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------------------------::شمارهشماره
------------------------::تاریختاریخ

و دستورالعمل شرکت در مزایدهو دستورالعمل شرکت در مزایدهوتنامهوتنامهــدعدع--11

........../آقاي/آقايشـرکتشـرکت

نامیـده  نامیـده  شـرکت  شـرکت  //مزایده گزار مزایده گزار از این پس از این پس (که (که ایرانایراناز طرف شرکت پایانه هاي نفتیاز طرف شرکت پایانه هاي نفتیروزنامهروزنامهآگهی آگهی پیرو پیرو ـ1
تـا در  تـا در  دعوت مـی شـود  دعوت مـی شـود  (که از این پس در اسناد مزایده ،مزایده گر نامیده مـی شـوید)  (که از این پس در اسناد مزایده ،مزایده گر نامیده مـی شـوید)  از شما از شما می شود)می شود)
زایـده زایـده رکت نمـوده و طبـق اسـناد و مـدارك م    رکت نمـوده و طبـق اسـناد و مـدارك م    فوق شـ فوق شـ زایدهزایدهممموافقت با شرایط مزایده گزار در موافقت با شرایط مزایده گزار در صورت صورت 

قیمت پیشنهادي خود را اعالم نمائید.قیمت پیشنهادي خود را اعالم نمائید.
عمل عمل ه ه براساس اطالع رسانی ببراساس اطالع رسانی ب،،زایدهزایدهد که ضمن قبول شرکت در این مد که ضمن قبول شرکت در این متائید می نمایتائید می نمایمزایده گرمزایده گر//شرکتشرکتـ2

روبـروي فروشـگاه   روبـروي فروشـگاه   تهران ـ میدان آرژانتـین ـ    تهران ـ میدان آرژانتـین ـ    ::نشانینشانیبهبهاول) ـ  اول) ـ  ریت امور بازرگانی (طبقه ریت امور بازرگانی (طبقه مدیمدیبـه بـه آمدهآمده
ـ دفتر شـرکت  ـ دفتر شـرکت  2828شهروند ـ اول خیابان بیهقی ـ ساختمان مرکزي یازدهم شرکت ملی نفت ایران ـ پالك    شهروند ـ اول خیابان بیهقی ـ ساختمان مرکزي یازدهم شرکت ملی نفت ایران ـ پالك    

جزیره خارگ ادارات ستادي جزیره خارگ ادارات ستادي و یاو یا8853620588536205ــ8853620188536201شماره تماس تلفن : شماره تماس تلفن : پایانه هاي نفتی ایران پایانه هاي نفتی ایران 
و و مراجعـه مراجعـه 0770773333828252245224تلفن: تلفن: اداره ارزیابی و فروش کاال و خدمات اداره ارزیابی و فروش کاال و خدمات بازرگانی ـ  بازرگانی ـ  امور امور طبقه اول طبقه اول ـ ـ 

دریافت داشته است.دریافت داشته است.رارازایدهزایدهیک نسخه از اسناد و مدارك میک نسخه از اسناد و مدارك م
گونـه  گونـه  این دعوتنامه و دستورالعمل و مدارك مزایـده بایسـتی محرمانـه تلقـی گردیـده و نبایسـتی هـیچ       این دعوتنامه و دستورالعمل و مدارك مزایـده بایسـتی محرمانـه تلقـی گردیـده و نبایسـتی هـیچ       -3

دد.دد.گرگرء ء اطالعاتی در این خصوص افشااطالعاتی در این خصوص افشا
نمـی باشـید   نمـی باشـید   عللـی مایـل بـه شـرکت در ایـن مزایـده      عللـی مایـل بـه شـرکت در ایـن مزایـده      بـه بـه زایـده زایـده مـدارك م مـدارك م وواسناد اسناد از دریافت از دریافت چنانچه پس چنانچه پس -4

ت ت روز از تـاریخ دریافــ روز از تـاریخ دریافــ ده ده گونـه دخـل و تصــرف حـداکثر ظــرف    گونـه دخـل و تصــرف حـداکثر ظــرف    بایسـتی کلیـه مــدارك را بـدون هــیچ   بایسـتی کلیـه مــدارك را بـدون هــیچ   
گزار عودت دهید.گزار عودت دهید.به مزایده به مزایده اسناداسناد

بایستی درمهلت تعیین شده نسبت به ارائه نرخ اقدام نماید بایستی درمهلت تعیین شده نسبت به ارائه نرخ اقدام نماید مزایده گرمزایده گرآن شرکت/آن شرکت/می گردد می گردد تاکیداً متذکرتاکیداً متذکر
عدم تمایل خود را کتباً اعالم نماید.عدم تمایل خود را کتباً اعالم نماید.با ذکر دالئل موجه با ذکر دالئل موجه کهکهو یا اینو یا این

به اطالع مزایده گران می رسـاند در صـورت نیـاز    به اطالع مزایده گران می رسـاند در صـورت نیـاز    ،،این دعوتنامه و دستورالعملاین دعوتنامه و دستورالعمل2121با توجه به مفاد بند با توجه به مفاد بند --55
ل مورد مزایده، مزایده گران می بایست نسبت به معرفی و ارائه مشخصات نماینده خود ل مورد مزایده، مزایده گران می بایست نسبت به معرفی و ارائه مشخصات نماینده خود به بازدید از محبه بازدید از مح

(حداکثر دو نفر) شامل: تاریخ تولد ،شماره کارت ملی، محل صدورشناسنامه، نام پدر ، با هماهنگی قبلی (حداکثر دو نفر) شامل: تاریخ تولد ،شماره کارت ملی، محل صدورشناسنامه، نام پدر ، با هماهنگی قبلی 
ت ت بـه اداره ارزیـابی فـروش کـاال و خـدما     بـه اداره ارزیـابی فـروش کـاال و خـدما     9595////تـاریخ  تـاریخ  ) حداکثر تا ) حداکثر تا 0773382077338252245224(با شماره تلفن (با شماره تلفن 

) اقدام نمایند تا نسبت به اخذ مجوز ورود به خارك از مقامات ذي صالح اقدام) اقدام نمایند تا نسبت به اخذ مجوز ورود به خارك از مقامات ذي صالح اقدام22(آدرس قید شده در بند (آدرس قید شده در بند 
منظور رؤیت منظور رؤیت که در خارج از جزیره خارك سکونت دارند، براي عزیمت به خارك به که در خارج از جزیره خارك سکونت دارند، براي عزیمت به خارك به گرانیگرانیمزایدهمزایدهگردد. 

از وسایل نقلیه دریایی و از وسایل نقلیه دریایی و از طریق بندربوشهر و با استفادهاز طریق بندربوشهر و با استفادهمی توانندمی توانندتعیین شدهتعیین شدهمورد مزایده طی مهلت مورد مزایده طی مهلت 
در موعـد در موعـد ییکـاف کـاف بـه تعـداد  بـه تعـداد  ییخـال خـال یی(در صورت وجود صندل(در صورت وجود صندلمبادي پروازي شرکت به خارگمبادي پروازي شرکت به خارگاز طریقاز طریقاایی
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شـرکت شـرکت بـوده و  بـوده و  دهدهیـ یـ کننـدگان در مزا کننـدگان در مزا عهده شـرکت عهده شـرکت بهبههاي ایاب و ذهاب هاي ایاب و ذهاب نهنهییهزهزکلیه کلیه مقرر) اقدام نمایند (مقرر) اقدام نمایند (
ييوزهـا وزهـا و اخـذ مج و اخـذ مج نـگ نـگ ییبوکبوکسـت سـت ییر لر لددهماهنگی الزم در خصوص درج مشخصات نمایندگان مزایده گـر  هماهنگی الزم در خصوص درج مشخصات نمایندگان مزایده گـر  

را به عمل خواهد آورد.)را به عمل خواهد آورد.)ورودورود
، با تلفـن  ، با تلفـن  مورد مزایدهمورد مزایدهروز قبل از تاریخ مورد نظر براي رویتروز قبل از تاریخ مورد نظر براي رویت77ضروري است که شرکت کننده در مزایده حتماًضروري است که شرکت کننده در مزایده حتماً

هاي فوق  هماهنگی الزم را به عمل آورده و یا به نشانی هاي فوق مراجعه نماید.هاي فوق  هماهنگی الزم را به عمل آورده و یا به نشانی هاي فوق مراجعه نماید.
::جلسه قبل از پیشنهاد نرخجلسه قبل از پیشنهاد نرخو و تاریخ رویت مورد مزایدهتاریخ رویت مورد مزایده

و قبـل از تسـلیم پیشـنهاد نـرخ کـه در      و قبـل از تسـلیم پیشـنهاد نـرخ کـه در      دهدهیـ یـ مـورد مزا مـورد مزا تتیـ یـ از کلیه مزایده گران دعوت می شـود در جلسـه رو  از کلیه مزایده گران دعوت می شـود در جلسـه رو  --66
22شـده در بنـد   شـده در بنـد   ددیـ یـ در جزیره خـارگ و بـه آدرس ق  در جزیره خـارگ و بـه آدرس ق  مورخمورخصبح روز صبح روز ساعتساعت

یا هرشخص دیگري کـه  یا هرشخص دیگري کـه  ییده گزار در این جلسه مدیر امور بازرگانده گزار در این جلسه مدیر امور بازرگاند، شرکت نمایند. نماینده مزاید، شرکت نمایند. نماینده مزایتشکیل خواهد شتشکیل خواهد ش
گردد خواهد بود.  گردد خواهد بود.  از طرف وي تعیین میاز طرف وي تعیین می

بایستی خود را ملزم نمایند کـه  بایستی خود را ملزم نمایند کـه  مزایده گرانمزایده گرانبا توجه به اهمیتی که جلسه قبل از پیشنهاد نرخ دارد با توجه به اهمیتی که جلسه قبل از پیشنهاد نرخ دارد مهم :مهم :تذکرتذکر
ها در جلسـه میسـر نشـود تمـام     ها در جلسـه میسـر نشـود تمـام     لی حضور آنلی حضور آنییالالدر این جلسه حضور داشته باشند. علی ایحال چنانچه بنا به ددر این جلسه حضور داشته باشند. علی ایحال چنانچه بنا به د

شرکت کنندگان ملزم هستند صورتجلسه قبل از پیشنهاد نرخ را دریافت و سپس اقدام بـه محاسـبه و ارائـه نـرخ     شرکت کنندگان ملزم هستند صورتجلسه قبل از پیشنهاد نرخ را دریافت و سپس اقدام بـه محاسـبه و ارائـه نـرخ     
گونه حق اعتراضی را بـراي ادعاهـاي بعـدي    گونه حق اعتراضی را بـراي ادعاهـاي بعـدي    در جلسه قبل از پیشنهاد نرخ هیچدر جلسه قبل از پیشنهاد نرخ هیچمزایده گرانمزایده گراننمایند. عدم حضور نمایند. عدم حضور 

ایجاد نخواهد کرد.ایجاد نخواهد کرد.

پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ اعالم شده در صورتجلسه توجیهی قبـل از پیشـنهاد نـرخ    پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ اعالم شده در صورتجلسه توجیهی قبـل از پیشـنهاد نـرخ    ده گرانده گرانمزایمزای- 7
تهران ـ میدان آرژانتین ـ   تهران ـ میدان آرژانتین ـ   : : مدیریت امور بازرگانی (طبقه اول) ـ  به نشانی مدیریت امور بازرگانی (طبقه اول) ـ  به نشانی به به که متعاقبا اعالم خواهد شدکه متعاقبا اعالم خواهد شد

2828ملی نفت ایران ـ پالك  ملی نفت ایران ـ پالك  روبروي فروشگاه شهروند ـ اول خیابان بیهقی ـ ساختمان مرکزي یازدهم شرکت  روبروي فروشگاه شهروند ـ اول خیابان بیهقی ـ ساختمان مرکزي یازدهم شرکت  
امـور بازرگـانی ـ    امـور بازرگـانی ـ    جزیره خارگ ـ ادارات ستادي  ـ طبقه اول   جزیره خارگ ـ ادارات ستادي  ـ طبقه اول   و یاو یاـ دفتر شرکت پایانه هاي نفتی ایران ـ دفتر شرکت پایانه هاي نفتی ایران 

تسلیم نمایند.تسلیم نمایند.اداره ارزیابی و فروش کاال و خدمات اداره ارزیابی و فروش کاال و خدمات 
در در شانی بایـد شانی بایـد نام و ننام و نمزایده گر با درج مزایده گر با درج پس از تکمیل توسط پس از تکمیل توسط اسناد و مدارك الزم جهت شرکت در مزایده،اسناد و مدارك الزم جهت شرکت در مزایده،--77--11

قیـد  قیـد  هـا هـا روي آنروي آن""9955//0202مزایده شـماره  مزایده شـماره  ""که شماره و عنـوان  که شماره و عنـوان  ““جج““و و ““بب““و و “ “ الفالف““پاکت الك و مهر شده پاکت الك و مهر شده سهسه
..زیر تهیه و در مقابل رسید ارائه گرددزیر تهیه و در مقابل رسید ارائه گرددصورتصورتههببباشدباشدشدهشده

معتبر حسب  آئین نامـه تضـمین معـامالت دولتـی شـماره      معتبر حسب  آئین نامـه تضـمین معـامالت دولتـی شـماره      بایستی محتوي ضمانتنامهبایستی محتوي ضمانتنامه» » الفالف««پاکت پاکت --77--22
1212رسید واریز وجه نقد موضـوع بنـد   رسید واریز وجه نقد موضـوع بنـد   هیئت محترم وزیران یا هیئت محترم وزیران یا 9494//0909//2222هـ مورخ هـ مورخ 5065950659/ت /ت 121234023402

باشد.باشد.(بابت مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (تضمین شرکت در مزایده) ) (بابت مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (تضمین شرکت در مزایده) ) این دعوتنامه این دعوتنامه 

حب/صـاحبان  حب/صـاحبان  ضرورت دارد  کلیه مزایده گران حتماً  تصویر آگهی آخرین تغییـرات شـرکت کـه صا   ضرورت دارد  کلیه مزایده گران حتماً  تصویر آگهی آخرین تغییـرات شـرکت کـه صا   --77--33
باشد و همچنین  گواهی امضا صاحب/صاحبان مجـاز بـه امضـاي از یکـی از     باشد و همچنین  گواهی امضا صاحب/صاحبان مجـاز بـه امضـاي از یکـی از     امضاي مجاز در آن قید شدهامضاي مجاز در آن قید شده

دفاتر رسمی /یک نسخه ثبتی شرکت مزایده گر حاوي اساسـنامه و مـدارك مربـوط بـه دارنـدگان امضـاي       دفاتر رسمی /یک نسخه ثبتی شرکت مزایده گر حاوي اساسـنامه و مـدارك مربـوط بـه دارنـدگان امضـاي       
زایده گـزار را جهـت کنتـرل    زایده گـزار را جهـت کنتـرل    مجاز و تعهد آور مزایده گر با آخرین تغییرات /اصل اسناد مزایده دریافتی از ممجاز و تعهد آور مزایده گر با آخرین تغییرات /اصل اسناد مزایده دریافتی از م

مزایـده  مزایـده  قرار دهند، بدیهی است در صورتی که به نحو پیش گفته اقدام نگـردد ،  قرار دهند، بدیهی است در صورتی که به نحو پیش گفته اقدام نگـردد ،  »  »  ب ب ««امضاي اسناد در پاکت امضاي اسناد در پاکت 
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گري که به شرح فوق اقدام ننمـوده باشـد ، خـودداري    گري که به شرح فوق اقدام ننمـوده باشـد ، خـودداري    می تواند از گشایش و قرائت  پاکت قیمت مزایدهمی تواند از گشایش و قرائت  پاکت قیمت مزایدهگزارگزار
ی در این خصوص نخواهد داشت.             ی در این خصوص نخواهد داشت.             نماید و مزایده گر خاطی حق هیچ گونه اعتراضنماید و مزایده گر خاطی حق هیچ گونه اعتراض

پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد. باشد. » » جج««گر می بایست در پاکت گر می بایست در پاکت نرخ پیشنهادي مزایدهنرخ پیشنهادي مزایده--88
صورتجلسه پیش از پیشنهاد نرخصورتجلسه پیش از پیشنهاد نرخدر در مقررمقررپس از موعد پس از موعد محق خواهد بود محق خواهد بود مزایده گزارمزایده گزارهمچنین همچنین ..باشدباشد
..ددپذیرپذیررا نرا نو یا بعد از آن و یا بعد از آن مزایده گزارمزایده گزاراز تصمیم از تصمیم گونه پیشنهادي اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبلگونه پیشنهادي اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبلهیچهیچ

به پیشنهادات نـاقص، مـبهم، مشـروط و فاقـد سـپرده کامـل و بـه پیشـنهادهایی کـه بـا شـرایط منـدرج                              به پیشنهادات نـاقص، مـبهم، مشـروط و فاقـد سـپرده کامـل و بـه پیشـنهادهایی کـه بـا شـرایط منـدرج                              تبصره:تبصره:
در اسناد مزایده مغایرت داشته باشد و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر حتی به عنوان متمم اصالحی و یـا هـر   در اسناد مزایده مغایرت داشته باشد و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر حتی به عنوان متمم اصالحی و یـا هـر   
عنوان دیگر دریافت شده باشد و همچنین به تقاضاي اسـترداد پیشـنهادهایی کـه پـس از موعـد مقـرر در اسـناد        عنوان دیگر دریافت شده باشد و همچنین به تقاضاي اسـترداد پیشـنهادهایی کـه پـس از موعـد مقـرر در اسـناد        

مزایده واصل شده باشد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و از شرکت در مزایده حذف می گردند.مزایده واصل شده باشد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و از شرکت در مزایده حذف می گردند.
روط و مـبهم و فاقـد   روط و مـبهم و فاقـد   از قبول پیشنهادات مشاز قبول پیشنهادات مشمزایده گزارمزایده گزار..باید کامل و بدون قید و شرط باشدباید کامل و بدون قید و شرط باشدپیشنهادات پیشنهادات --99

خواهد بود.خواهد بود.تضمین و الك و مهر نشده معذور تضمین و الك و مهر نشده معذور 
در برگ پیشنهاد در برگ پیشنهاد مزایده گرمزایده گرقیمت پیشنهادي که مالك بررسی قرار خواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله قیمت پیشنهادي که مالك بررسی قرار خواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله --1010

نرخ و بدون قلم خوردگی نوشته شود.نرخ و بدون قلم خوردگی نوشته شود.
در برگ پیشـنهاد  در برگ پیشـنهاد  ه پیشنهاداتی که نرخ پیشنهادي با حروف و عدده پیشنهاداتی که نرخ پیشنهادي با حروف و عددببمحق خواهد بودمحق خواهد بودزارزارگگمزایدهمزایدهتوجه:توجه:

