
 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 

ISO/TS 29001:2010 

OHSAS 18001:2007 

ISO 10015:1999 

 یک مرحله ای عمومي اسناد مزایده 

 7از  1صفحه 

 0: یرایش و

 11/00/1001: تاریخ

 

   

 ------تاریخ               امضاء -------------نام و نام خانوادگی .      باشد یمائيد خوانده شد و مورد ت RIPI-A-140008اسناد مزایده شماره 

  

 

 

 RIPI-A-140008عمومی به شماره  مزایدهاسناد 

 (ميتسوبيشیش دو دستگاه دیزل ژنراتور فرو)

 

 
 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 

ISO/TS 29001:2010 

OHSAS 18001:2007 

ISO 10015:1999 

 یک مرحله ای عمومي اسناد مزایده 

 7از  1صفحه 

 0: یرایش و

 11/00/1001: تاریخ

 

   

 ------تاریخ               امضاء -------------نام و نام خانوادگی .      باشد یمائيد خوانده شد و مورد ت RIPI-A-140008اسناد مزایده شماره 

  

 

 :باشد یمزیر  یها بخشحاضر شامل  مزایدهاسناد 

  ها دستورالعمل: فصل اول

 مزایدهراهنمای شركت در : 1شماره دستورالعمل 

 ها یوستپ: فصل دوم

 گران مزایدهمالی  یشنهادپفرم : 1پیوست شماره   

 مزایدهشركت در  نامه ضمانتنمونه  :2پیوست شماره  
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 ها دستورالعمل: فصل اول

 مزایدهراهنماي شركت در : 1دستورالعمل شماره 

  مزایدهموضوع : 1ماده 

 .میتسوبیشیدو دستگاه دیزل ژنراتور فروش عبارت است از  مزایدهموضوع 

 گزار مزایدهدستگاه : 1ماده 

و  01100001711: کد اقتصادی 10114-107، صندوق پستي 10841-10111بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادی، کد پستي : پژوهشگاه صنعت نفت به نشاني وشندهفر

 .باشد مي 10001110108شناسه ملي 

 ها  و تشریح محتویات آن مزایدهو مدارك  تاتحویل پیشنهاد: 0ماده 

در یك لفاف  ها پاكتروي  مزایدهبه شرح ذیل و با درج شماره و موضوع " ج"و  "ب"، "الف" دربستهپاكت  3داگانه در ج طور بهود را خ گران بایستی پیشنهادات مزایده

به دبیرخانه پژوهشگاه صنعت نفت تسلیم نموده و رسید دریافت  10/00/1001مورخ  شنبهدوپایان وقت اداری روزتكمیل و تا قبل از  مهرشدهمناسب الك و 

 .ارسال شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد دستورالعملمقرر و بدون رعایت مفاد این  خیتاری كه ناقص و یا بعد از است به پیشنهادات ذكر انیشا .ایندنم

 .بیش از یك پیشنهاد تسلیم كنند دنتوان ینم گران مزایدهاز  كدام چیه: توجه

 (.اسناد مزایده 2مطابق با پیوست شماره )مزایده شركت در  نامه ضمانتیا و رسید واریز سپرده شركت در مزایده حاوي : پاکت الف

 .ر پشت و روي كارت ملی مزایده گركلیه اسناد امضاء شده مزایده به انضمام تصوی :پاکت ب

 .1و حروف در قالب پیوست شماره حاوي نرخ نامه به عدد  :پاکت ج

 مزایدهو مدارك  تانحوه ارائه پیشنهاد: 0ماده 

اثر داده  بیترتمبهم و مشروط و كلی  تابه پیشنهاد. تهیه و تسلیم گردد مزایدهمندرج در اسناد  شده خواستهارچوب موارد هو بدون قید و شرط در چ حیصرباید  تانهادپیش

از ارسال  شنهاددهندهیپبدیهی است چنانچه . خواهد بود شنهاددهندهیپاز طرف  مزایدهقبول بدون قید و شرط تمام شرایط مندرج در اسناد  منزله بهتسلیم پیشنهاد . نخواهد شد

صورت عدم ارسال كامل مدارك  درو همچنین  عودت خواهد شد ناگشوده صورت ایشان به " ج"و  "ب"ت اد پاكخودداري نمای "لفا" در پاكت مزایدهتضمین شركت در 

 .بررسی خواهد بودغیرقابل " ج"، پاكت "ب"در پاكت  موردنظرو ناقص بودن مدارك  یدرخواست

  مزایدهتضمین شرکت در : 4ماده 

صورت نقدی به حساب پژوهشگاه صنعت نفت با شماره شبای  تضمین شرکت در مزایده را بهریال 000/000/000/1 توانند مبلغ مزایده گران مي

