایده

حضور پیشنااد دهندگان در كتیسیون مزایده بالمانع دواهد بود. شنانچه تاریخ برگزاری كتیسیون مزایده تغیینر یابند   

 مراتب كتبًا به اطالع شركت كنندگان در مزایده دواهد رسید.

این دستورالعتل تایه و تكتیل شده و بنا اسنناد    بایستی در پاكتاای جداگانه به ترتیب تعیین شده در پیشناادات می -12

گردد در لفاف واحد در نشانی تعیین شده تحویل دستگاه برگزار كننده مزایده  دیگری كه در این دستورالعتل بیان می

 گردد.

رار هرگونه پاك شدگی ، یلم دوردگی یا تغییر در عبارت یا اریام باید با امضای مجاز پیشننااد دهننده منورد تائیند ین     

 گیرد.

 بایست به ترتیب زیر در پاكتاای سه گانه یرار داده شود. پیشناادات می - 13

ینا  فنیش وارینزی   الف  پاكت مربوط به تضتین شركت در مزایده كه با حروف )النف  مشنخص شنده و حناوی ینبد رسنید       

 ضتانتنامه معتبر بانكی تضتین شركت در مزایده بشرح و مبلغ تعیین شده دواهد بود.

شود و  پاكت مربوط به مشخ ات فنی ارائه شده توسط دستگاه برگزار كننده مزایده كه با حرف )ب  مشخص میب  

كلیه صفحات به مار و امضا پیشنااد دهنده رسیده باشد، ضتنًا شنامل مشخ نات و وضنع حقنویی پیشنناادات ییتتنی       

 باشد. شركت كننده در مزایده می

 ج  پاكت پیشنااد ییتت:

گنزارده   باید الك و مهر شده و جمعًا در یك پاكت الك و مهر شده دیگرپاكت )النف ، )ب  و )ج   هر یك از سه 

شود و روی هر یك از سه پاكت مذكور نام و نشانی شركت كننده در مزایده و موضنوع مزاینده بنه وضنوح نوشنته      

 شده باشد.
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در محنل شنركت مندیریت تولیند       26/12/97خ شنبه موریکپاكتاای محتوی پیشنااد با حضور اعضای كتیسیون مزایده روز 

 برق شاید مفتب به ترتیب زیر یكی پس از دیگری باز دواهد شد.

)النف  فنوق النذكر و     4-3الف  ابتدا پاكت )الف  باز دواهد شد هر گاه محتوی این پاكت به ترتیب تعیین شده در بند 

نسبت به بازگشایی پاكتاای ب وج ایندامی بنه عتنل     شرایط دیگر این دستورالعتل كامل نباشد پیشنااد مردود تلقی و

 نخواهد آمد و پاكتاا عینًا به پیشنااد دهنده مسترد دواهد شد.

ب  هرگاه محتوی پاكت )الف  به شرحی كه در باال بیان شده به طور صحیب گذارده شده باشد پاكنت )ب  و )ج  نینز   

 باز دواهد شد. 

 باشد. یبول نتیپیشنااد ییتت كاركنان دولتی یابل  -14

 باشد. حضور پیشنااد دهندگان در جلسه بازگشایی پاكات بالمانع می -15

برنده مزایده حق واگذاری تتام و یا یستتی از موضوع معامله را بدون موافقت كتبی مزاینده گنذار بنه دیگنری      -16

 ندارد.

 طه پیوست اسناد مزایده گردد.محیط زیست باشند و مجوز مربو معتبر متقاضی باید دارای مجوز شرکتاای -17

با توجه به اینکه امکان تختین دییق درصد و مقدار رسوبات کنوره وجنود نندارد، برننده مزاینده هیچگوننه حنق         -18

 اعتراضی جات کاهش مقدار برآورد شده ندارد.
 

 
 

 دستگاه مزایده گزار      پیشنهاد دهنده 
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در  اینالم جندول شنتاره ینو پیوسنت     مورخ ...................... در منورد فنروش    ...........عطف به آگای منتشره در روزنامه 

شنتاره شناسننامه    …………نند فرز اینجاننب                  02/97نیروگاه شاید مفتب هتدان موضوع مزایده شتاره 

ت در مزایده و سایر مدارك كدملی                             ضتن یبول كلیه شرایط شرك  …………صادره از  ………

نتایم كه كاالی موضوع مزاینده منذكور را بنه شنرح ییتنت منندرج در جندول ذینل          منضم به آناا اعالم آمادگی می

 دریداری نتایم.

نتایم كه برگ دعوت نامه و  شرایط شركت در مزایده و برگ شرایط تحویل ایالم را به دیت مطالعنه   ضتنًا اعالم می

زایده نیز بازدید بعتل آورده و با علنم و اطنالع كامنل از كتینت و كیفینت كناالی منورد مزاینده         نتوده و از مورد م

 مبادرت به ارائه ییتت نتوده ام.

   ……شنعبه      …   ………بانك  …………مورخ  ………………   …/شك بانكی شتاره واریزی هتچنین فیش 

 باشد. ریال بعنوان تضتین شركت در مزایده پیوست می …………………مبلغ …

 

 پیوست شماره یک مزایده

 واحد مقدار شرح کاال ردیف

پیشنااد مبلغ 

به  واحد

 ریال عدد

مبلغ کل پیشناادی 

 ریالبه عدد 
مبلغ کل پیشناادی به حروف 

 ریال 

1 
درصد  40-35رسوبات کف کوره با درصد حدودی 

 اکسید وانادیوم
  کیلو گرم 20.000

 
 

2 
رسوبات حاصل از شستشوی شیتیایی بویلر با درصد 

 درصد اکسید وانادیوم 10-8حدودی 
  کیلو گرم 300.000

 
 

3 
درصد اکسید  1ضایعات دوده سبو با درصد حدودی 

 وانادیوم
  کیلو گرم 200.000

 
 

 
 
 

 امضاء پیشنهاد دهنده

                                                                                                                                                                                                    

 آدرس وشتاره تلفن پیشنااددهنده: 

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

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