ترتیـب اثـر   ترتیـب اثـر   ،،باشـد باشـد مزایده گرمزایده گرمهر و امضاء مهر و امضاء ی که فاقد اصلی که فاقد اصلو یا برگ پیشنهاد نرخو یا برگ پیشنهاد نرخنرخ وارد نشده باشدنرخ وارد نشده باشد
..ندهدندهد

صـورت  صـورت  صـورت و یـا در  صـورت و یـا در  صورت گیرد در غیر ایـن صورت گیرد در غیر ایـن زایدهزایدهف و تغییري نباید در اسناد مف و تغییري نباید در اسناد مگونه تصرگونه تصرهیچهیچ--1111
مـورد قبـول   مـورد قبـول   را را پیشـنهاد واصـله   پیشـنهاد واصـله   بـود بـود محق خواهد محق خواهد گزارگزارمزایدهمزایده،،زایدهزایدهط مط مییعدم اجراي کامل مفاد و شراعدم اجراي کامل مفاد و شرا

که نیازي به هرگونه توضیحی یا اسـتداللی باشـد چنـین پیشـنهادي را مـردود      که نیازي به هرگونه توضیحی یا اسـتداللی باشـد چنـین پیشـنهادي را مـردود      بدون اینبدون اینواقع ننموده وواقع ننموده و
..نمایدنماید

مفاد اسناد مزایده حاضر به انضمام کلیه ضمایم آن جزء الینفک پیمان محسوب می گردد.مفاد اسناد مزایده حاضر به انضمام کلیه ضمایم آن جزء الینفک پیمان محسوب می گردد.تبصره:تبصره:

بدون نیاز به ذکـر دلیـل   بدون نیاز به ذکـر دلیـل   پیشنهادات را پیشنهادات را کلیهکلیهیک یایک یارد که رد که دادااین حق را براي خود محفوظ میاین حق را براي خود محفوظ میگزارگزارمزایده مزایده --1212
..می باشدمی باشداصی ناصی ننماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خنماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خیا قبول یا قبول رد رد 

::نرخ پایه موضوع مورد مزایدهنرخ پایه موضوع مورد مزایده--1313
تن.تن.20,00020,000(نود و دو میلیارد) ریال، وزن کل برآوردي برابر با (نود و دو میلیارد) ریال، وزن کل برآوردي برابر با 92,000,000,00092,000,000,000*آهن آالت اسقاطی: *آهن آالت اسقاطی: 

تن.تن.1515(نوزده میلیون و پانصد هزار) ریال، وزن کل برآوردي برابر با (نوزده میلیون و پانصد هزار) ریال، وزن کل برآوردي برابر با 19,500,00019,500,000اي مستعمل: اي مستعمل: *چوبه*چوبه
تضمین شرکت در فرآینـد ارجـاع کـار    تضمین شرکت در فرآینـد ارجـاع کـار    و) ریال) ریالهشت میلیونهشت میلیون((8,000,0008,000,000*الستیک هاي فرسوده خودرو: *الستیک هاي فرسوده خودرو: 

ریـال ریـال یـون)  یـون)  (چهار میلیارد و ششصدو دو میل(چهار میلیارد و ششصدو دو میل4,602,000,0004,602,000,000به میزان به میزان براي کل اقالمبراي کل اقالم(شرکت در مزایده)(شرکت در مزایده)
ارائه گردد:ارائه گردد:»»بب««یا یا » » الفالف««صورت صورت یکی از دویکی از دوو الزم است به  و الزم است به  باشدباشدمیمی

نـام شـرکت   نـام شـرکت   ه ه بـ بـ گگمرکـزي خـار  مرکـزي خـار  شـعبه  شـعبه  صـادرات صـادرات بانک بانک 01038956850070103895685007به حساببه حسابالذکر الذکر واریز مبلغ فوقواریز مبلغ فوقالف) الف) 
هاي نفتی ایران.هاي نفتی ایران.پایانهپایانه

هـاي هـاي نامـه نامـه ضـمانت ضـمانت هیـأت وزیـران   هیـأت وزیـران   9494//0909//2222آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب با عنایت به با عنایت به ب)ب)
موضـوع موضـوع ((دولتـی دولتـی معامالتمعامالتتضمینتضمیننامهنامهآیینآیینپیوستپیوستهايهاينمونهنمونهطبقطبقلزوماًلزوماًووضرورتاًضرورتاًبایستبایستمیمیصادرهصادره

ازازشرکتشرکتایناینلذالذاباشد.باشد.هیات محترم وزیران)هیات محترم وزیران)13139494//0909//2222مورخمورخهه5065950659تت//123402123402شمارهشمارهتصویب نامهتصویب نامه
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اینایندردرتعهديتعهديوومسئولیتمسئولیتهیچ گونههیچ گونهووههبودبودمعذورمعذور،،باشدباشدفوقفوقشرایطشرایطفاقدفاقدکهکههاییهایینامهنامهضمانتضمانتپذیرشپذیرش
..داشتداشتنخواهدنخواهدخصوصخصوص

/یــا ضــمانت نامــه صــادره از موسســات مــالی غیربــانکی معتبــر، ایــن  /یــا ضــمانت نامــه صــادره از موسســات مــالی غیربــانکی معتبــر، ایــن  ارائـــه ضمانتـــنامه بانکیارائـــه ضمانتـــنامه بانکیدر صــورت در صــورت --
) روز معتبـر  ) روز معتبـر  9090کـه ابـتــدا بــراي مـدت (    کـه ابـتــدا بــراي مـدت (    باشد باشد الذکر طبق فرم نمـونه الذکر طبق فرم نمـونه به میزان مبلغ فوقبه میزان مبلغ فوقنامه می بایستنامه می بایستضمانتضمانت

براي مـدت براي مـدت گزارگزارمزایدهمزایدهو پس از آن نیز در صورت لزوم و یا اعالم و پس از آن نیز در صورت لزوم و یا اعالم سه ماه دیگر  سه ماه دیگر  خود براي مدتخود براي مدته ه د بد ببوده و خوبوده و خو
هاي تعیین شده بعدي قابل تمدید باشد.هاي تعیین شده بعدي قابل تمدید باشد.

نام مضمون نام مضمون ،،(مزایده گر)(مزایده گر)نام مضمون عنهنام مضمون عنه،،زایدهزایدهگردد که قید شماره و عنوان مگردد که قید شماره و عنوان مبدینوسیله تاکید میبدینوسیله تاکید می::11تبصرهتبصره
/موسسات مالی واعتبـاري غیـر بـانکی داراي    /موسسات مالی واعتبـاري غیـر بـانکی داراي    ید وجه نقد و ضمانتنامه بانکیید وجه نقد و ضمانتنامه بانکیروي رسروي رس(شرکت پایانه ها)(شرکت پایانه ها)لهله

ضروري و الزامی است.ضروري و الزامی است.مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانمجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

یرفتـه  یرفتـه  پذپذو بانک سـرمایه و بانک سـرمایه از پست بانکاز پست بانکهاي بانکی صادره هاي بانکی صادره ضمانت نامه ضمانت نامه ::گرددگرددمیمیاعالماعالمبدینوسیله بدینوسیله ::22تبصرهتبصره
و موسسـات  و موسسـات  هـا  هـا  نسبت بـه اخـذ ضـمانتنامه از سـایر بانـک     نسبت بـه اخـذ ضـمانتنامه از سـایر بانـک     انانمزایده گرمزایده گر. لذا مقتضی است کلیه . لذا مقتضی است کلیه نخواهد شدنخواهد شد

کـه  کـه  مزایده گرانـی مزایده گرانـی از گشایش پاکات مالی از گشایش پاکات مالی اقدام نمایند بدیهی است این شرکت می تواند اقدام نمایند بدیهی است این شرکت می تواند اعتباري داراي مجوزاعتباري داراي مجوز
از از گونه اعتراضـی  گونه اعتراضـی  نظر  نماید. و  هیچنظر  نماید. و  هیچصرفصرفنمایند نمایند یاد شده یاد شده هايهاياز بانکاز بانکضمانتنامه بانکی ضمانتنامه بانکی به ارائه به ارائه درت درت مبامبا

خاطی در این خصوص پذیرفته  نخواهد شد.خاطی در این خصوص پذیرفته  نخواهد شد.دهندگاندهندگانسوي پیشنهاد سوي پیشنهاد 
رقمی بانک صادر کننده ضمانتنامه در ذیل برگ تضمین الزامی است.رقمی بانک صادر کننده ضمانتنامه در ذیل برگ تضمین الزامی است.1010درج کد پستی درج کد پستی : : 33تبصره تبصره 
ييشماره منحصر به فرد (سامانه سپام) از بانک مرکزشماره منحصر به فرد (سامانه سپام) از بانک مرکزييشده داراشده داراههییاست ضمانت نامه تهاست ضمانت نامه تهييضرورضرور:   :   44تبصره تبصره 
باشد.باشد.رانرانییااییاسالماسالمييجمهورجمهور
و قرائت خواهد شد:و قرائت خواهد شد:گشایش گشایش شنهادات واصله به طریق زیر شنهادات واصله به طریق زیر پیپی-14

کـه تضـمین   کـه تضـمین   شده و درصورتیشده و درصورتیدر مزایده یا قبض رسید سپرده، گشایش در مزایده یا قبض رسید سپرده، گشایش ابتدا پاکت الف محتواي تضمین شرکتابتدا پاکت الف محتواي تضمین شرکت
حاوي تصویر آگهی آخـرین تغییـرات شـرکت کـه     حاوي تصویر آگهی آخـرین تغییـرات شـرکت کـه     »»بب««واقع شود پاکت واقع شود پاکت گزارگزارمزایدهمزایدهمورد قبول مورد قبول در مزایده، در مزایده، شرکتشرکت

از در آن قید شده باشد و همچنین  گواهی امضا صاحب/صاحبان مجاز به امضـاي  از در آن قید شده باشد و همچنین  گواهی امضا صاحب/صاحبان مجاز به امضـاي  صاحب/صاحبان امضاي مجصاحب/صاحبان امضاي مج
از یکی از دفاتر رسمی /یک نسخه ثبتی شرکت مزایده گر حاوي اساسنامه و مدارك مربوط به دارندگان امضـاي  از یکی از دفاتر رسمی /یک نسخه ثبتی شرکت مزایده گر حاوي اساسنامه و مدارك مربوط به دارندگان امضـاي  

پاکـت  پاکـت  مجاز و تعهد آور مزایده گر با آخرین تغییرات /اصل اسناد مزایده، گشایش و در صـورت تاییـد محتویـات   مجاز و تعهد آور مزایده گر با آخرین تغییرات /اصل اسناد مزایده، گشایش و در صـورت تاییـد محتویـات   
باز خواهد شد.باز خواهد شد.گرگرحاوي پیشنهاد مالی  مزایدهحاوي پیشنهاد مالی  مزایده» » جج««، پاکت ، پاکت » » ب ب ««

تهیه نشـده باشـد   تهیه نشـده باشـد   1313شرائط مندرج در بند شرائط مندرج در بند و با رعایتو با رعایتچنانچه تضمین شرکت در مزایده به تشخیص مزایده گزار چنانچه تضمین شرکت در مزایده به تشخیص مزایده گزار 
گشایش نگردیده و به صورت سربسـته بـه پیشـنهاد دهنـده     گشایش نگردیده و به صورت سربسـته بـه پیشـنهاد دهنـده     » » جج««پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده و پاکت پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده و پاکت 

گردد.گردد.سترد میسترد میمم
ه بـا شـرایط منـدرج    ه بـا شـرایط منـدرج    پیشـنهادهایی کـ  پیشـنهادهایی کـ  مشـروط و فاقـد سـپرده کامـل و بـه      مشـروط و فاقـد سـپرده کامـل و بـه      مـبهم، مـبهم، به پیشـنهادات نـاقص،  به پیشـنهادات نـاقص،  تبصره:تبصره:

و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر حتی به عنوان متمم اصـالحی و یـا هـر    و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر حتی به عنوان متمم اصـالحی و یـا هـر    مغایرت داشته باشد مغایرت داشته باشد در اسناد مزایدهدر اسناد مزایده
به تقاضـاي اسـترداد پیشـنهادهایی کـه پـس از موعـد مقـرر در اسـناد         به تقاضـاي اسـترداد پیشـنهادهایی کـه پـس از موعـد مقـرر در اسـناد         عنوان دیگر دریافت شده باشد و همچنینعنوان دیگر دریافت شده باشد و همچنین

می گردند.می گردند.مزایده واصل شده باشد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و از شرکت در مزایده حذف مزایده واصل شده باشد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و از شرکت در مزایده حذف 
فرآینــد ارجــاع فرآینــد ارجــاع شــرکت در شــرکت در پــس از بررســی پیشــنهادات رســیده و تعیــین اعــالم برنــده مزایــده تضــمین پــس از بررســی پیشــنهادات رســیده و تعیــین اعــالم برنــده مزایــده تضــمین -15
مسـترد خواهـد   مسـترد خواهـد   مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  به جز نفر اول و دوم مزایده به تشخیص به جز نفر اول و دوم مزایده به تشخیص گرانگرانمزایدهمزایدهایر ایر سس(شرکت در مزایده)کارکار

الزم باشد براي مدت معین دیگري نگهداري شود. تضمین شـرکت  الزم باشد براي مدت معین دیگري نگهداري شود. تضمین شـرکت  مزایده گزارمزایده گزارشد مگر در مواردي که بنا به نظر شد مگر در مواردي که بنا به نظر 
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و ارئه تضمین و ارئه تضمین برندهبرندهگرگرمزایدهمزایدهبابانفرات اول و دوم پس از انعقاد قرارداد نفرات اول و دوم پس از انعقاد قرارداد (شرکت در مزایده)فرآیند ارجاع کارفرآیند ارجاع کاردر در 
ترخیص خواهد شد.ترخیص خواهد شد.انجام تعهدات،انجام تعهدات،

پیمـان  پیمـان  امضـاء امضـاء و یا و یا تضمین انجام تعهداتتضمین انجام تعهداتارایه ارایه جهت جهت گزارگزارمزایدهمزایدهدر مدتی که در مدتی که زایدهزایدهکه برنده مکه برنده مدرصورتیدرصورتی-16
ن ن صورت وجـه تضـمی  صورت وجـه تضـمی  ننماید در اینننماید در اینتحویل موارد پیش گفتهتحویل موارد پیش گفتهاقدام به تهیه و اقدام به تهیه و ، ، معین خواهد کردمعین خواهد کردبیمه نامه بیمه نامه و یا ارائه و یا ارائه 
ضـبط  ضـبط  ، انتظـامی و......  ، انتظـامی و......  ، اداري، اداريگونه تشریفات قضاییگونه تشریفات قضاییهیچهیچنیاز به نیاز به و بدون و بدون گزارگزارمزایده مزایده باال به نفع باال به نفع 1313بند بند مندرج در مندرج در 

که نفـر دوم نیـز   که نفـر دوم نیـز   کند و درصورتیکند و درصورتیعنوان برنده اعالم میعنوان برنده اعالم میه ه نفر دوم را بنفر دوم را بگزارگزارمزایدهمزایدهخواهد شد. در چنین مواردي خواهد شد. در چنین مواردي 
نشـود  نشـود  نامه موضوع پیمـان  نامه موضوع پیمـان  بیمه بیمه ارایه ارایه و و قراردادقراردادبه انعقاد به انعقاد و حاضرو حاضرو در موعد مقرر اقدام ننمایدو در موعد مقرر اقدام ننمایدبه شرح مذکوربه شرح مذکور

، انتظـامی و......  ، انتظـامی و......  ، اداري، اداريتشـریفات قضـایی  تشـریفات قضـایی  بـدون  بـدون  او نیـز  او نیـز  فرآیند ارجاع کار (شرکت در مزایـده) شرکت در شرکت در تضمینتضمین
میمیگزارگزارمزایدهمزایده، ، فرآیند ارجاع کار (شرکت در مزایده)در هاي شرکت هاي شرکت عالوه بر ضبط تضمینعالوه بر ضبط تضمینضبط خواهد شد وضبط خواهد شد و

صالحیت حذف نماید.  صالحیت حذف نماید.  ذيذيمزایده گرانمزایده گرانرا موقتاً و یا براي همیشه از لیست را موقتاً و یا براي همیشه از لیست مزایده گرانمزایده گراند اسامی د اسامی توانتوان
و یا حـذف  و یا حـذف  فرآیند ارجاع کار (شرکت در مزایده)در ورد ضبط تضمین هاي شرکت در ورد ضبط تضمین هاي شرکت در در مدر مگزارگزارمزایدهمزایدهتشخیص تشخیص 
ایـن خصـوص نخواهـد    ایـن خصـوص نخواهـد    گونـه اعتراضـی در  گونـه اعتراضـی در  حق هیچحق هیچمزایده گرمزایده گربوده و بوده و صالحیت قطعیصالحیت قطعیذيذيگرانگرانمزایدهمزایدهاز لیست از لیست 

..داشتداشت
(ده) 10معرفی شـود ظـرف مـدت    زایده ر صورتی که به عنوان برنده مبرنده متعهد می گردد دمزایده گرتبصره :تبصره :

با پست سفارشـی بـه نشـانی تعیـین شـده در بـرگ       از طریق نمابر/کهمزایده گزارروز کاري پس از ابالغ کتبی 
و و ارائـه بیمـه نامـه    مزایـده داشتن رسید پرداخـت بهـاي مـورد    ها ارسال خواهد شد با در دستپیشنهادي آن

شـماره تصـویب نامـه  حسبمانت نامه ضسایر اقالم انجام تعهدات یا معادل تضمینواریز وجه همچنین رسید 
قـرارداد بـه اداره ارزیـابی و فـروش     جهت امضا،هیات محترم وزیران22/09/1394مورخه50659ت/123402

ذیـل بـرگ   همـان اسـت کـه در   مزایـده گـران  الزم بـه ذکـر اسـت نشـانی     قرارداد را امضاء نماید.کاال مراجعه و
می گردد و هر مکاتبه اي که به نشانی مذکور ارسال گردد ابالغ شده تلقـی خواهـد   مخصوص پیشنهاد قیمت ذکر

دلیل دیگري به برنده که نامه توسط پست سفارشی ارسال گردد و به دلیل تغییر آدرس یا هر گردید. در صورتی
اقدام به ضبط سـپرده وي و واگـذاري   ، بدون توجه به مشکالتی که از سوي برنده اتفاق افتادهمزایده گزارنرسد، 