400100000101004100110841IR 2مطابق با پیوست شماره  مزایدهنامه شركت در  ضمانت و یا هدارائه نمو "الف"آن را در پاکت  پرداخت و رسیدمرکزی  نزد بانک 

 .دنارائه نمایبه نام خریدار  صدراالشارهمعادل مبلغ  مزایدهاسناد 

اریز كل مبلغ خرید و وسپرده برنده اول پس از . گردد به استثناي نفرات اول و دوم مسترد می مزایده، سپرده شركت كنندگان در مزایدهپس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده 

واریز چنانچه برنده اول در موعد مقرر حاضر به . گردد با برنده اول و حدكثر ظرف مدت یكماه مسترد می انجام معاملهسپرده نفر دوم نیز پس از . مسترد خواهد شد كاالدریافت 

در صورتیكه برنده دوم هم . مختار است با برنده دوم قرارداد منعقد نماید ندهفروشرت شود در این صو نشود سپرده او به نفع پژوهشگاه ضبط می كاالدریافت كل مبلغ خرید و 

 .خودداري نماید سپرده ایشان نیز ضبط و پژوهشگاه هرطور كه صالح بداند عمل خواهد كردواریز كل مبلغ خرید و دریافت كاال از 
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 نحوه گشایش پاکات : 1ماده 

گذار مفتوح خواهد شد و پس از  مزایدهت دستگاه عامالبا حضور اعضاء كمیسیون م "ب" و "الف"شود، در مرحله اول پاكات  مییی پاكات واصله در دو مرحله بازگشا

 .شود نیز بازگشایی می" ج"ت اهاي الزم پاك ارزیابی

  "ج"پاکت حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش : 7ماده 

 .نامه رسمی بالمانع خواهد بود گران با ارائه معرفی مزایدهحضور نماینده . عمل خواهد آمد مالی دعوت به گشایش پیشنهادات نظور حضور در جلسهگران به م مزایدهمتعاقباً از 

  تاامضای پیشنهاد:  8ماده 

پس از مهر و  "وانده شد و مورد قبول استخ"دارند بدون تغییر یا حذف با قید جمله  گزار دریافت می مزایدهرا كه از  مزایدهگران موظف هستند كلیه صفحات اسناد  مزایده

و  مزایدهمنزله قبول بدون قید و شرط تمام شرایط اسناد  تسلیم پیشنهاد به. تسلیم نمایند( صاحبان امضاي مجاز طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات/توسط صاحب)امضاء 

 .ها توسط پیشنهاددهنده حذف و یا امضاء نشده باشد ر بعضی از قسمتاز طرف پیشنهاددهنده خواهد بود، حتی اگ فروشندهمقررات و ضوابط جاري 

 اختیار رد یا قبول: 1ماده 

 .مختار است تادر رد تمام یا هر یك از پیشنهاد گذار مزایده

 حق واگذاری و انتقال: 10ماده 

خواهد بود و حق انتقال و  فروشندهرأساً مسئول اجرا و انجام تعهدات در مقابل فروشنده نامیده خواهد شد،  ابالغ از سوي پژوهشگاهپیشنهاددهنده كه در صورت برنده شدن و 

 .نخواهد داشت فروشندهبدون اجازه كتبی  به غیر، خودواگذاري كلی و جزئی تعهدات 

 شرایط عمومي: 11ماده 

مزبور مالك تعیین تكلیف شرایط و  مزایدهمابین خواهد بود و اسناد  منزله پذیرفتن شرایط و تعهدات فی به مزایدهپذیرش، قبول و امضاي شرایط مندرج در این اسناد  -11-1

 .تعهدات فروشنده از هر نظر خواهند بود

 .باشد نماید، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتی نمی می پیشنهاددهنده اقرار -11-2

طرفه فسخ و سپرده و  را یك معاملهحق خواهد داشت فروشنده در هر مرحله از كار، از جانب پیشنهاددهنده  مزایدهف شرایط مندرج در اسناد در صورت احراز خال  -11-3

 .تضمین پیشنهاددهنده را ضبط و كلیه خسارات وارده را رأساً و به تشخیص خود از محل تضمین موردنظر استیفا كند

 .افزایش یا كاهش دهد% 22ر كاالي مورد معامله را تا مجاز است مقدا فروشنده -11-4

 .ماه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد اعتبار داشته باشدیك گران حداقل بایستی تا  مزایدهپیشنهاد مالی  -11-2

پس از توزین و شمارش نهایی، وجه آن از طرفین  از آنجاییكه مقادیر وزنی و عددي برخی از كاالها به صورت تقریبی برآورد شده است لذا درصورت تغییر مقادیر -11-6

 .گردد مطالبه می

 . كل اقالم به صورت تجمیعی به فروش خواهدرسید و امكان خرید قلم به قلم وجود ندارد -11-7

هادي را به حساب شماره درصد وجه پیشن 111برنده مزایده موظف است ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعالم نتیجه براي انجام مزایده حاضر شده و  -11-8

واریز و  "تمركز وجوه درآمد اختصاصی پژوهشگاه صنعت نفت"نزد بانك مركزي تحت عنوان ( 321111114111142613114396IRشماره شباي ) 4111142613114396

اف وي تلقی می گردد، لذا پس از اتمام مهلت در نظر گرفته شده رسید مربوطه را جهت اقدام بعدي به این امور ارسال نماید، در غیر این صورت عدم اقدام الزم به منزله انصر

 .سپرده برنده به نفع پژوهشگاه ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد

 بازدید از کاال: 01ماده

روزهاي شنبه الی چهارشنبه و پس از هماهنگی الزم با شماره ( 12لی ا 8)اداري  ساعاتدر انتشار آگهی نوبت دوم ر مزایده می توانند تا ده روز پس از زمان قاضیان شركت دمت

 .از كاالي موضوع مزایده بازدید نمایند 48222171و  48222228تلفن هاي 
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 :گران مزایدهپاسخگویي به سؤاالت 

. استسفار نمایند 48222477 تب را كتباً از طریق نمابر شمارهمرا تادبل از انقضاي مهلت تسلیم پیشنهاروز ق 2اكثر تا دتوانند ح گران می مزایدهدر صورت وجود هرگونه ابهام 

گران خواهد رسید و  مزایدهمنعكس نباشد مراتب كتباً به اطالع كلیه  مزایدهچنانچه سواالت مطروحه در اسناد . پس از تاریخ مذكور به سواالت واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد

 .باشد اهی قابل قبول نمیدر این مورد استناد به توضیحات شف
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 فرم پيشنهاد مالي: 1پيوست شماره 
 گر تكمیل شود مزایدهاین جدول توسط  

 

 (لایر)بهای پيشنهادی هر دستگاه  واحد تعداد شرح كاالرديف

 دستگاه 2دیزل ژنراتور 1

کلجمع 
 

 
 

  :توجه

 .رسید خواهدی به فروش هر دو دستگاه به صورت تجمیع (الف       

 .بارگیری و انتقال دستگاه های مذكور به عهده خریدار می باشد( ب         
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 :2پيوست شماره 

 مزایدهشركت در  نامه ضمانتنمونه 

 

 (به ارائه ضمانتنامه بانکی نمی باشد واریز سپرده شركت در مزایده، نیاز رسید بانکیدر صورت ارائه ( راهنماي شركت در مزایده) 1دستورالعمل شماره مطابق با )
 

 :به نشانی*   نظر به اینكه  

چنانچه  دینما یمریال تضمین و تعهد  -----------------براي مبلغ*** در مقابل * از ** شركت نماید، این ****  مزایدهمایل است در 

از امضاي بیان مربوط یا  هیمشارالو  شده واقع موردقبولنامبرده  كننده شركتهاد اطالع دهد كه پیشن** به این ***                                       

 محض بهمطالبه نماید *** ریال هر مبلغی را كه  ----------------تا میزان موده است، انجام تعهدات پیمان استنكاف ن نامه ضمانتتسلیم 

یا اقدامی از مجاري  اظهارنامهیاجی به اثبات استنكاف یا اقامه دلیل و یا صدور بدون اینكه احت*** دریافت اولین تقاضاي كتبی واصله از سوي 

 .بپردازد***  كرد حوالهدر وجه یا  درنگ یبقانونی یا قضایی داشته باشد 

براي *** تبی این مدت بنا به درخواست ك. باشد یممعتبر   -----------سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز  نامه ضمانتمدت اعتبار این 

متعهد است بدون اینكه ** را موافق یا تمدید ننماید ** تمدید را فراهم نسازد و **  كه یدرصورتحداكثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و 

 . پرداخت كند***  كرد حوالهرا در وجه یا  نامه ضمانتدر این  شده درجاحتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ 

باطل و از درجه اعتبار ساقط است،  خود خودبه دیسررسدر  نامه ضمانتمطالبه نشود، *** در مدت مقرر از سوي  نامه انتضمچنانچه مبلغ این 

 .اعم از اینكه مسترد گردد یا مسترد نگردد

 
 

 نام فروشنده *

 موسسات اعتباري غري بانكي داراي جموزبانك يا ** 

 نام خريدار*** 
 موضوع قرارداد مورد نظر**** 

 