بنابراین شرکت کنندگان در مزایده باید هرگونه تغییر مجدد می نماید. مزایده مورد مزایده به نفر دوم یا برگزاري 
.اطالع دهند/مزایده گزار به صورت کتبی به مدیریت بازرگانیدر آدرس و شماره تلفن را قبالً

هـاي  هـاي  نـرخ نـرخ تبـانی کـرده انـد   تبـانی کـرده انـد   مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  به زیـان  به زیـان  مزایده گرانمزایده گرانوقوف حاصل شود که وقوف حاصل شود که زایدهزایدهممهرگاه درهرگاه در--1717
و یـا بـراي همیشـه از    و یـا بـراي همیشـه از    متخلـف موقتـاً  متخلـف موقتـاً  مزایده گرانمزایده گرانمردود تشخیص داده شده و اسامی مردود تشخیص داده شده و اسامی مزایده گرانمزایده گرانواصله ازاین واصله ازاین 

و متخلفین به مقامات ذي صالح معرفی خواهند شد.و متخلفین به مقامات ذي صالح معرفی خواهند شد.صالحیت حذف صالحیت حذف ذيذيیده گرانیده گرانمزامزالیست لیست 
دخالت نمایندگان و واسطه ها را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت.دخالت نمایندگان و واسطه ها را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نخواهد پذیرفت.مزایده گزارمزایده گزارتبصره:

مسـترد  مسـترد  ایـده ایـده ززمنصرف گردد ، تضمین برنـده م منصرف گردد ، تضمین برنـده م زایده زایده برنده مبرنده مبه هرعلت از انعقاد پیمان با به هرعلت از انعقاد پیمان با گزارگزارمزایدهمزایدهچنانچه چنانچه --1818
گونه ادعاي جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.گونه ادعاي جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.حق هیچحق هیچزایدهزایدهخواهد شد دراین صورت برنده مخواهد شد دراین صورت برنده م

در در و مهـر نماینـد.  و مهـر نماینـد.  امضـاء امضـاء گـزار  گـزار  مزایـده مزایـده را قبل از تسلیم آن بـه  را قبل از تسلیم آن بـه  زایدهزایدهکلیه اسناد و مدارك مکلیه اسناد و مدارك مباید باید مزایده گرانمزایده گران--1919
ترتیـب اثـر ندهـد.   ترتیـب اثـر ندهـد.   ييپیشـنهاد پیشـنهاد نـرخ  نـرخ  هـد بـود بـه    هـد بـود بـه    محـق خوا محـق خوا گزارگزارمزایـده مزایـده ، ، صورت عـدم ارائـه بـرگ پیشـنهاد نـرخ      صورت عـدم ارائـه بـرگ پیشـنهاد نـرخ      

کلیـه اسـناد ارایـه شـده را پـس از ممهـور       کلیـه اسـناد ارایـه شـده را پـس از ممهـور       عالوه بر برگ مخصوص شـرکت در مزایـده،   عالوه بر برگ مخصوص شـرکت در مزایـده،   مکلفند مکلفند پیشنهاددهندگان پیشنهاددهندگان 
مـی  مـی  مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  و مهر و امضا عودت نماینـد.  و مهر و امضا عودت نماینـد.  » » خوانده شد و مورد قبول استخوانده شد و مورد قبول است««نمودن کلیه اوراق آن به عبارتنمودن کلیه اوراق آن به عبارت

..ترتیب اثر ندهدترتیب اثر ندهد،،که کلیه اسناد و مدارك مزایده را عودت ننموده اند که کلیه اسناد و مدارك مزایده را عودت ننموده اند گرانیگرانیمزایدهمزایدهتواند به پیشنهادات  تواند به پیشنهادات  
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77از تاریخ تسلیم پیشـنهادات منـدرج در بنـد    از تاریخ تسلیم پیشـنهادات منـدرج در بنـد    روز) روز) 9090روز بعد از روز بعد از 3030(یا تا (یا تا ) روز ) روز 9090ظرف مدت (ظرف مدت (گزارگزارمزایدهمزایده--2020
زمان اعالم کتبـی  زمان اعالم کتبـی  له تاله تافوق نظر خود را کتباً نسبت به عقد پیمان اعالم خواهد داشت و هیچ یک از پیشنهادات واصفوق نظر خود را کتباً نسبت به عقد پیمان اعالم خواهد داشت و هیچ یک از پیشنهادات واص

قبول شده تلقی نخواهد شد.قبول شده تلقی نخواهد شد.، ، مزایده گزارمزایده گزاربوسیله بوسیله 
شـده  شـده  زمـان تعیـین   زمـان تعیـین   دردرهـا هـا آنآناقالم مورد نظر و محـل  اقالم مورد نظر و محـل  بل از محاسبه مبلغ پیشنهادي از بل از محاسبه مبلغ پیشنهادي از موظفند قموظفند قمزایده گرانمزایده گران--2121

حاسـبه  حاسـبه  نحـوي در م نحـوي در م ه ه کلیه عواملی که ممکـن اسـت بـ   کلیه عواملی که ممکـن اسـت بـ   بهبهنسبت نسبت عمل آورده و عمل آورده و ه ه به دقت بازدید ببه دقت بازدید بار ار ززتوسط مزایده گتوسط مزایده گ
را دقیقـاً  را دقیقـاً  زایـده زایـده اسـناد و مـدارك م  اسـناد و مـدارك م  ، ، لیم پیشـنهاد لیم پیشـنهاد مبلغ پیشنهادي موثر باشد آگاهی کامل حاصل نموده و قبل از تسمبلغ پیشنهادي موثر باشد آگاهی کامل حاصل نموده و قبل از تس

بـه بـه نشانینشانیمکلف می باشند قبل از ارائه نرخ به مکلف می باشند قبل از ارائه نرخ به و  و  ها مطلع گردندها مطلع گردندآنآنبه جزءبه جزءاز مفهوم جزءاز مفهوم جزءوومطالعه و بررسیمطالعه و بررسی
و صورتجلسـه  و صورتجلسـه  ـ  اداره ارزیابی فروش کاال و خدمات  مراجعـه  ـ  اداره ارزیابی فروش کاال و خدمات  مراجعـه  مدیریت امور بازرگانی (طبقه اول)  مدیریت امور بازرگانی (طبقه اول)  ادارات ستادي ،ادارات ستادي ،

هـا  هـا  تسلیم پیشنهاد نرخ و سایر اطالعیه هائی را که در رابطه با این مزایده تهیه گردیـده و وجـود آن  تسلیم پیشنهاد نرخ و سایر اطالعیه هائی را که در رابطه با این مزایده تهیه گردیـده و وجـود آن  قبل ازقبل از
دریافت نمایند.دریافت نمایند.است است رسیدهرسیدهمزایده گرمزایده گربه اطالع به اطالع قبالًقبالً
مورد مزایده پس از مهلت تعیین شده، قابل قبول نخواهد مورد مزایده پس از مهلت تعیین شده، قابل قبول نخواهد گونه تقاضایی از مزایده گر مبنی بر بازدید مجدد ازگونه تقاضایی از مزایده گر مبنی بر بازدید مجدد ازهیچهیچ

..ددبوبو
داشـته باشـد کـه    داشـته باشـد کـه    د د یا نواقصـی وجـو  یا نواقصـی وجـو  و و نکات مبهمنکات مبهممزایده گرمزایده گرنظر نظر ه ه ببزایدهزایدهمدارك ممدارك مهنگام مطالعه اسناد وهنگام مطالعه اسناد وچنانچه چنانچه 

اداره ارزیابی و فـروش کـاال و خـدمات   اداره ارزیابی و فـروش کـاال و خـدمات   ززااباید در آن مـورد  باید در آن مـورد  مزایده گرانمزایده گران،،نیاز به شرح و توضیح بیشتري باشدنیاز به شرح و توضیح بیشتري باشد
ت آیـد  ت آیـد  استفسار نماید و چنانچه در نتیجه این استفسار اطالعات و توضـیحاتی بدسـ  استفسار نماید و چنانچه در نتیجه این استفسار اطالعات و توضـیحاتی بدسـ  نفتی ایراننفتی ایرانهاي هاي رکت پایانهرکت پایانهشش

مزایـده  مزایـده  سـایر  سـایر  اطالع استفسار کننده و همچنین اطالع استفسار کننده و همچنین ه ه ببمراتب کتباًمراتب کتباً،،باشدباشدنگردیده نگردیده منعکس منعکس زایدهزایدهکه در اسناد و مدارك مکه در اسناد و مدارك م
از طریق رسمی انجام واز طریق رسمی انجام وزایدهزایدهف مطلبی به مدارك مف مطلبی به مدارك مافه یا حذافه یا حذ، اض، اضهرنوع توضیح یا تجدید نظرهرنوع توضیح یا تجدید نظرخواهد رسید.خواهد رسید.گرانگران

مـدارك  مـدارك  ء الینفـک و ذاتـی   ء الینفـک و ذاتـی   دد و این ضـمائم جـز  دد و این ضـمائم جـز  گرگرطی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال میطی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال میاز طریق نمابر و یااز طریق نمابر و یا
بـه توضـیحات شـفاهی و هـیچ نـوع ادعـاي       بـه توضـیحات شـفاهی و هـیچ نـوع ادعـاي       مزایده گرانمزایده گرانگونه استنادي از طرف گونه استنادي از طرف منظور خواهد گردید.هیچمنظور خواهد گردید.هیچزایده زایده مم

گونه تعذر بعدي به عدم فهـم  گونه تعذر بعدي به عدم فهـم  به شرایط و احوال کلی واقف نبوده است و هیچبه شرایط و احوال کلی واقف نبوده است و هیچمزایده گرمزایده گرکه که ـنـندلـیـل ایدلـیـل ایه ه بـعـدي بـبـعـدي بـ
بـدیهی  بـدیهی  مسـموع نخواهـد بـود.   مسـموع نخواهـد بـود.   ، ، مزایده گـران مزایده گـران ها از طرف ها از طرف به نارسا بودن مطالب مندرج در آنبه نارسا بودن مطالب مندرج در آنزایدهزایدهمممطالب اسنادمطالب اسناد

خواهد بود.خواهد بود.مزایده گرانمزایده گراناست عواقب و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات فوق متوجه است عواقب و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات فوق متوجه 
مهلت الزم جهت مهلت الزم جهت را قبل از انقضارا قبل از انقضاتجدید نظر در خصوص اسناد مزایدهتجدید نظر در خصوص اسناد مزایدهوواصالحاصالح،،حق تغییرحق تغییرگزارگزارمزایدهمزایده--2222

یه جهت یه جهت طی یک اطالعطی یک اطالع، ، چنین موردي پیش آید اصالحات فوقچنین موردي پیش آید اصالحات فوقدارد اگردارد اگر، براي خود محفوظ می، براي خود محفوظ میتسلیم پیشنهاداتتسلیم پیشنهادات
ارسال خواهد شد.ارسال خواهد شد.در مزایدهدر مزایدهشرکت کنندگانشرکت کنندگانکلیه کلیه 

ه هایی را که مزایده گران بابت تهیه وتسلیم پیشنهادات خود متحمل شده اند پرداخت ه هایی را که مزایده گران بابت تهیه وتسلیم پیشنهادات خود متحمل شده اند پرداخت مزایده گزار هزینمزایده گزار هزین--2323
همچنین مزایده گر می بایستی هزینه همچنین مزایده گر می بایستی هزینه نمی نماید و مطالبه هر گونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.نمی نماید و مطالبه هر گونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.

ید.ید.را براساس صورت حساب مربوطه پرداخت نمارا براساس صورت حساب مربوطه پرداخت نما))ریال می باشدریال می باشد207,766,975207,766,975که بالغ بر که بالغ بر ( ( کارشناسیکارشناسی
اي کـه بـه نشـانی    اي کـه بـه نشـانی    گـردد و هـر مکاتبـه   گـردد و هـر مکاتبـه   همان است که در ذیل برگ پیشنهاد نرخ ذکـر مـی  همان است که در ذیل برگ پیشنهاد نرخ ذکـر مـی  مزایده گرمزایده گرنشانی نشانی --2424

صورت کتبـی بـه  صورت کتبـی بـه  ه ه مذکور ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییري در نشانی قبالً و بمذکور ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییري در نشانی قبالً و ب
اطالع داده شده باشد.اطالع داده شده باشد.اداره ارزیابی فروش کاال و خدمات  

نیز نسبت به گشایش پاکت و نیز نسبت به گشایش پاکت و پیشنهاد مورد تائید پیشنهاد مورد تائید دو دو این حق را خواهد داشت که با داشتناین حق را خواهد داشت که با داشتنگزارگزارمزایدهمزایده--2525
تصمیم گیري براي واگذاري کار اقدام نماید.تصمیم گیري براي واگذاري کار اقدام نماید.
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بیش از یک نفر باشد و بین آن ها نسبت به واگذاري مورد معامله به یکی از بیش از یک نفر باشد و بین آن ها نسبت به واگذاري مورد معامله به یکی از مزایده مزایده چنانچه برنده چنانچه برنده --2626
برنده نهایی با تشخیص مزایده گزار و یا با لحاظ قوانین و مقررات موضوعه و یا برنده نهایی با تشخیص مزایده گزار و یا با لحاظ قوانین و مقررات موضوعه و یا برندگان توافق حاصل نشود برندگان توافق حاصل نشود 

به وسیله قرعه تعیین خواهد شد.به وسیله قرعه تعیین خواهد شد.
اشخاص یا مؤسساتی که مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی می باشند حق شرکت در اشخاص یا مؤسساتی که مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی می باشند حق شرکت در --2727

مشخص شود که برنده، مشمول مشخص شود که برنده، مشمول چنانچه بعد از نهایی شدن تشریفات مزایده چنانچه بعد از نهایی شدن تشریفات مزایده مزایده را نخواهند داشت.مزایده را نخواهند داشت.
را نیز به نفع را نیز به نفع مزایده گرمزایده گرقرارداد، سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد، سپرده حسن انجام تعهدات فسخفسخضمن ضمن مزایده گزارمزایده گزارقانون مذکور می باشد، قانون مذکور می باشد، 

خود و بدون طی تشریفات قضایی ضبط خواهد نمود.خود و بدون طی تشریفات قضایی ضبط خواهد نمود.
تضمین تضمین حسب آئین نامهحسب آئین نامهبایدبایدباشد باشد می می مزایدهمزایدهدرصد مبلغ کل مورد درصد مبلغ کل مورد دهدهمعادلمعادلانجام تعهدات انجام تعهدات سپرده سپرده --2828

(برابر متن نمونه (برابر متن نمونه مزایده گزارمزایده گزاربا تاییدبا تاییدووهیئت محترم وزیرانهیئت محترم وزیران9494//0909//2222هـ مورخ هـ مورخ 5065950659/ت /ت 123402123402شماره شماره 
د به د به سال اعتبار باشسال اعتبار باشیکیکقرارداد دارايقرارداد داراياز تاریخ امضاي از تاریخ امضاي که که ) ) ))1313اسناد (مورد اشاره در ماده اسناد (مورد اشاره در ماده ت نامه پیوستت نامه پیوستضمانضمان
ارائه گردد.ارائه گردد.تسلیم و رسید آنتسلیم و رسید آنمزایده گزارمزایده گزارمالی مالی امورامور

اشخاص حقوقی شرکت کننده می بایست داراي کد اقتصادي و اشخاص حقیقی داراي شماره ملی اشخاص حقوقی شرکت کننده می بایست داراي کد اقتصادي و اشخاص حقیقی داراي شماره ملی --2929
در ضمن تصویر کارت اقتصادي اشخاص حقوقی و تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی در ضمن تصویر کارت اقتصادي اشخاص حقوقی و تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی باشند.باشند.

..پیشنهاد نرخ ضمیمه آن باشدپیشنهاد نرخ ضمیمه آن باشده برگه برگمی بایست به هنگام ارایمی بایست به هنگام ارای
معاونت توسعه مدیریت معاونت توسعه مدیریت 8888//66//2828مورخ مورخ 5879758797بخشنامه شماره بخشنامه شماره حسبحسبمزایده گرانمزایده گرانکلیه کلیه --3030

(جهت اشخاص حقوقی)/کارت ملی (جهت اشخاص حقوقی)/کارت ملی مکلف به ارائه شناسه ملیمکلف به ارائه شناسه ملیریاست جمهوري ریاست جمهوري و سرمایه انسانی و سرمایه انسانی 
از از مزایده گرمزایده گرذف آن ذف آن نسبت به حنسبت به حمزایده گزارمزایده گزارصورت عدم ارائه شناسه ملی صورت عدم ارائه شناسه ملی بوده و در بوده و در ص حقیقی)ص حقیقی)(جهت اشخا(جهت اشخا

..اقدام خواهد نموداقدام خواهد نموده فوق ه فوق مزایدمزاید
و در صورتی که هر یک و در صورتی که هر یک مجاز به تایپ مجدد برگ پیشنهاد نرخ و ضمیمه آن نبودهمجاز به تایپ مجدد برگ پیشنهاد نرخ و ضمیمه آن نبودهمزایده گرانمزایده گرانهیچ یک از هیچ یک از --3131
مختار خواهد بود تا از قرائت نرخ ارائه شده خودداري مختار خواهد بود تا از قرائت نرخ ارائه شده خودداري گزارگزاریدهیدهمزامزاد؛ د؛ ننباشباشنموده نموده مبادرت به این کار مبادرت به این کار آن هاآن هااز از 

..نمایدنماید

ایراننفتیهاياز طرف شرکت پایانه
پورپورولی محمد دهقانولی محمد دهقان

مدیر امور بازرکانی

و شرایط کار و شرایط کار (فروش)(فروش)ييقابل واگذارقابل واگذارکاالي کاالي شرح شرح --22
::(فروش)(فروش)ييشرح اجناس قابل واگذارشرح اجناس قابل واگذار22--11
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آالت آالت و ضایعات صنعتی شامل؛ آهنو ضایعات صنعتی شامل؛ آهنآالت آالت آهنآهنمزایده (مزایده (مورد مورد نگهدارينگهداريکه محلکه محلضمن اعتراف به اینضمن اعتراف به اینمزایده گرمزایده گر
نزدیک نزدیک ازازموقعیت فضاهاي مربوطه راموقعیت فضاهاي مربوطه راوو))اسقاطی و فرسوده، چوبهاي مستعمل و الستیک هاي فرسوده خودرو اسقاطی و فرسوده، چوبهاي مستعمل و الستیک هاي فرسوده خودرو 

و این اطمینان را به مزایده گزار می دهد که با آگاهی کامل از شرایط و و این اطمینان را به مزایده گزار می دهد که با آگاهی کامل از شرایط و ارزیابی دقیق نموده ارزیابی دقیق نموده مشاهده ومشاهده و
ت نماید و حق هر گونه اعتراضی در خصوص ت نماید و حق هر گونه اعتراضی در خصوص هاي  جزیره و نحوه کار مزایده گزار، اقدام به ارائه قیمهاي  جزیره و نحوه کار مزایده گزار، اقدام به ارائه قیممحدودیتمحدودیت

عدم اطالع و آگاهی از شرایط مختلف حاکم بر کار را از خود سلب مینماید. عدم اطالع و آگاهی از شرایط مختلف حاکم بر کار را از خود سلب مینماید. 
تنتن20,00020,000به میزان تقریبی به میزان تقریبی ::آهن آالت اسقاطی و فرسودهآهن آالت اسقاطی و فرسوده

ریالریال4,6004,600، از قرار هر کیلو گرم ، از قرار هر کیلو گرم ریالریال92,000,000,00092,000,000,000قیمت پایه: قیمت پایه: 
تنتن1515وزن تقریبی وزن تقریبی چوبهاي مستعمل:چوبهاي مستعمل:

ریالریال1,3001,300ریال، از قرار هر کیلو گرم ریال، از قرار هر کیلو گرم 19,500,00019,500,000یمت پایه: یمت پایه: قق
الستیک هاي فرسوده خودرو:الستیک هاي فرسوده خودرو:

ریالریال8,000,0008,000,000: : کلکلقیمتقیمت
ریالریال) ) و ششصدو دو میلیونو ششصدو دو میلیونارداردمیلیمیلیچهارچهار((602602,000,000,000,000,,44مبلغ تضمین شرکت در مزایده:مبلغ تضمین شرکت در مزایده:**
را براي هر را براي هر خودخودنرخ پیشنهادي نرخ پیشنهادي مزایده گران می بایستمزایده گران می بایستاقالم فوق بصورت یکجا به فروش می رسد لذا اقالم فوق بصورت یکجا به فروش می رسد لذا ::11تبصره تبصره 

قیمت قیمت کاملکاملدرصورت عدم درجدرصورت عدم درجر برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه اسناد مزایده، ارایه نمایند.ر برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه اسناد مزایده، ارایه نمایند.کدام از اقالم مزبور،دکدام از اقالم مزبور،د
نرخ ارائه شده خودداري نماید و هیچ گونه ادعا و نرخ ارائه شده خودداري نماید و هیچ گونه ادعا و از قرائتاز قرائتتاتامختار استمختار است، مزایده گزار ، مزایده گزار پیشنهادي در جداول مزبورپیشنهادي در جداول مزبور
ر مسموع نخواهد بود.ر مسموع نخواهد بود.اعتراضی از سوي مزایده گاعتراضی از سوي مزایده گ

مزایده گزار، مزایده گزار، متعلق بهمتعلق بههاي هاي و محوطهو محوطهحمل و خروج مورد مزایده از انبارهاحمل و خروج مورد مزایده از انبارها،،شروع عملیات بارگیريشروع عملیات بارگیري::22تبصره تبصره 
روز روز 180180دو هفته پس از اعـالم کتبی مزایده گزار به مزایده گر و زمان مورد نیاز جهت انجام عملیات پیش گفتهدو هفته پس از اعـالم کتبی مزایده گزار به مزایده گر و زمان مورد نیاز جهت انجام عملیات پیش گفته

باشد.باشد.میمیکاري کاري 

براساس نرخ پیشنهادي مزایـده گـر   براساس نرخ پیشنهادي مزایـده گـر   از کل مورد مزایده را از کل مورد مزایده را درصد درصد 2525تا سقفتا سقفگزار مجاز خواهد بودگزار مجاز خواهد بودمزایده مزایده ::33تبصره تبصره 
مورد مزایده که به صورت تـوزینی  مورد مزایده که به صورت تـوزینی  و ضایعات صنعتیو ضایعات صنعتیآالت آالت وزن آهنوزن آهنچنانچه چنانچه کاهش و یا افزایش دهد بر همین اساسکاهش و یا افزایش دهد بر همین اساس

درصـد از کـل   درصـد از کـل   2525زم می باشد تا سقف زم می باشد تا سقف فروخته می شود بیشتر از مقدار ذکر شده در اسناد مزایده باشد، مزایده گر ملفروخته می شود بیشتر از مقدار ذکر شده در اسناد مزایده باشد، مزایده گر مل
رویت شده را تا مرحله بارگیري و پاکسازي کامل محل نگهداري آن ها بـه نـرخ پیشـنهادي خریـداري و     رویت شده را تا مرحله بارگیري و پاکسازي کامل محل نگهداري آن ها بـه نـرخ پیشـنهادي خریـداري و     مورد مزایدهمورد مزایده
مـذکور در پایـان تحویـل کمتـر از میـزان      مـذکور در پایـان تحویـل کمتـر از میـزان      اسـقاطی و ضـایعات صـنعتی   اسـقاطی و ضـایعات صـنعتی   آالتآالتآهـن آهـن وزن وزن در صورتی کـه  در صورتی کـه  تحویل گیرد.تحویل گیرد.

مان نسبت بهاي آن را به خریدار حسب نرخ پیشنهادي ، به وي  مسترد خواهد نمـود مان نسبت بهاي آن را به خریدار حسب نرخ پیشنهادي ، به وي  مسترد خواهد نمـود برآوردي باشد، مزایده گزار به هبرآوردي باشد، مزایده گزار به ه
باشد.باشد.نمی نمی هیچ گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص از طرف خریدار قابل قبولهیچ گونه ادعا و اعتراضی در این خصوص از طرف خریدار قابل قبولوو

، ، تعداد روزهاي تاخیري که عامل ایجاد آن مزایده گر نباشد نظیر تاخیر ناشی از خرابی هواتعداد روزهاي تاخیري که عامل ایجاد آن مزایده گر نباشد نظیر تاخیر ناشی از خرابی هوامعادلمعادل::44تبصره تبصره 
و سایر موارد احتمالی (همه عوامل تاخیر باید به تایید و سایر موارد احتمالی (همه عوامل تاخیر باید به تایید ، اخذ مجوز گمرك، اخذ مجوز گمركاور ، اشغال اسکلهاور ، اشغال اسکلهعدم وجود شنعدم وجود شن

گزار برسد) به مهلت بارگیري اضافه خواهد شد.گزار برسد) به مهلت بارگیري اضافه خواهد شد.مزایدهمزایده
و و هر یک از اقالم مورد مزایده  با مزایده گزار می باشدهر یک از اقالم مورد مزایده  با مزایده گزار می باشدترتیب بارگیري و حمل و خروجترتیب بارگیري و حمل و خروجتشخیص تشخیص ::55تبصره تبصره 
گزار اقدام گزار اقدام شد در این خصوص، بر اساس اولویت بندي ارائه شده توسط مزایدهشد در این خصوص، بر اساس اولویت بندي ارائه شده توسط مزایدهباباگر برنده موظف میگر برنده موظف میمزایدهمزایده
نماید.نماید.
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شرایط قرارداد: شرایط قرارداد: --22--22

و سایر محلهاي و سایر محلهاي خارك خارك جزیره جزیره استان بوشهر ـ استان بوشهر ـ مزایده گزار مستقر در مزایده گزار مستقر در انبار مازاد انبار مازاد ،،محل تحویل کاالمحل تحویل کاال--22--22--11
..می باشدمی باشددر سطح جزیره در سطح جزیره آالتآالتگهداري آهنگهداري آهننن

رؤیت و مشاهده نموده و از کمیت رؤیت و مشاهده نموده و از کمیت به طور کلی و جزیی به طور کلی و جزیی که اجناس مورد معامله را که اجناس مورد معامله را می نمایدمی نمایدتأیید تأیید مزایده گرمزایده گر22--22--22
ها این ها این آگاهی پیدا کرده و با علم و اطالع از تمام آنآگاهی پیدا کرده و با علم و اطالع از تمام آنزایدهزایدهو کیفیت و مشخصات و خصوصیات جنس و شرایط مو کیفیت و مشخصات و خصوصیات جنس و شرایط م

،،جنس موجود مطابقت نداردجنس موجود مطابقت نداردباباپیش گفتهپیش گفتهعنوان که مشخصات عنوان که مشخصات ا اینا اینگونه ادعایی بگونه ادعایی بقرارداد را امضا نموده است و هیچقرارداد را امضا نموده است و هیچ
مسموع نخواهد بود.مسموع نخواهد بود.

تعهد می نماید که حداکثر دو هفته پس از اعالم کتبی از سوي مزایده گزار، بارگیري مورد مزایده تعهد می نماید که حداکثر دو هفته پس از اعالم کتبی از سوي مزایده گزار، بارگیري مورد مزایده مزایده گرمزایده گر22--22--33
را شروع نماید (فقط در ساعات اداري مزایده گزار). عملیات بارگیري و حمل اجناس زیر نظر نمایندگان مزایده گزار را شروع نماید (فقط در ساعات اداري مزایده گزار). عملیات بارگیري و حمل اجناس زیر نظر نمایندگان مزایده گزار 

رت خواهد گرفت و توسط آن ها براي هر محموله با قید تاریخ و شماره ردیف بارنامه صادر خواهد شد. در رت خواهد گرفت و توسط آن ها براي هر محموله با قید تاریخ و شماره ردیف بارنامه صادر خواهد شد. در صوصو
در خصوص امکان صدور مجوز در خصوص امکان صدور مجوز رربراي انجام کار در خارج از ساعات اداري، مزایده گزابراي انجام کار در خارج از ساعات اداري، مزایده گزامزایده گرمزایده گرصورت تقاضاي صورت تقاضاي 

ر این خصوص به عهده رییس پایانه نفتی ر این خصوص به عهده رییس پایانه نفتی می نماید. تصمیم گیري دمی نماید. تصمیم گیري دکار در بعد از وقت اداري با نظر مساعد اقدامکار در بعد از وقت اداري با نظر مساعد اقدام
..می باشدمی باشدخارگخارگ

ون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی ون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی مجاز است راساً و بدمجاز است راساً و بدمزایده گزارمزایده گزاردر صورت عدم اجراي کامل تعهدات، در صورت عدم اجراي کامل تعهدات، 
در این خصوص نخواهد داشت.در این خصوص نخواهد داشت.گونه اعتراضیگونه اعتراضیحق هیچحق هیچمزایده گرمزایده گراقدام و اقدام و ضمانت نامه/سپردهضمانت نامه/سپردهنسبت به ضبط نسبت به ضبط و.... و.... 

در هر مرتبه بارگیري، محل شروع بارگیري و این که کدام بخش از کاال نخست بارگیري شود، توسط مزایده در هر مرتبه بارگیري، محل شروع بارگیري و این که کدام بخش از کاال نخست بارگیري شود، توسط مزایده 22--22--44
نسبت به تامین نسبت به تامین باید باید مزایده گرمزایده گرتعیین خواهد شد. تعیین خواهد شد. مزایده گزار مزایده گزار محل شروع بارگیري توسط محل شروع بارگیري توسط شد.شد.گزار تعیین خواهد گزار تعیین خواهد 

خودخودبارج بارج حمل تا اسکله کاال بر روي حمل تا اسکله کاال بر روي ووبراي بارگیري براي بارگیري ...)...)(از قبیل: جراثقال، تریلی، لیفتراك و(از قبیل: جراثقال، تریلی، لیفتراك وماشین آالت مورد نیازماشین آالت مورد نیاز
معین می کند. معین می کند. مزایده گزارمزایده گزاربه نحوي که بارگیري و خروج اجناس از انبار مازاد بنا به ترتیبی باشد که به نحوي که بارگیري و خروج اجناس از انبار مازاد بنا به ترتیبی باشد که اقدام نماید، اقدام نماید، 

ه ایمنی و ه ایمنی و تامین می گردد باید توسط ادارتامین می گردد باید توسط ادارمزایده گرمزایده گر: ماشین آالت مورد نیاز جهت حمل و جابجایی که توسط : ماشین آالت مورد نیاز جهت حمل و جابجایی که توسط 11تبصرهتبصره
ادارات ذي ربط مورد تایید واقع گردد.ادارات ذي ربط مورد تایید واقع گردد.

: مزایده گر مکلف است، لیست خودروها و نفرات مورد نیاز خود را پس از تایید نماینده مزایده گزار جهت : مزایده گر مکلف است، لیست خودروها و نفرات مورد نیاز خود را پس از تایید نماینده مزایده گزار جهت 22تبصره تبصره 
اخذ مجوز ورود آنها به محلهاي دپوي اجناس مورد مزایده در محوطه هاي انبار کاال، اسکله کاال و... بهمراه مدارك اخذ مجوز ورود آنها به محلهاي دپوي اجناس مورد مزایده در محوطه هاي انبار کاال، اسکله کاال و... بهمراه مدارك 

ناسایی الزم، به اداره حراست خارگ مراجعه و تسلیم نماید.ناسایی الزم، به اداره حراست خارگ مراجعه و تسلیم نماید.شش
حقحق، ، مزایده گزارمزایده گزارمحوطه محوطه ازازکامل کامل خروجخروجاز تخلیه مورد معامله در اسکله بندر بوشهر و از تخلیه مورد معامله در اسکله بندر بوشهر و قبلقبلمزایده گرمزایده گر--22--22--55

نخواهد داشت.نخواهد داشت.معامله را معامله را فروش مورد فروش مورد 
ه ه که بکه بو داراي تلفن همراه و داراي تلفن همراه مقیم خارگمقیم خارگیاریاردر تاریخ شروع قرارداد یک نفر نماینده تام االختدر تاریخ شروع قرارداد یک نفر نماینده تام االختددبایبایمزایده گرمزایده گر--22--22--66

معرفی نماید. سهل انگاري یا قصوردر این معرفی نماید. سهل انگاري یا قصوردر این مزایده گزارمزایده گزارا او تماس گرفت را کتبا به ا او تماس گرفت را کتبا به ببتمامی ساعات شبانه روزتمامی ساعات شبانه روزتوان در توان در 
می گردد.می گردد.طبق بند جرایم طبق بند جرایم ساعت باعث جریمه خریدار ساعت باعث جریمه خریدار 2424خصوص و عدم امکان دسترسی به نماینده ظرف حداکثر خصوص و عدم امکان دسترسی به نماینده ظرف حداکثر 

بندي، تهیه کشتی، بارج، یدك کش جهت حمل دریایی و زمینی از خارگ تا بندي، تهیه کشتی، بارج، یدك کش جهت حمل دریایی و زمینی از خارگ تا هاي بستههاي بستهنهنهتمام هزیتمام هزی--22--22--77
ها و حقوق دولتی و غیر دولتی ها و حقوق دولتی و غیر دولتی هاي بارگیري و تجهیزات مورد نیازآن و همچنین تمام عوارض و هزینههاي بارگیري و تجهیزات مورد نیازآن و همچنین تمام عوارض و هزینهبوشهر،هزینهبوشهر،هزینه

بندي، بندي، مع آوري، دپو، بستهمع آوري، دپو، بستهتمامی تجهیزات و ماشین آالت و ادوات مربوط به جتمامی تجهیزات و ماشین آالت و ادوات مربوط به جو و ، گمرك، اداره بندر، گمرك، اداره بندرنظیر شهردارينظیر شهرداري
و هرگونه هزینه احتمالی دیگر مربوط به بارگیري و حمل موضوع و هرگونه هزینه احتمالی دیگر مربوط به بارگیري و حمل موضوع مورد نیاز مورد نیاز حمل، بارگیري و تخلیه و نیروي انسانیحمل، بارگیري و تخلیه و نیروي انسانی
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مزایده به عهده و هزینه مزایده گر می باشد. تامین نیروي انسانی مورد نیاز جهت تخلیه و بارگیري در خارك و مزایده به عهده و هزینه مزایده گر می باشد. تامین نیروي انسانی مورد نیاز جهت تخلیه و بارگیري در خارك و 
هده و هزینه وي می باشد.هده و هزینه وي می باشد.بوشهر توسط مزایده گر و به عبوشهر توسط مزایده گر و به ع

اخذ اخذ با با ترتیبات حضور عوامل انسانی خود را ترتیبات حضور عوامل انسانی خود را مزایده گزارمزایده گزارمکلف است طبق برنامه کاري مکلف است طبق برنامه کاري مزایده گرمزایده گرتبصره:تبصره:
بدیهی است بدیهی است ..وارد نگرددوارد نگردددر حال انجام مزایده گزاردر حال انجام مزایده گزاربه عملیات به عملیات لطمه اي لطمه اي که که صورتیصورتیه ه ببنماید نماید فراهمفراهممجوزهاي الزممجوزهاي الزم

ز از بروز مشکل در فرایند مذکور می نماید.ز از بروز مشکل در فرایند مذکور می نماید.تمام سعی خود را جهت پرهیتمام سعی خود را جهت پرهیمزایده گزارمزایده گزار
در در می باشد.می باشد.مزایده گرمزایده گرمسئولیت بارگیري، حمل، تخلیه مورد مزایده در تمام مراحل، کالً به عهده و هزینه مسئولیت بارگیري، حمل، تخلیه مورد مزایده در تمام مراحل، کالً به عهده و هزینه --22--22--88

مزایده مزایده از بوشهر به خارگ و بالعکس که توسط بارج از بوشهر به خارگ و بالعکس که توسط بارج مزایده گرمزایده گرضمن بابت انتقال ماشین آالت و ابزار کار مورد نیاز ضمن بابت انتقال ماشین آالت و ابزار کار مورد نیاز 
براي حمل و نقل موارد یاد شده حداکثر دو براي حمل و نقل موارد یاد شده حداکثر دو مزایده گزارمزایده گزارتعهد تعهد ..صورت می پذیرد هزینه اي دریافت نمی گرددصورت می پذیرد هزینه اي دریافت نمی گرددگزارگزار

نوبت در مسیر بوشهر به خارك و دو نوبت در مسیر خارگ به بوشهر بوده و مازاد بر آن تعهدي متوجه شرکت نوبت در مسیر بوشهر به خارك و دو نوبت در مسیر خارگ به بوشهر بوده و مازاد بر آن تعهدي متوجه شرکت 
نخواهد بود.نخواهد بود.

گونه ادعا گونه ادعا تعیین خواهد شد و هیچتعیین خواهد شد و هیچمزایده گزارمزایده گزارتوسط نماینده توسط نماینده اولویت استفاده از اسکله و بارانداز در خارك، اولویت استفاده از اسکله و بارانداز در خارك، --22--22--99
نمی باشد.نمی باشد.این خصوص از طرف خریدار قابل قبولاین خصوص از طرف خریدار قابل قبولدر در و اعتراضی و اعتراضی 

بابت استفاده از اسکله و بار انداز در خارك هزینه اي دریافت نمی کند، اما چنانچه  توقـف شـناورهر بـار    بابت استفاده از اسکله و بار انداز در خارك هزینه اي دریافت نمی کند، اما چنانچه  توقـف شـناورهر بـار    مزایده گزارمزایده گزار
بق تعرفه شرکت دریافت می گردد. و در بوشهر هیچ گونه مکانی ( اسـکله و  بق تعرفه شرکت دریافت می گردد. و در بوشهر هیچ گونه مکانی ( اسـکله و  ساعت در اسکله باشد هزینه طساعت در اسکله باشد هزینه ط4848بیش از بیش از 

.در اختیار خریدار قرار نمی گیرددر اختیار خریدار قرار نمی گیردمزایده گزارمزایده گزاربارانداز ) جهت تخلیه محموله از سوي بارانداز ) جهت تخلیه محموله از سوي 

) در خصوص ) در خصوص مزایده گزارمزایده گزارمنجمله کارکنان منجمله کارکنان گوي هرگونه دعاوي اشخاص ثالث (گوي هرگونه دعاوي اشخاص ثالث (سخسخمسئول و پامسئول و پامزایده گرمزایده گر22--22--1010
، اتالف و خسارت وارده به اموال آنان که ممکن است در اثر قصور و مسامحه ، اتالف و خسارت وارده به اموال آنان که ممکن است در اثر قصور و مسامحه ، هرنوع فقدان، هرنوع فقدانردهرده، صدمات وا، صدمات وافوتفوت

، خواهد بود و ، خواهد بود و و کارکنانش باشدو کارکنانش باشدمزایده گرمزایده گرداد توسط داد توسط و کارکنان وي پیش آید و یا ناشی از اجراي قرارو کارکنان وي پیش آید و یا ناشی از اجراي قرارمزایده گرمزایده گر
،،مراجعه خواهند کردمراجعه خواهند کردمزایده گرمزایده گریات به یات به مطابق قانون مسئولیت مدنی و یا سایر قوانین جزایی اسالمی منجمله قانون دمطابق قانون مسئولیت مدنی و یا سایر قوانین جزایی اسالمی منجمله قانون د

بري بري ، کیفري و....، کیفري و....هر گونه مسئولیتی اعم از حقوقیهر گونه مسئولیتی اعم از حقوقیرا ازرا ازمزایده گزارمزایده گزارمتعهد می گردد متعهد می گردد الزم حاضرالزم حاضرضمن عقد ضمن عقد مزایده گرمزایده گر
بود. بود. نخواهد نخواهد متوجه مزایده گزار متوجه مزایده گزار گونه مسئولیتی اعم از کیفري و حقوقی گونه مسئولیتی اعم از کیفري و حقوقی هیچهیچالذمه نماید و بر این اساسالذمه نماید و بر این اساس

که شکایتی از سوي شخص یا اشخاص ثالث در خصوص خسارت و زیان هاي مادي و یاکه شکایتی از سوي شخص یا اشخاص ثالث در خصوص خسارت و زیان هاي مادي و یادر صورتیدر صورتی22--22--1111
جابجایی اجناس موضوع جابجایی اجناس موضوع اقامه نمایند که ناشی از حمل واقامه نمایند که ناشی از حمل ومزایده گزارمزایده گزارها (از جمله فوت) علیه ها (از جمله فوت) علیه صدمه بدنی وارده به آنصدمه بدنی وارده به آن

گونه مسئولیتی اعم از کیفري گونه مسئولیتی اعم از کیفري هیچ هیچ مزایده گزارمزایده گزارمکلف است خسارت مذکور را جبران نماید ومکلف است خسارت مذکور را جبران نماید ومزایده گرمزایده گرقرارداد باشد ، قرارداد باشد ، 
..و حقوقی در این خصوص نخواهد داشتو حقوقی در این خصوص نخواهد داشت

تعهد می نماید وسایل کافی و الزم براي حمل و تخلیه اجناس مورد مزایده را متناسب با وضع و تعهد می نماید وسایل کافی و الزم براي حمل و تخلیه اجناس مورد مزایده را متناسب با وضع و مزایده گرمزایده گر22--22--1212
ذي صالح ذي صالح به ترتیبی که مقامات به ترتیبی که مقامات به تشخیص و صالحدید خود)به تشخیص و صالحدید خود)........وو(مانند سبد، دستگاه هوابرش(مانند سبد، دستگاه هوابرشکیفیت موردمزایدهکیفیت موردمزایده

تأمین نماید.تأمین نماید.،،با آن موافقت کنندبا آن موافقت کنندمزایده گزارمزایده گزار
مفاصا حساب از سازمان مفاصا حساب از سازمان و ارایه و ارایه منوط به اخذ منوط به اخذ مزایده گر مزایده گر سپرده انجام تعهدات به سپرده انجام تعهدات به ضمانت نامه/ضمانت نامه/استرداد استرداد 22--22--1313

خواهد بود.خواهد بود.و سایر دستگاه هاي ذیربطو سایر دستگاه هاي ذیربطتامین اجتماعیتامین اجتماعی
مرتبط با مرتبط با سایر اطالعات سایر اطالعات بودن و همچنینبودن و همچنینعدم شمولعدم شمولو یاو یاشمولشمولازازقبل از ارایه پیشنهاد نرخقبل از ارایه پیشنهاد نرخمزایده گرمزایده گر::تبصرهتبصره

ادارات و مراجع قانونی ذي ربطادارات و مراجع قانونی ذي ربطمراجعه حضوري به مراجعه حضوري به از طریق از طریق ) ) فوق االشارهفوق االشاره(بند (بند خصوص مفاد مندرج در خصوص مفاد مندرج در ه ه قرارداد بقرارداد ب
استفسار نموده و با علم و آگاهی از میزان و مبالغ انواع کسورقانونی و استفسار نموده و با علم و آگاهی از میزان و مبالغ انواع کسورقانونی و یا هر طریق دیگر به صالحدید خود، یا هر طریق دیگر به صالحدید خود، و و 
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نرخ پیشنهادي نرخ پیشنهادي عوارض گمرکیعوارض گمرکیکاپوتاژ دریایی،کاپوتاژ دریایی،اي مستقیم و غیرمستقیم، از جمله مالیات بر ارزش افزوده،اي مستقیم و غیرمستقیم، از جمله مالیات بر ارزش افزوده،ههپرداختپرداخت
خود را تسلیم و حق هرگونه ادعا و اعتراضی از این بابت را از خود سلب نموده است.خود را تسلیم و حق هرگونه ادعا و اعتراضی از این بابت را از خود سلب نموده است.

ه و حق داللی و یا کمیسیون ه و حق داللی و یا کمیسیون واسطه وجود نداشتواسطه وجود نداشتمزایده گزارمزایده گزارمی نماید که بابت این معامله با می نماید که بابت این معامله با تأییدتأییدمزایده گرمزایده گر22--22--1414
حق حق مزایده گزارمزایده گزارن را نپرداخته و نخواهد پرداخت. چنانچه خالف این مطلب به نحوي از انحا معلوم شود، ن را نپرداخته و نخواهد پرداخت. چنانچه خالف این مطلب به نحوي از انحا معلوم شود، آآو نظایر و نظایر 

فسخ و خسارت وارده را بنا بهفسخ و خسارت وارده را بنا بهبدون نیاز به انجام تشریفات قضایی ،اداري،انتظامی و ... بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی ،اداري،انتظامی و ... خواهد داشت این قرارداد را خواهد داشت این قرارداد را 
و مجاز به پیگیري موضوع از طریق مراجع و مجاز به پیگیري موضوع از طریق مراجع وصول نمایدوصول نمایدمزایده گزارمزایده گزارمحل هرگونه مطالبات محل هرگونه مطالبات و ازو ازمحاسبه محاسبه نظر خودنظر خود

قانونی ذي صالح نیز خواهد بود.قانونی ذي صالح نیز خواهد بود.
را را و جبران خسارت ناشی از سرقت هرگونه وسایل و اجناس موجود در محوطهو جبران خسارت ناشی از سرقت هرگونه وسایل و اجناس موجود در محوطهمینمینمسئولیت تأمسئولیت تأمزایده گر مزایده گر 22--22--1515

مزایده گزارمزایده گزاربهاي اجناس یا وسایل مسروقه توسط بهاي اجناس یا وسایل مسروقه توسط این صورت این صورت در در مرتکب گردند به عهده می گیرد. مرتکب گردند به عهده می گیرد. ويويکه کارکنان که کارکنان 
بدون نیاز به بدون نیاز به ووفوراًفوراًحق خواهد داشت قرارداد را حق خواهد داشت قرارداد را مزایده گزارمزایده گزاراز محل مطالبات مزایده گزار کسر می گردد و از محل مطالبات مزایده گزار کسر می گردد و ووتعیینتعیین

ع خود ضبط ع خود ضبط را به نفرا به نفمزایده گرمزایده گرانجام تعهدات انجام تعهدات سپرده سپرده //ضمانت نامهضمانت نامهو و فسخ فسخ انجام تشریفات قضایی ،اداري،انتظامی و ... انجام تشریفات قضایی ،اداري،انتظامی و ... 
..گیري نمایدگیري نمایداز طریق مراجع قانونی پیاز طریق مراجع قانونی پیموضوع راموضوع راووایدایدنمنم

به هر صورت معدوم نماید به هر صورت معدوم نماید تحت پوشش مزایده گزارتحت پوشش مزایده گزارحق ندارد مورد معامله را در منطقه حق ندارد مورد معامله را در منطقه ررمزایده گمزایده گ22--22--1616
ایم قرارداد ایم قرارداد جرجر22--33--44طبق بندطبق بنددر صورت انجام این کاردر صورت انجام این کارو در دریا ریختن مجاز نمی باشد). و در دریا ریختن مجاز نمی باشد). (سوزاندن، دفن کردن (سوزاندن، دفن کردن 
گردد.گردد.با خریدار برخورد میبا خریدار برخورد می

یا هر نوع وسیله گرمازاي دیگر با کسب مجوز کتبی الزم از یا هر نوع وسیله گرمازاي دیگر با کسب مجوز کتبی الزم از ، دستگاه برش (برنر) ، دستگاه برش (برنر) گرمازاگرمازالهلهییوسوساستفاده از استفاده از 22--22--1717
هیزات اطفاي هیزات اطفاي باید وسایل و تجباید وسایل و تجمزایده گزارمزایده گزاربالمانع بوده و بالمانع بوده و مزایده گزارمزایده گزاراداره ایمنی و بهداشت محیط و ادارات ذي ربط اداره ایمنی و بهداشت محیط و ادارات ذي ربط 
تعیین شده قبالً فراهم و در محل آماده نماید.تعیین شده قبالً فراهم و در محل آماده نماید.مزایده گزارمزایده گزارحریق را که توسط اداره ایمنی و بهداشت محیط حریق را که توسط اداره ایمنی و بهداشت محیط 

و یا کارکنان و نمایندگان وي و یا کارکنان و نمایندگان وي مزایده گرمزایده گردر نتیجه قصور و مسامحه در نتیجه قصور و مسامحه مزایده گزارمزایده گزارکه اموال که اموال در صورتیدر صورتی22--22--1818
صورت عین مال ازبین رفته صورت عین مال ازبین رفته ه ه هفته بهفته بات وارده را ظرف مدت یکات وارده را ظرف مدت یکباید خسارباید خسارمزایده گرمزایده گرخسارت دیده و یا از بین برود خسارت دیده و یا از بین برود 

در صورت عدم دسترسی به عین مال از دست رفته با پرداخت مبلغی که در صورت عدم دسترسی به عین مال از دست رفته با پرداخت مبلغی که نماید .نماید .باشد تهیه باشد تهیه مزایده گزارمزایده گزارکه مورد قبول که مورد قبول 
زان زان در مورد نحوه جبران خسارات و تعیین میدر مورد نحوه جبران خسارات و تعیین میمزایده گزارمزایده گزارجبران نماید. تشخیص جبران نماید. تشخیص می شودمی شودمزایده گزار تعیینمزایده گزار تعیینتوسط توسط 

..الزم االجرا خواهد بودالزم االجرا خواهد بودمزایده گرمزایده گرآن قطعی و براي آن قطعی و براي 

کتبی پانزده روزه کتبی پانزده روزه خود تشخیص دهد با اخطار قبلی و خود تشخیص دهد با اخطار قبلی و حق خواهد داشت بنا به هر دلیلی کهحق خواهد داشت بنا به هر دلیلی کهمزایده گزارمزایده گزار22--22--1919
حاسبه حاسبه بر اساس مفاد و شرایط قرارداد تا روز خاتمه  قرارداد مبر اساس مفاد و شرایط قرارداد تا روز خاتمه  قرارداد ممزایده گرمزایده گررا خاتمه دهد. بدیهی است مطالبات را خاتمه دهد. بدیهی است مطالبات قراردادقرارداد

و بر اساس آن با خریدار تسویه خواهد شد.و بر اساس آن با خریدار تسویه خواهد شد.

را در را در آنآنیا تمام یا تمام عملیات اجراییعملیات اجراییمی تواند در طول مدت اجراي قرارداد، دستور تعلیق قسمتی ازمی تواند در طول مدت اجراي قرارداد، دستور تعلیق قسمتی ازمزایده گزارمزایده گزار22--22--2020
شود. شود. می می تاریخ شروع تعلیق مشخص تاریخ شروع تعلیق مشخص مزایده گزارمزایده گزارروز صادر کند. در ابالغیه روز صادر کند. در ابالغیه 9090یک نوبت و حداکثر براي مدت یک نوبت و حداکثر براي مدت 

دمات را به حالت دمات را به حالت اجراي آن قسمتی از خدمات ویا کل خاجراي آن قسمتی از خدمات ویا کل خمزایده گزارمزایده گزارموظف است پس از دریافت دستورموظف است پس از دریافت دستورگرگرمزایده مزایده 
منعکس منعکس مزایده گزارمزایده گزارروز قبل از پایان این مدت موضوع را براي اتخاذ تصمیم نهایی به روز قبل از پایان این مدت موضوع را براي اتخاذ تصمیم نهایی به 1414ظرف ظرف تعلیق درآورده و تعلیق درآورده و 

ويويبه به مزایده گزارمزایده گزارروع مجدد کار از سوي روع مجدد کار از سوي دستور شدستور ش،،مزایده گرمزایده گرروز از دریافت درخواست روز از دریافت درخواست 1414نماید. هر گاه پس از نماید. هر گاه پس از 
قسمت متوقف شده خدمات را از موضوع قسمت متوقف شده خدمات را از موضوع حذف حذف را درخواست کند ویا را درخواست کند ویا قراردادقراردادمی تواند خاتمه می تواند خاتمه مزایده گرمزایده گرصادر نشود صادر نشود 

تمدید شود. بدیهی تمدید شود. بدیهی روزه دیگرروزه دیگر9090براي یک دوره براي یک دوره نماید. مدت تعلیق می تواند با توافق دو طرفنماید. مدت تعلیق می تواند با توافق دو طرفدرخواستدرخواستقراردادقرارداد
قابل پرداخت نخواهد بود.قابل پرداخت نخواهد بود.مزایده گرمزایده گربابت دوران تعلیق به بابت دوران تعلیق به /خسارتی/خسارتیگونه هزینهگونه هزینهاست هیچاست هیچ
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بین المللی عمل خواهد بین المللی عمل خواهد اتاق بازرگانیاتاق بازرگانی421421فورس ماژور بر اساس شرایط مندرج در نشریه فورس ماژور بر اساس شرایط مندرج در نشریه در صورت بروز در صورت بروز 22--22--2121
شد.شد.
اي اجرائی موضوع اي اجرائی موضوع ههرشوه دردستگاهرشوه دردستگاهآئین نامه پیشگیري ومبارزه باآئین نامه پیشگیري ومبارزه بامفادمفادتائید می نماید که ازتائید می نماید که ازمزایده گرمزایده گر22--22--2222

معاون اول محترم رئیس جمهور آگاهی کامل داشته وموادمعاون اول محترم رئیس جمهور آگاهی کامل داشته ومواد8383//1212//2222هـ مورخ هـ مورخ 3037430374/ت /ت 7327773277ابالغیه شماره ابالغیه شماره 
..مطروحه راکامالً رعایت می نمایدمطروحه راکامالً رعایت می نماید

هاي اجرائی چنانچه به هاي اجرائی چنانچه به ارزه بارشوه دردستگاهارزه بارشوه دردستگاهآئین نامه پیشگیري ومبآئین نامه پیشگیري ومب22ازماده ازماده ” ” ــهه“ “ دراجراي بند دراجراي بند 22--22--2323
اً و اً و راسراسحق دارد حق دارد مزایده گزارمزایده گزارآئین نامه گردد آئین نامه گردد 11مرتکب یکی ازاعمال مذکور درماده مرتکب یکی ازاعمال مذکور درماده ده گرده گرییمزامزا، ، گزارگزارمزایده مزایده تشخیص تشخیص 

آئین نامه وتبصره آئین نامه وتبصره 77همچنین طبق ماده همچنین طبق ماده فسخ نماید وفسخ نماید وقرارداد راقرارداد راو.... و.... بدون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی بدون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی 
معاونت برنامه ریزي معاونت برنامه ریزي به به دداري خواهد نمود ومراتب رادداري خواهد نمود ومراتب راسال خوسال خو55به مدت به مدت مزایده گرمزایده گرباباهرگونه قرارداديهرگونه قرارداديیک آن ازعقدیک آن ازعقد

..اعالم خواهد کرداعالم خواهد کردکار و امور اجتماعی کار و امور اجتماعی ،،رفاهرفاه،،راهبردي رئیس جمهور/ وزارت تعاونراهبردي رئیس جمهور/ وزارت تعاوننظارتنظارتوو
به نسبت مبلغ پرداختی بر موضوع مزایده مالکیت دارد و مازاد بر مبلغ پرداخت شده کماکان به نسبت مبلغ پرداختی بر موضوع مزایده مالکیت دارد و مازاد بر مبلغ پرداخت شده کماکان مزایده گرمزایده گر22--22--2424

هیچگونه حقوقی نسبت به آن نخواهد داشت.هیچگونه حقوقی نسبت به آن نخواهد داشت.مزایده گرمزایده گرو و تحت مالکیت شرکت بودهتحت مالکیت شرکت بوده
بوده ودر صورت بروز هرگونه ایراد یا آسیب جانی بوده ودر صورت بروز هرگونه ایراد یا آسیب جانی مزایده گرمزایده گرکاالي خارج شده از انبار شرکت در تملک کاالي خارج شده از انبار شرکت در تملک 22--22--2525

..خواهد بودخواهد بودمزایده گرمزایده گرومالی یا زیست محیطی به افراد واشخاص دولتی،عمومی وخصوصی برعهده وهزینه وتعهد ومالی یا زیست محیطی به افراد واشخاص دولتی،عمومی وخصوصی برعهده وهزینه وتعهد 

::جرایمجرایم--22--33
مزایده را در مهلت مقرر به خارج از جزیره حمل ننماید و یا به هر دلیل تاخیر مزایده را در مهلت مقرر به خارج از جزیره حمل ننماید و یا به هر دلیل تاخیر اجناس مورداجناس موردمزایده گرمزایده گرچنانچه چنانچه --22--33--11

اعمال اعمال زارزارمزایده گمزایده گشرح ذیل از سوي شرح ذیل از سوي ه ه جریمه اي بجریمه اي بتأخیر،تأخیر،از روز اولاز روز اولیا وقفه اي در امر انجام تعهدات ایجاد شود، یا وقفه اي در امر انجام تعهدات ایجاد شود، 
: : نخواهد داشتنخواهد داشتدر این خصوص در این خصوص ا و اعتراضی ا و اعتراضی گونه ادعگونه ادعر حق هیچر حق هیچمزایده گمزایده گخواهد شد و خواهد شد و 

،،آالتآالتحمل و خروج آهنحمل و خروج آهنبه تناسب روزهاي تعیین شده براي به تناسب روزهاي تعیین شده براي از اولین روز شروع تاخیراز اولین روز شروع تاخیردر مرحله اولدر مرحله اولمزایده گرمزایده گرالف ـ الف ـ 
هر روز  نیم در هزار بهاي مورد هر روز  نیم در هزار بهاي مورد به ازاءبه ازاءجریمه تاخیرجریمه تاخیرمشمول مشمول روز)روز)180180((درصد زمان مجاز حملدرصد زمان مجاز حمل2020حداکثر به مدت حداکثر به مدت 

گردد.گردد.میمیمعاملهمعامله

حمل و خروج حمل و خروج در مرحله دوم با احتساب زمان تاخیر در بند الف به تناسب روز هاي تعیین شده برايدر مرحله دوم با احتساب زمان تاخیر در بند الف به تناسب روز هاي تعیین شده برايمزایده گرمزایده گرـ ـ ب ب 
مشمول جریمه تاخیر به ازاء هر روز  یک در هزار مشمول جریمه تاخیر به ازاء هر روز  یک در هزار ،،روز) روز) 180180حمل(حمل(درصد زمان مجاز درصد زمان مجاز 2020حداکثر به مدت حداکثر به مدت ،،آهن آالتآهن آالت

گردد.گردد.بهاي مورد معامله میبهاي مورد معامله می
و عدم اقدام توسط مزایده و عدم اقدام توسط مزایده ))فوق االشارهفوق االشاره""بب""و و ""الفالف""ردیف ردیف مجموع دو مجموع دو درصد زمان مجاز حمل (درصد زمان مجاز حمل (4040ـ بعد از پایان ـ بعد از پایان ج ج 
ضمانت ضمانت قضایی، اداري، انتظامی و.... نسبت به ضبط قضایی، اداري، انتظامی و.... نسبت به ضبط مزایده گزار مجاز خواهد بود راساً و بدون نیاز به تشریفاتمزایده گزار مجاز خواهد بود راساً و بدون نیاز به تشریفات، ، گرگر

گونه اعتراضی در این گونه اعتراضی در این حق هیچحق هیچمزایده گرمزایده گرو و اقدام نمایداقدام نمایدقرارداد قرارداد و فسخ و فسخ مزایده گرمزایده گرسپرده حسن انجام تعهدات سپرده حسن انجام تعهدات نامه/نامه/
خصوص نخواهد داشت. خصوص نخواهد داشت. 

مزایده مزایده با تشخیص و صالحدید با تشخیص و صالحدید مزایده گرمزایده گردر انجام تعهدات در انجام تعهدات اثر تاخیراثر تاخیرهاي مستقیم و غیرمستقیم برهاي مستقیم و غیرمستقیم برـ زیانـ زیان22--33--22
عهدات عهدات سپرده حسن انجام تسپرده حسن انجام تضمانت نامه/ضمانت نامه/و غیره از محلو غیره از محل،اداري،انتظامی ،اداري،انتظامی و بدون رعایت هرگونه تشریفات قضاییو بدون رعایت هرگونه تشریفات قضاییگزارگزار
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و در صورت عدم تکافو، دریافت زیان هاي مذکور از طریق و در صورت عدم تکافو، دریافت زیان هاي مذکور از طریق ..برداشت و اخذ می گرددبرداشت و اخذ می گرددمزایده گرمزایده گریا از محل مطالبات یا از محل مطالبات و و 
مراجع ذیصالح پیگیري خواهدشد.مراجع ذیصالح پیگیري خواهدشد.

و یا عدم و یا عدم مزایده گرمزایده گرتوسط توسط در زمان بار گیري و حملدر زمان بار گیري و حملیک نفر نماینده تام االختیاریک نفر نماینده تام االختیاردر صورت عدم معرفیدر صورت عدم معرفی--22--33--33
نماید ونماید ومیمیرا جریمهرا جریمهمزایده گر مزایده گر ریالریال55رر000000رر000000مبلغ مبلغ روزانهروزانهمزایده گزار مزایده گزار ،،مذکور پس از معرفیمذکور پس از معرفیدسترسی به نمایندهدسترسی به نماینده

گونه اعتراضی نخواهد داشت. گونه اعتراضی نخواهد داشت. حق هیچحق هیچررمزایده گمزایده گ
مزایده مزایده به به اجازه بارگیري اجازه بارگیري مزایده گزارمزایده گزارو یا نماینده تام االختیار وي،و یا نماینده تام االختیار وي،مزایده گرمزایده گرعدم حضور عدم حضور مدت مدت بدیهی است در طول بدیهی است در طول 

نخواهد داد.نخواهد داد.گر گر 
در صورت معدوم نمودن (سوزاندن، دفن کردن و  در دریا ریختن) تمام یا قسمتی از مورد معامله توسط در صورت معدوم نمودن (سوزاندن، دفن کردن و  در دریا ریختن) تمام یا قسمتی از مورد معامله توسط --22--33--44

مزایده گر را جریمه و از ادامه کار مزایده گر را جریمه و از ادامه کار ریالریال1010رر000000رر000000مبلغ مبلغ مزایده گر، مزایده گزار می تواند براي هر مورد گزارش ناظر مزایده گر، مزایده گزار می تواند براي هر مورد گزارش ناظر 
تراضی نخواهد داشت.تراضی نخواهد داشت.ععااعمل آورده و مزایده گر حق هیچگونه عمل آورده و مزایده گر حق هیچگونه ه ه نیز ممانعت بنیز ممانعت ب
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شرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران
ایران (سهامی خاص)ایران (سهامی خاص)شرکت پایانه هاي نفتیشرکت پایانه هاي نفتی

02/95برگ مخصوص ارائه نرخ در مزایده شماره

........................................................................................شماره ثبت شماره ثبت اینجانب ........................ فرزند ................ داراي شناسنامه/اینجانب ........................ فرزند ................ داراي شناسنامه/
....................................................................................................به نشانی ..................................................................به نشانی ..................................................................صادره از ...............صادره از ...............

پستی پستی  د د کککد ملیکد ملی

(صرفا براي افراد حقوقی)(صرفا براي افراد حقوقی)ه ملیه ملیکد شناسکد شناس

وضع موجود و با اطالع کامل از کمیت و ه قیمت پیشنهادي ارائه نموده ام بکه ذیال در مقابل آنموضوع مورد مزایدهحاضرم 

، موضوع تعهداتوده و سپرده حسن انجام مالیات ارزش افز،ضمن پرداخت بهاي مورد معاملهونمایم خریداريآنکیفیت 

خارج نمایم.مزایده گزاربین از انبار قرارداد فیمامفادواساس شرایط بررا ه معامل

و و امضا امضا تایید،تایید،جانب مطالعه،جانب مطالعه،تمامی اوراق مربوط به مشخصات و شرایط شرکت در مزایده توسط اینتمامی اوراق مربوط به مشخصات و شرایط شرکت در مزایده توسط این. . 11
باشد.باشد.پیوست میپیوست می

..........................................................................................................................شماره هاي .شماره هاي .به به ه شماره /ه شماره /بب..........................رسید دریافتی بانک ....رسید دریافتی بانک ....اصل قبض/اصل قبض/. . 22
................................................................................مبلغ .....مبلغ .....ه ه ببمورخ .............مورخ .............

باشد.باشد.ضمیمه میضمیمه میدر مزایدهدر مزایدهشرکتشرکتتضمینتضمینریال بابت ریال بابت 

در صورت در صورت ......مرگی و مرگی و عوارض گعوارض گ،،مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزوده،،کسور قانونی از قبیل بیمهکسور قانونی از قبیل بیمهپرداخت هر گونه پرداخت هر گونه . . 33
جانب است.جانب است.ایناینو هزینه و هزینه عهدهعهدهه ه تعلق بتعلق ب

و و نموده امنموده امو ساقط و ساقط فاحش را در این معامله از خود سلبفاحش را در این معامله از خود سلبلو لو غبن وغبن وجانب کلیه خیارات باالخص خیارجانب کلیه خیارات باالخص خیارایناین. . 44
چنانچه ادعایی در این خصوص مطرح نمایم از درجه اعتبار ساقط می باشد. چنانچه ادعایی در این خصوص مطرح نمایم از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

را قید نماید. ل درج کل قیمت پیشنهادي/ردیف/ریال: مبلغ کل ردیف مربوطهمحدر قسمت می بایست مزایده گر: نکته مهم

گردد.در صورت افزایش و یا کاهش حجم مزایده از تناسب مبلغ کل به تعداد/مقدار افزایش /کاهش محاسبه می
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دول ارائه نرخج

جمع قیمت پیشنهادي/ریال
قیمت پیشنهادي هر 

کیلوگرم/ریال
واحد

تعداد/ 
مقدار

ح کاالشــر

تن 20,000 آهن آالت اسقاطی

تن 15 چوبهاي مستعمل

* * * الستیک هاي فرسوده 
خودرو

جمع کل قیمت پیشنهادي اقالم سه گانه/ریال

مالیات  بر ارزش افزوده کل اقالم/ریال

کل قیمت پیشنهادي اقالم  با احتساب بیمه،
مالیات و مالیات بر ارزش افزوده /ریال

مهر و امضاي صاحب/صاحبان مجاز امضا مزایده گر
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شرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران
ایران (سهامی خاص)ایران (سهامی خاص)شرکت پایانه هاي نفتیشرکت پایانه هاي نفتی

نرخضمیمه برگ پیشنهاد

مدارك و اطالعات زیر را که  پیشنهاد دهنده باید ارائه دهد:مدارك و اطالعات زیر را که  پیشنهاد دهنده باید ارائه دهد:

شعبهشعبهشماره حساب جاريشماره حساب جاريبانکبانکنامنام--11

شماره شباي حساب شماره شباي حساب 

را به آن واریز خواهد نمود.را به آن واریز خواهد نمود.مزایده گرمزایده گرمطالبات مطالبات گزارگزارمزایدهمزایدهکه که شهرستانشهرستان
ارائه تاییدیه از بانک ارائه تاییدیه از بانک ،،ایل به تغییر حساب جاري خود باشدایل به تغییر حساب جاري خود باشدبعد از امضاي پیمان مبعد از امضاي پیمان مچنانچه برنده مزایدهچنانچه برنده مزایدهتبصره: تبصره: 

مبنی بر بالمانع بودن تغییر حساب الزامی است.مبنی بر بالمانع بودن تغییر حساب الزامی است.قبلی قبلی 
ــه ــ٢٢ ــه چنانچ ــرچنانچ ــده گ ــرمزای ــده گ ــا مزای ــا ب ــدگانب ــنهاد دهن ــدگانپیش ــنهاد دهن ــراکت  ددپیش ــل ش ــایی از قبی ــتگی ه ــري وابس ــراکت  یگ ــل ش ــایی از قبی ــتگی ه ــري وابس ــویت در یگ ــویت در ، عض ، عض

نوشته شود.نوشته شود.مزبور باید مشخص و ذیالًمزبور باید مشخص و ذیالًپیشنهاد دهندگانپیشنهاد دهندگان، نام ، نام هیأت مدیره و غیره داشته باشدهیأت مدیره و غیره داشته باشد

مـدیره ،  مـدیره ،  ، عضـویت درهیـأت  ، عضـویت درهیـأت  وابستگی هایی از قبیل داشتن سـهام وابستگی هایی از قبیل داشتن سـهام ررگگمزایدهمزایدهچنانچه افرادي از کارکنان چنانچه افرادي از کارکنان --33
ها بـا  ها بـا  داشته باشند باید نام فرد یا افراد و نسبت آنداشته باشند باید نام فرد یا افراد و نسبت آنایشانایشانیا کارکنان یا کارکنان مزایده گرخویشاوندي و غیره با خویشاوندي و غیره با 

ذیالً نوشته شود.ذیالً نوشته شود.ایشانایشانیا کارکنان یا کارکنان مزایده گر

تذکر:تذکر:
از دادن اطالعـات مربـوط بـه وابسـتگی و یـا      از دادن اطالعـات مربـوط بـه وابسـتگی و یـا      مزایـده گـر  مزایـده گـر  چنانچه پس از امضاء پیمان معلوم گردد کـه  چنانچه پس از امضاء پیمان معلوم گردد کـه  

فوق خودداري نموده است قصور او از این بابت نقض پیمان فوق خودداري نموده است قصور او از این بابت نقض پیمان 33و و 22هاي هاي خویشاوندي مندرج در ردیفخویشاوندي مندرج در ردیف
از از مزایـده گـر  مزایـده گـر  حق دارد عـالوه بـه حـذف نـام     حق دارد عـالوه بـه حـذف نـام     گزار گزار مزایده مزایده و و تلقی گردیدهتلقی گردیدهمزایده گرمزایده گربه تقصیر از طرف به تقصیر از طرف 

در این مـورد قطعـی و   در این مـورد قطعـی و   گزار گزار مزایدهمزایدهتشخیص تشخیص رسمی، پیمان را نیز فسخ نماید. رسمی، پیمان را نیز فسخ نماید. پیشنهاد دهندگانپیشنهاد دهندگانفهرست فهرست 
است.است.الزم االجراالزم االجرا
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نام :نام :

سمت :سمت :

ز:ز:کد ملی صاحب/صاحبان امضاء مجاکد ملی صاحب/صاحبان امضاء مجا

رقمی شرکت:رقمی شرکت:1010کد پستی کد پستی 

کد اقتصادي :کد اقتصادي :

شناسه ملی :شناسه ملی :

نشانی پست الکترونیکنشانی پست الکترونیک

تاریخ :تاریخ :

مهر و امضاء مزایده گر:مهر و امضاء مزایده گر:

تلفن ثابت و همراه :تلفن ثابت و همراه :

وط بـه نـام   وط بـه نـام   در مواردي که صا حبان مجاز امضا مزایده گر بیش از یک نفر باشـند درج مشخصـات مربـ   در مواردي که صا حبان مجاز امضا مزایده گر بیش از یک نفر باشـند درج مشخصـات مربـ   توجه:توجه:
،سمت وکد ملی ایشان ضروري خواهد بود.،سمت وکد ملی ایشان ضروري خواهد بود.
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تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله به وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان 
22/10/1337دولت در معامالت دولتی و کشوري مورخه 

ه مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله ه مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله نماید کنماید کبا امضاي این برگ اقرار میبا امضاي این برگ اقرار میمزایده گرمزایده گر
نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع نمی باشد و چنانچه خالف این موضوع 13371337کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه سال کارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب دي ماه سال 

را مردود و تضمین را مردود و تضمین ار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي معامله فوقار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي معامله فوقززگگزایدهزایدهممبه اثبات برسد، به اثبات برسد، 
هاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجراي قرارداد هاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجراي قرارداد را ضبط نماید. همچنین پیشنرا ضبط نماید. همچنین پیشنزایدهزایدهشرکت در مشرکت در م

راتب را بالفاصله راتب را بالفاصله مشمول قانون مزبور گردد ممشمول قانون مزبور گردد م‘ ‘ به دلیل استخدام و یا انتصاب در دستگاه هاي دولتی به دلیل استخدام و یا انتصاب در دستگاه هاي دولتی 
بدیهی است چنانچه پیشنهاد بدیهی است چنانچه پیشنهاد ‘ ‘ تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود گزار برساندگزار برساندزایدهزایدهبه اطالع مبه اطالع م

بدون نیاز به بدون نیاز به گزار حق دارد قرارداد را گزار حق دارد قرارداد را زایدهزایدهالع نرساند نه تنها مالع نرساند نه تنها مفاصله به اطفاصله به اطدهنده مراتب فوق را بالدهنده مراتب فوق را بال
فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نماید بلکه فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نماید بلکه انجام تشریفات قضایی ،اداري ،انتظامی و ... انجام تشریفات قضایی ،اداري ،انتظامی و ... 

هر گونه هر گونه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجراي کار را نیز بنا به تشخیص خود از 
وصول خواهد نمود.وصول خواهد نمود.لبات مزایده گزار لبات مزایده گزار مطامطا

می می به مدیریت .................... با امضاي این تعهد نامه قبول و تاییدبه مدیریت .................... با امضاي این تعهد نامه قبول و تایید......................................مزایده گرمزایده گر/ / این شرکت این شرکت 
قرارداد مربوطه معرفی گردد و قرارداد مربوطه معرفی گردد و خریدارخریدارعنوان عنوان ه ه تشخیص داده شود و بتشخیص داده شود و بزایدهزایدهنماید که هر گاه برنده منماید که هر گاه برنده م
و یا و یا ه ه منوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نمودمنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نمودافرادي را که مشمول مافرادي را که مشمول م
زایدهزایده، م، مممل مدت قرارداد عمل نمایل مدت قرارداد عمل نمایها محول و خالف قانون فوق الذکر در خالها محول و خالف قانون فوق الذکر در خالقسمتی از کار را به آنقسمتی از کار را به آن

خ وخ وفسفسرا بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی ،اداري ،انتظامی و ... را بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی ،اداري ،انتظامی و ... گزار حق خواهد داشت که قرارداد گزار حق خواهد داشت که قرارداد 
را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجراي را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجراي برنده مزایدهبرنده مزایدهضمانت نامه انجام تعهدات ضمانت نامه انجام تعهدات 

کسر نماید.کسر نماید.این مزایده گراین مزایده گرکار را از اموال کار را از اموال 
.).)بوده و مورد تأیید این مناقصه گزار می باشدبوده و مورد تأیید این مناقصه گزار می باشدگزار گزار زایدهزایدهیزان خسارت وارده با تشخیص میزان خسارت وارده با تشخیص م.( تعیین م.( تعیین م

اطالع کامل و از مجازات هاي مربوط اطالع کامل و از مجازات هاي مربوط ه ه گفتگفتارد از متن قانون پیشارد از متن قانون پیشدددر ضمن پیشنهاد دهنده اعالم میدر ضمن پیشنهاد دهنده اعالم می
به متخلفین از قانون یاد شده آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات هاي مربوطه به متخلفین از قانون یاد شده آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات هاي مربوطه 

شدشدمی بامی با
مزایده گرامضا صاحب/صاحبان مجازمهر و امضاي 
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و مدارك عمومی مزایدهتعهد نامه اجرا  و پذیرش مسئولیت هاي ناشی از مقررات و اسناد

در آخر این اوراق نشان دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده مزایده گرمزایده گرالف) بدینوسیله تأیید می نماید که مهر و امضاي مجاز این الف) بدینوسیله تأیید می نماید که مهر و امضاي مجاز این 
، بخشنامه ها و به طور ، بخشنامه ها و به طور ، دستورالعمل ها، دستورالعمل هااا، آئین نامه ه، آئین نامه ه، مصوبات، مصوباتاز متن قوانیناز متن قوانینمزایده گرمزایده گراطالع کامل این اطالع کامل این 

می باشد.می باشد.ذیلذیل» » جج««د و مدارك نامبرده شده در بند د و مدارك نامبرده شده در بند کلی اسناکلی اسنا
نیز جزو اسناد و مدارك نیز جزو اسناد و مدارك ذیل ذیل » » جج««که اسناد و مدارك موضوع بند که اسناد و مدارك موضوع بند ب) همچنین بدینوسیله تأیید می نمایدب) همچنین بدینوسیله تأیید می نماید

و پیمان و پیمان با این مزایده با این مزایده ها در ارتباط ها در ارتباط و پیمان است و متن و مفاد ترتیبات مقرر شده در آنو پیمان است و متن و مفاد ترتیبات مقرر شده در آناین مزایدهاین مزایده
هاي الزم و نیز اجراي کامل آن نیز بدینوسیله توسط هاي الزم و نیز اجراي کامل آن نیز بدینوسیله توسط بوده و تمامی مسئولیتبوده و تمامی مسئولیتمزایده گرمزایده گرمورد قبول این مورد قبول این 

تقبل و تعهد می شود .تقبل و تعهد می شود .مزایده گرمزایده گراین این 
و پیمان و پیمان قررات و اسناد مدارك عمومی مزایدهقررات و اسناد مدارك عمومی مزایدهج) فهرست مج) فهرست م

نمونه پیمان نمونه پیمان ) ) 11
حترم نفتحترم نفتحل اختالف قراردادي وزیر محل اختالف قراردادي وزیر مشیوه نامهشیوه نامه) ) 22
و پیمان و اجراي آن می باشد.و پیمان و اجراي آن می باشد.ر نحو در ارتباط با این مزایدهر نحو در ارتباط با این مزایدهههسایر مقررات جاري که بهسایر مقررات جاري که به))33

تاریخ نام پیشنهاد دهنده      

مزایده گرصاحب/صاحبان مجاز امضا مهر و امضاي 

هاي ناشی از این هاي ناشی از این یتیتط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولمراتب مشروح در این فرم در ارتبامراتب مشروح در این فرم در ارتبا
و پیمان و پیمان نیز بوده و در این مزایدهنیز بوده و در این مزایدهگزارگزارمزایدهمزایدهو و مزایده گرمزایده گرپیمان و مزایده، مورد تأیید و قبول این پیمان و مزایده، مورد تأیید و قبول این 

بدان عمل خواهد شد.بدان عمل خواهد شد.

مزایده گرمزایده گرامضاي امضاي نام و نام و 
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پیمانسند 

مابینفیقرارداداین 
کـه طبـق قـوانین جمهـوري اسـالمی ایـران       کـه طبـق قـوانین جمهـوري اسـالمی ایـران       شرکت پایانـه هـاي نفتـی ایـران (سـهامی خـاص)       

در اداره ثبــت شــرکتدر اداره ثبــت شــرکت10101920450و بــا شناســه ملــی و بــا شناســه ملــی 149197تاســیس شــده و تحــت شــمارهتاســیس شــده و تحــت شــماره
ــا و م ــا و مه ــادي   ه ــد اقتص ــیده و داراي ک ــت رس ــه ثب ــاري ب ــر تج ــات غی ــادي   وسس ــد اقتص ــیده و داراي ک ــت رس ــه ثب ــاري ب ــر تج ــات غی ــماره ،،411155817498وسس ــماره ش ش

ــباي   ــاب ش ــباي  حس ــاب ش ــارتبانــک بانــک 100180000000000098119000IIRRحس ــعبه تج ــعبه ش ــهید الــه وردي ش ش
محمودرضـا  آقـاي  آقـاي  وومـدیرعامل  بـه عنـوان   بـه عنـوان   سید پیـروز موسـوي  نمایندگی آقـاي  نمایندگی آقـاي  بهبه369کد کد تهرانتهران

ـ عضـو منتخـب ه  به عنوان به عنوان مصباح  جزیـره  و نشـانی دفتـر مرکـزي آن واقـع در     و نشـانی دفتـر مرکـزي آن واقـع در     بـوده  بـوده  رهیمـد اتی
، ، 7546113169بـا کـد پسـتی   بـا کـد پسـتی   خارگ، سـاختمان مرکـزي، شـرکت پایانـه هـاي نفتـی ایـران        

ــن ــماره تلفـ ــنشـ ــماره تلفـ ــابر) 077338(24024شـ ــماره نمـ ــابرو شـ ــماره نمـ ــن  )077338(22982و شـ ــد و از ایـ ــی باشـ ــن  مـ ــد و از ایـ ــی باشـ مـ
نامیده می شود؛  از یک طرفنامیده می شود؛  از یک طرف»مزایده گزار«این قرارداد این قرارداد پس درپس در

وو
ــرکت  ــرکت شــ ــهامی « « ..................................................شــ ــهامی ســ ــماره   » » ----ســ ــت شــ ــه  تحــ ــماره   کــ ــت شــ ــه  تحــ ــهوو................................................کــ ــهشناســ ــی شناســ ــی ملــ ملــ

بـــه بـــه دراداره ثبـــت شـــرکت هـــا و موسســـات غیـــر تجـــاري در تـــاریخ ........................دراداره ثبـــت شـــرکت هـــا و موسســـات غیـــر تجـــاري در تـــاریخ ..........................................................................
کــد پســتی  کــد پســتی  ..........................................................،بــه  نشــانی،    ،بــه  نشــانی،    ............................................................ثبــت رســیده وداراي کــد اقتصــادي    ثبــت رســیده وداراي کــد اقتصــادي    
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نـــزد بانـــک........................... شـــعبه نـــزد بانـــک........................... شـــعبه IIRR....................................................................شـــماره حســـاب شـــبايشـــماره حســـاب شـــباي..................................................
....... ....... ............................. شهرســــــــــــتان ............................. ،کــــــــــــد شــــــــــــعبه .....................  ............................. شهرســــــــــــتان ............................. ،کــــــــــــد شــــــــــــعبه .....................  

ا ا تلفــــن................................ ، نمــــابر  ................................   بــــه نماینــــدگی آقــــاي ........................  بــــتلفــــن................................ ، نمــــابر  ................................   بــــه نماینــــدگی آقــــاي ........................  بــــ
//با کد ملی................................ می باشد با کد ملی................................ می باشد ................................سمتسمت

ــد .  ــانم ................................ فرزنـ ــد . آقا/خـ ــانم ................................ فرزنـ ــد   آقا/خـ ــماره ....................... کـ ــنامه شـ ــده شناسـ ــد   .................... دارنـ ــماره ....................... کـ ــنامه شـ ــده شناسـ .................... دارنـ
ــانی .................................................  ــه نشــ ــادره از .................... بــ ــی ................................ صــ ــانی ................................................. ملــ ــه نشــ ــادره از .................... بــ ــی ................................ صــ ــد ملــ ــد کــ کــ

ــباي پســــــتی ........................... تلفــــــن ...................پســــــتی ........................... تلفــــــن ................... ــماره حســــــاب شــــ ــباي ........................ داراي شــــ ــماره حســــــاب شــــ ........................ داراي شــــ
ــد   ــعبه .................. کــــــ ــد  .............................................................. نــــــــزد بانــــــــک ................... شــــــ ــعبه .................. کــــــ .............................................................. نــــــــزد بانــــــــک ................... شــــــ

.......................... می باشد./.......................... می باشد./

طرف دیگر با قید جهات و ضوابط مشروحه طرف دیگر با قید جهات و ضوابط مشروحه ازازنامیده می شود)نامیده می شود)""خریدار""(و از این پس در این قرارداد(و از این پس در این قرارداد
منعقد می گردد:منعقد می گردد:تهراندر در ذیل ذیل 

که :اینه بنظر
سایر محلهاي نگهداري سایر محلهاي نگهداري و و انبار مازادانبار مازاددردرموجود موجود اسقاط و ضایعات صنعتی اسقاط و ضایعات صنعتی آالتآالتآهنآهنمایل استمایل استشرکتشرکت) ) الفالف
ند.ند.را از طریق مزایده عمومی به فروش برسارا از طریق مزایده عمومی به فروش برسادر سطح جزیرهدر سطح جزیرهاسقاط و ضایعات صنعتی اسقاط و ضایعات صنعتی آالت آالت آهنآهن
لذا طرفین لذا طرفین خریداري نماید. خریداري نماید. مزایده گزارمزایده گزارخریدار اعالم نموده که مایل و قادر است موارد فوق الذکر را از خریدار اعالم نموده که مایل و قادر است موارد فوق الذکر را از ب )ب )

نماید.نماید.نسبت به عقد پیمان حاضر اقدام و طبق شرایط مشروح در آن، به شرح زیر اعالم توافق مینسبت به عقد پیمان حاضر اقدام و طبق شرایط مشروح در آن، به شرح زیر اعالم توافق می

قرارداداسناد و مدارك ـ 1ماده 
تشکله الینفک و ذاتی پیمان حاضر محسوب گردیده و در صورت تشکله الینفک و ذاتی پیمان حاضر محسوب گردیده و در صورت اسناد و مدارك زیر به عنوان اجزا ماسناد و مدارك زیر به عنوان اجزا م

وجود هر گونه تناقص بین آن ها به ترتیب مندرج در زیر ارجحیت خواهند داشت.وجود هر گونه تناقص بین آن ها به ترتیب مندرج در زیر ارجحیت خواهند داشت.
حاضرحاضرپیمان پیمان سند سند 11--11
مورخ ...... مورخ ...... 9595//0202مزایده شماره مزایده شماره صورتجلسه قبل از تسلیم  پیشنهاد نرخ  صورتجلسه قبل از تسلیم  پیشنهاد نرخ  11--22
دهیدهیمه برگ پیشنهاد نرخ و جداول نرخ مه برگ پیشنهاد نرخ و جداول نرخ ضمیضمی،،برگ پیشنهاد نرخبرگ پیشنهاد نرخ11--33
زایدهزایدهدعوتنامه و دستور العمل به پیشنهاد دهندگان جهت شرکت در مدعوتنامه و دستور العمل به پیشنهاد دهندگان جهت شرکت در م11--44
یـت مقـررات ایمنـی و    یـت مقـررات ایمنـی و    دستورالعمل ها و بخشنامه ها شامل دسـتورالعمل الزامـات الزم جهـت رعا   دستورالعمل ها و بخشنامه ها شامل دسـتورالعمل الزامـات الزم جهـت رعا   11--55

نامـه آشـنایی بـا    نامـه آشـنایی بـا    تعهـد تعهـد و سـایر، و سـایر، HHSSEEالعمل ایمنی و بهداشـت محـیط   العمل ایمنی و بهداشـت محـیط   دستوردستور،،شرایط اضطراريشرایط اضطراري
..، دستور العمل خرید و حمل کاال، دستور العمل خرید و حمل کاالجزیرهجزیره

ابالغ می شود ابالغ می شود خریدارخریدار، مدارك تکمیلی که حین اجراي کار و به منظور اجراي پیمان، به ، مدارك تکمیلی که حین اجراي کار و به منظور اجراي پیمان، به سایر اسنادسایر اسناد11--66
می آید.می آید.اسناد و مدارك پیمان به شماراسناد و مدارك پیمان به شمارفین پیمان مبادله می گردد نیز جزفین پیمان مبادله می گردد نیز جزیا بین طریا بین طر

پیمانموضوعـ 2ماده 
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،........ چوبهـاي مسـتعمل و   آالت اسقاطیگرم آهنکیلو.........خریدازازپیمان عبـارت  پیمان عبـارت  موضوعموضوع
می باشد. می باشد. مزایدهمزایدهاسناد اسناد به شرح مندرج دربه شرح مندرج درالستیک هاي فرسوده خودرو

مورد مزایده که به مورد مزایده که به اسقاط و ضایعات صنعتیاسقاط و ضایعات صنعتیآالتآالتوزن آهنوزن آهنچنانچه چنانچه تبصره : وزن مذکور برآوردي است؛ تبصره : وزن مذکور برآوردي است؛ 
شود بیشتر از مقدار ذکر شده در اسناد مزایده باشد، مزایده گر ملزم می باشد تا شود بیشتر از مقدار ذکر شده در اسناد مزایده باشد، مزایده گر ملزم می باشد تا صورت توزینی فروخته میصورت توزینی فروخته می

رویت شده را تا مرحله بارگیري و پاکسازي کامل محل نگهداري آن ها به رویت شده را تا مرحله بارگیري و پاکسازي کامل محل نگهداري آن ها به مورد مزایدهمورد مزایدهدرصد از کل درصد از کل 2525سقف سقف 
ر در ر در مذکومذکواسقاط و ضایعات صنعتیاسقاط و ضایعات صنعتیآالتآالتآهنآهنوزن وزن نرخ پیشنهادي خریداري و تحویل گیرد. در صورتی که نرخ پیشنهادي خریداري و تحویل گیرد. در صورتی که 

پایان تحویل کمتر از میزان برآوردي باشد، مزایده گزار به همان نسبت بهاي آن را به خریدار حسب نرخ پایان تحویل کمتر از میزان برآوردي باشد، مزایده گزار به همان نسبت بهاي آن را به خریدار حسب نرخ 
گر برنده، به وي  مسترد خواهد نمود.گر برنده، به وي  مسترد خواهد نمود.پیشنهادي مزایدهپیشنهادي مزایده

مدت پیمانـ 3ماده
خـارج از  خـارج از  ، بـه ، بـه مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  خریدار تعهد می نماید که کاالي مورد معامله را به شرح ذیل پـس از اعـالم کتبـی    خریدار تعهد می نماید که کاالي مورد معامله را به شرح ذیل پـس از اعـالم کتبـی    

جزیره بارگیري نماید.جزیره بارگیري نماید.

بـه  بـه  مزایده گزارمزایده گزارییکه شروع آن دو هفته پس از اعـالم کتبکه شروع آن دو هفته پس از اعـالم کتباستاستييروز کارروز کار180180عاملهعاملهمورد ممورد مو حمل و حمل بارگیريبارگیريمهلت مهلت 
باشد. باشد. ییخریدار مخریدار م

صـد  صـد  به نسبت دربه نسبت در،،صورتی که  اقدام به بارگیري و حمل مقدار اضافه بر میزان  اصلی موضوع پیمان گرددصورتی که  اقدام به بارگیري و حمل مقدار اضافه بر میزان  اصلی موضوع پیمان گرددتبصره : در تبصره : در 
..روز)روز)4545(حداکثر (حداکثر روزه مذکور افزوده خواهد شد روزه مذکور افزوده خواهد شد 180180ده ، به مهلت ده ، به مهلت اضافه شاضافه ش

پیمان و نحوه پرداخت آنمبلغ -4ماده 

از قرار هر کیلوگرم...... ( ...................) ریال جمعا به ارزش.............. ( از قرار هر کیلوگرم...... ( ...................) ریال جمعا به ارزش.............. ( ؛ آهن آالت اسقاطی؛ آهن آالت اسقاطیمورد معاملهمورد معامله
کیلـــوگرم..............(...............) ریـــال جمعـــا بـــه کیلـــوگرم..............(...............) ریـــال جمعـــا بـــه ، چوبهـــاي مســـتعمل از قـــرار هـــر ، چوبهـــاي مســـتعمل از قـــرار هـــر .............) ریـــال.............) ریـــال

ارزش............(................) ریال و الستیک هاي فرسوده خودرو بـه ارزش..................(................) ریـال،  ارزش............(................) ریال و الستیک هاي فرسوده خودرو بـه ارزش..................(................) ریـال،  
....جمعـاً بـه ارزش.............   ....جمعـاً بـه ارزش.............   کی به تاریخ....... به مبلـغ .......... ( ............ ) ریـال و..............  کی به تاریخ....... به مبلـغ .......... ( ............ ) ریـال و..............  بانبانطی فیش طی فیش کهکه

(..................... ) ریال به حساب شرکت پایانه هاي نفتی ایران نقداً پرداخت شده است .(..................... ) ریال به حساب شرکت پایانه هاي نفتی ایران نقداً پرداخت شده است .

طـی فـیش   طـی فـیش   کـل اقـالم  کـل اقـالم  افزوده افزوده بابت مالیات بر ارزش بابت مالیات بر ارزش .............................. ) ریال.............................. ) ریال( ( ..............................مبلغ مبلغ :١
به حساب شرکت پایانه هاي نفتی ایران نقداً پرداخت شده است .به حساب شرکت پایانه هاي نفتی ایران نقداً پرداخت شده است .........................بانکی مورخ  بانکی مورخ  
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خریدار هزینه کارشناسی را به مبلغ  .................  ( ............................................. ) ریال طی فیش بـانکی  خریدار هزینه کارشناسی را به مبلغ  .................  ( ............................................. ) ریال طی فیش بـانکی  : : 22تبصره تبصره 
ت نموده است.ت نموده است.پرداخپرداخمزایده گزارمزایده گزارشماره ....... بانک ....  مورخ  ......... به حساب شماره ....... بانک ....  مورخ  ......... به حساب 

محل تحویل ـ 5ماده

تحویل خریـدار  تحویل خریـدار  جزیره،جزیره،آالت در سطح آالت در سطح هاي نگهداري آهنهاي نگهداري آهنو سایر محلو سایر محلکاال در محل انبار مازاد خاركکاال در محل انبار مازاد خارك
(باسکول)مستقر در جزیره خـارك وزن دقیـق آن   (باسکول)مستقر در جزیره خـارك وزن دقیـق آن   مزایده گزارمزایده گزارمی شود و سپس توسط دستگاه توزین می شود و سپس توسط دستگاه توزین 

مشخص خواهد شد.مشخص خواهد شد.

د معامله در خارك،موردمعامله در محل نگهداري در خارك د معامله در خارك،موردمعامله در محل نگهداري در خارك در صورت عدم امکان توزین کاالهاي موردر صورت عدم امکان توزین کاالهاي مور
و با برآورد تقریبی از نظر وزن تحویل خریدار خواهد شد. اما براي مشخص نمودن وزن دقیق کاالي و با برآورد تقریبی از نظر وزن تحویل خریدار خواهد شد. اما براي مشخص نمودن وزن دقیق کاالي 

عمل خواهد آمد مالك خواهد بود.  عمل خواهد آمد مالك خواهد بود.  بهبهمزایده گزارمزایده گزارنمایندهنمایندهتحویلی توزین نهایی که در بوشهر با نظارت تحویلی توزین نهایی که در بوشهر با نظارت 
تحویل در محل نگهداري در خارك و قبل از توزین موردمعامله کالً یا جزاً تحویل در محل نگهداري در خارك و قبل از توزین موردمعامله کالً یا جزاً بدیهی است چنانچه پس از بدیهی است چنانچه پس از 

از بین برود وزن تقریبی مالك خواهد بود.از بین برود وزن تقریبی مالك خواهد بود.
در خـارك اسـتفاده   در خـارك اسـتفاده   مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  وسایل وسایل :      براي توزین مورد معامله در وهله اول از :      براي توزین مورد معامله در وهله اول از تبصره یک

خریدار و در صـورت بـروز   خریدار و در صـورت بـروز   خواهد گردید. پس از تحویل کاال به صورت توزین شده در انبار به خواهد گردید. پس از تحویل کاال به صورت توزین شده در انبار به 
مالك مالك مزایده گزارمزایده گزارهرگونه حادثه یا اتفاقی در خارج از محل انبار وزن تقریبی اعالم شده از طرف هرگونه حادثه یا اتفاقی در خارج از محل انبار وزن تقریبی اعالم شده از طرف 

خواهد بود.خواهد بود.
در صورت عدم امکان توزین مورد معامله در خارك بایسـتی مـورد معاملـه توسـط      در صورت عدم امکان توزین مورد معامله در خارك بایسـتی مـورد معاملـه توسـط      :تبصره دو 

س از تخلیـه و انبـارکردن در محـل    س از تخلیـه و انبـارکردن در محـل    بوشـهر حمـل و پـ   بوشـهر حمـل و پـ   به به مزایده گـزار مزایده گـزار شناور و با نظارت نماینده شناور و با نظارت نماینده 
مناسب، مورد معامله توزین و در کامیون بارگیري و تحویل خریدار گردد.مناسب، مورد معامله توزین و در کامیون بارگیري و تحویل خریدار گردد.

تضمین انجام تعهداتـ 5ماده

ــیش                     ــال طــی ف ــغ                               (                                           )  ری ــدار مبل ــیش                    خری ــال طــی ف ــغ                               (                                           )  ری ــدار مبل شــماره                        شــماره                        خری
هــ مـورخ   هــ مـورخ   5065950659/ت /ت 123402123402معتبر حسب  آئین نامه تضمین معامالت دولتی شـماره  معتبر حسب  آئین نامه تضمین معامالت دولتی شـماره  ضمانتنامهضمانتنامهیا یا مورخ          مورخ          

معـادل  معـادل  ریـال  مبلـغ مبلـغ بـه  بـه  بـه شـماره        بـه شـماره        هیأت محترم وزیـران هیأت محترم وزیـران 9494//0909//2222
اعتبـار بـا قابلیـت تمدیـد بـه هـر       اعتبـار بـا قابلیـت تمدیـد بـه هـر       سـال  سـال  یکیککه از تاریخ امضاي قرارداد دارايکه از تاریخ امضاي قرارداد دارايرارامبلغ کل مورد معامله مبلغ کل مورد معامله درصددرصد1010

بـه  بـه  . . مـی باشـد  مـی باشـد  ) ) شـرکت شـرکت روز پس از اتمام عملیات بارگیري و حمل از جزیره پـس از تاییـد نماینـده    روز پس از اتمام عملیات بارگیري و حمل از جزیره پـس از تاییـد نماینـده    1515میزان (تا میزان (تا 
لیم نموده که در صـورت نقـض و یـا    لیم نموده که در صـورت نقـض و یـا    تستسشرکت شرکت منـظـور تـضـمـیـن انجام تعهدات ناشی از مفاد پیمان حاضر به منـظـور تـضـمـیـن انجام تعهدات ناشی از مفاد پیمان حاضر به 
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راساً و بدون نیـاز بـه تشـریفات    راساً و بدون نیـاز بـه تشـریفات    مجاز استمجاز استشرکت شرکت عدم اجراي هر یک از تعهدات مصرحه و ناشی از مفاد پیمان، عدم اجراي هر یک از تعهدات مصرحه و ناشی از مفاد پیمان، 
شـرکت شـرکت تمام و یا قسمتی از وجه ضمانتنامه / سپرده را به تشـخیص خـود بـه نفـع     تمام و یا قسمتی از وجه ضمانتنامه / سپرده را به تشـخیص خـود بـه نفـع     قضایی ، اداري ، انتظامی و...قضایی ، اداري ، انتظامی و...

گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.  گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.  ار حق هیچار حق هیچو خریدو خریدپیمان را فسخ نمایدپیمان را فسخ نمایدووضبط ضبط 
کسور قانونیـ 6ماده 

قـانون تـأمین اجتمـاعی)    قـانون تـأمین اجتمـاعی)    3838وو3737مـواد  مـواد  پرداخت کلیه کسور قانونی موضوع قرارداد از قبیل بیمه (موضـوع  پرداخت کلیه کسور قانونی موضوع قرارداد از قبیل بیمه (موضـوع  --11--66
ر بـوده  ر بـوده  وهر گونه عوارض و کسور دیگري که بر اساس قانون مشمول این قرارداد گردد، به عهده و هزینه خریـدا وهر گونه عوارض و کسور دیگري که بر اساس قانون مشمول این قرارداد گردد، به عهده و هزینه خریـدا 

و خریدار موظف است کسور مربوطه رابه حساب مراجع ذي صالح واریز و رسـید آنـرا بـه امـور مـالی شـرکت       و خریدار موظف است کسور مربوطه رابه حساب مراجع ذي صالح واریز و رسـید آنـرا بـه امـور مـالی شـرکت       
ارائه نماید.ارائه نماید.

ننییکارکنان خود را نزد سازمان تامکارکنان خود را نزد سازمان تامییاجتماعاجتماعننییقانون تامقانون تام3838باشد براساس مفاد ماده باشد براساس مفاد ماده ییملزم مملزم مداردارییخرخر--22--66
قانون بپردازد.قانون بپردازد.ننییاا2828ده ده مقرر در مامقرر در ماببییو کل حق را به ترتو کل حق را به ترتددیینمانمامهمهییببییاجتماعاجتماع

بیمه نامهـ 7ماده 

نسبت به ابتیاع بیمه نامه هاي ذیل و ارایه آن به شرکت اقدام نماید.نسبت به ابتیاع بیمه نامه هاي ذیل و ارایه آن به شرکت اقدام نماید.عقد قراردادعقد قراردادخریدار مکلف است قبل از خریدار مکلف است قبل از 
هاي حرام و غیرحرام سال هاي حرام و غیرحرام سال براساس دیه ماهبراساس دیه ماهدر قبال کارکنان خوددر قبال کارکنان خودخریدارخریدارالف : بیمه مسئولیت مدنی الف : بیمه مسئولیت مدنی 

اي زیر را در برداشته باشد:اي زیر را در برداشته باشد:بیمه بیمه پوشش هايپوشش هايجاري که جاري که 
پوشش بیمه اي براي ماموریتهاي خارج از کارگاه کارکنان.پوشش بیمه اي براي ماموریتهاي خارج از کارگاه کارکنان...11
در اماکن وابسته و متعلق بـه محـل مـورد بیمـه     در اماکن وابسته و متعلق بـه محـل مـورد بیمـه     پوشش بیمه اي براي صدمات جسمانی به کارکنانپوشش بیمه اي براي صدمات جسمانی به کارکنان..22

واقامتگاه کارکنان.واقامتگاه کارکنان.
پرداخت خسارت بدون راي دادگاه.پرداخت خسارت بدون راي دادگاه...33
جبران هزینه هاي پزشکی بدون اعمال تعرفه.جبران هزینه هاي پزشکی بدون اعمال تعرفه...44
کـه      کـه      ششییسـه بـار افـزا   سـه بـار افـزا   زانزانیـ یـ حـداقل بـه م  حـداقل بـه م  بیمه گر به ارزش روزدیه در زمان پرداخت خسارت.بیمه گر به ارزش روزدیه در زمان پرداخت خسارت.تعهدتعهد..55

گردد.گردد.ییممننییییتعتعییییتوسط مراجع قضاتوسط مراجع قضا
هاي تامین اجتماعی و خدمات درمانی مربوط به هاي تامین اجتماعی و خدمات درمانی مربوط به تامین پوشش بیمه اي براي مطالبات سازمانتامین پوشش بیمه اي براي مطالبات سازمان..66

بروز جراحت و بیماري بروز جراحت و بیماري معالجه، غرامت، مستمري و غیره تعیین شده به لحاظ فوت، نقص عضو، معالجه، غرامت، مستمري و غیره تعیین شده به لحاظ فوت، نقص عضو، 
قانون مذکور. قانون مذکور. 6666کارکنان براساس مفاد قانون تامین اجتماعی، از جمله تبصره یک ماده کارکنان براساس مفاد قانون تامین اجتماعی، از جمله تبصره یک ماده 

توضیح این که:توضیح این که:
در زمان اخذ پوشش بیمه اي مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی در زمان اخذ پوشش بیمه اي مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی خریدارخریدار

دات و مبلغ آن مختار است لذا به هنگام دات و مبلغ آن مختار است لذا به هنگام قانون تامین اجتماعی)، در تعیین سقف تعهقانون تامین اجتماعی)، در تعیین سقف تعه6666(تبصره یک ماده (تبصره یک ماده 
بروز حادثه در صورتی که مطالبات سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت هزینه هاي قانونی بروز حادثه در صورتی که مطالبات سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت هزینه هاي قانونی 

غرامت، مستمري و غیره ناشی از حادثه منجر به فوت و جراحت و نقص عضو کارکنان غرامت، مستمري و غیره ناشی از حادثه منجر به فوت و جراحت و نقص عضو کارکنان شامل معالجه،شامل معالجه،
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شد مسئولیت جبران آن به هر نحوي که باشد شد مسئولیت جبران آن به هر نحوي که باشد اخذ شده بااخذ شده باپوششپوششافزون بر تعهدات بیمه گر در افزون بر تعهدات بیمه گر در خریدارخریدار
است. است. خریدارخریداربر عهده و به هزینه بر عهده و به هزینه 

.بیمه نامه اخذ شده باید کل مدت زمان بارگیري، حمل و تخلیه را پوشش دهد.بیمه نامه اخذ شده باید کل مدت زمان بارگیري، حمل و تخلیه را پوشش دهد
نگردد، بیمه گر   در زمان نگردد، بیمه گر   در زمان خریدارخریدارکه تعداد نفرات ذکر شده در بیمه نامه، شامل کلیه نفرات که تعداد نفرات ذکر شده در بیمه نامه، شامل کلیه نفرات در صورتیدر صورتی

نسبی را اعمال می کند.نسبی را اعمال می کند.پرداخت خسارت، قاعده پرداخت خسارت، قاعده 

هاي حرام و غیـر  هاي حرام و غیـر  ساس دیه ماهساس دیه ماهب ـ  بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث (مالی و جانی) بر ا  ب ـ  بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث (مالی و جانی) بر ا  
حرام که موارد ذیل را پوشش دهد:حرام که موارد ذیل را پوشش دهد:

ریال.ریال.9900رر000000رر000000مبلغ حداقل مبلغ حداقل نفر و به نفر و به 33هزینه هاي پزشکی در طول مدت بیمه نامه براي حداقل هزینه هاي پزشکی در طول مدت بیمه نامه براي حداقل ..11
نفر.نفر.22ل مدت بیمه نامه و براساس دیه ماه هاي حرام براي حداقل ل مدت بیمه نامه و براساس دیه ماه هاي حرام براي حداقل هزینه فوت و نقص عضو در طوهزینه فوت و نقص عضو در طو..22
ریالریال11رر000000رر000000رر000000حداکثر خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث در طول مدت بیمه نامه حداکثر خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث در طول مدت بیمه نامه ..33
در بیمه نامه قید شود که، خسارت بدون راي مراجع قضایی پرداخت خواهد شد.در بیمه نامه قید شود که، خسارت بدون راي مراجع قضایی پرداخت خواهد شد...44
شرکت پایانه هاي نفتی ایران بـه عنـوان دریافـت کننـده     شرکت پایانه هاي نفتی ایران بـه عنـوان دریافـت کننـده     در این بیمه نامه باید خریدار به عنوان بیمه گذار ودر این بیمه نامه باید خریدار به عنوان بیمه گذار و..55

خسارت قید گردد.خسارت قید گردد.
شرایط قرارداد منعقده فی مابین شرکت و خریدار جزو الینفک بیمه نامه باشد.شرایط قرارداد منعقده فی مابین شرکت و خریدار جزو الینفک بیمه نامه باشد...66

ج ـ بیمه باربري کاال ج ـ بیمه باربري کاال 
ار ار مـی باشـد، خریـد   مـی باشـد، خریـد   مزایده گـزار مزایده گـزار با توجه به اینکه حمل کاالي پیمانکار از بوشهر به خارگ و برعکس در تعهد با توجه به اینکه حمل کاالي پیمانکار از بوشهر به خارگ و برعکس در تعهد 

شـرکت پایانـه هـاي نفتـی     شـرکت پایانـه هـاي نفتـی     ((مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  ) و مشروط به اسقاط حق جانشینی از) و مشروط به اسقاط حق جانشینی ازAAباید بیمه باربري با شرط (باید بیمه باربري با شرط (
ه مبادرت به حمل کاال می نمایند را اخذ نماید.ه مبادرت به حمل کاال می نمایند را اخذ نماید.و سایر شرکت هاي پیمانکاري کو سایر شرکت هاي پیمانکاري ک))ایرانایران

شده شده ه بیمه نامه یاده بیمه نامه یادنسبت به تهیه و اراینسبت به تهیه و ارای(قبل از عقد قرارداد)(قبل از عقد قرارداد)در مهلت مقرردر مهلت مقررخریدار خریدار بدیهی است در صورتی که بدیهی است در صورتی که 
کلیه هزینه هاي مترتب کلیه هزینه هاي مترتب پس از اخذ پس از اخذ راساً در این خصوص اقدام نموده و راساً در این خصوص اقدام نموده و قبل از شروع به کارقبل از شروع به کارشرکت شرکت ،،اقدام ننمایداقدام ننماید

هیچ گونه هیچ گونه حقحقخریدار خریدار ووخریدار،اجازه شروع به کار داده خواهد شد؛خریدار،اجازه شروع به کار داده خواهد شد؛باالسري از باالسري از هزینه هزینه درصد درصد 3030به عالوه به عالوه بر آن بر آن 
اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. 

مزایده گزارنماینده ـ 8اده م

و یـا هـر شـخص دیگـري کـه      و یـا هـر شـخص دیگـري کـه      / رییس پایانه نفتی خارگ/ رییس پایانه نفتی خارگمدیر امور بازرگانیمدیر امور بازرگانیدر این پیمان در این پیمان مزایده گزارمزایده گزارنماینده نماینده 
کـه  کـه  را بـه نحـوي  را بـه نحـوي  نیـاز نیـاز بایسـتی خـدمات مـورد   بایسـتی خـدمات مـورد   خریدارخریدارتعیین نماید خواهد بـود.  تعیین نماید خواهد بـود.  مزایده گزارمزایده گزار/نماینده /نماینده مزایده گزارمزایده گزار

مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  هاي نماینده هاي نماینده ا تأمین نماید انجام داده و از دستورات و راهنمائیا تأمین نماید انجام داده و از دستورات و راهنمائیررمزایده گزارمزایده گزاررضایت کامل نماینده رضایت کامل نماینده 
بـر همـین اسـاس کلیـه مکاتبـات      بـر همـین اسـاس کلیـه مکاتبـات      تبعیـت نمایـد.  تبعیـت نمایـد.  موضوع این پیمـان مربـوط اسـت دقیقـاً    موضوع این پیمـان مربـوط اسـت دقیقـاً    در اموري که به خدمات در اموري که به خدمات 

و... بـا و... بـا تقاضـاهاي انجـام گرفتـه    تقاضـاهاي انجـام گرفتـه    مراسـالت، مراسـالت، تاییدیـه هـا،  تاییدیـه هـا،  گـواهی هـا،  گـواهی هـا،  ،،ابالغیـه هـا  ابالغیـه هـا  ازصورتجلسات،ازصورتجلسات،قراردادي اعمقراردادي اعم
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ييامضـا امضـا مکاتبـه، مکاتبـه، ،،معتبـر و مـالك عمـل خواهـد بود.بـدیهی اسـت هرگونـه اقـدام        معتبـر و مـالك عمـل خواهـد بود.بـدیهی اسـت هرگونـه اقـدام        مزایده گزارمزایده گزارومهر نماینده ومهر نماینده امضاامضا
یا سایر کارکنـان مـدیریت هـا و    یا سایر کارکنـان مـدیریت هـا و    ، سرپرستان و، سرپرستان ومسئولینمسئولین((از سوي اشخاص غیراز سوي اشخاص غیرو...و...تقاضاتقاضاتاییدیه،تاییدیه،صورتجلسه،صورتجلسه،

درمراجـع اداري، درمراجـع اداري، مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  (علیـه)  (علیـه)  مطالبـه دربرابـر  مطالبـه دربرابـر  ادعا وادعا و،،عتباربوده وقابلیت طرحعتباربوده وقابلیت طرحاا) فاقد) فاقدمزایده گزارمزایده گزارادارات ادارات 
داشت.داشت.نخواهدنخواهدقضائی و ...قضائی و ...،،بازرسیبازرسی،،انتظامیانتظامی

اقامتگاه قانونی طرفین :ـ 9ماده 

متعهـد مـی شـوند تغییـر نشـانی      متعهـد مـی شـوند تغییـر نشـانی      ننییهمان است که در صدر پیمان قید شده و طـرف همان است که در صدر پیمان قید شده و طـرف ننییاقامتگاه قانونی طرفاقامتگاه قانونی طرف--99--11
اسـت  نماینـده تـام االختیـار     اسـت  نماینـده تـام االختیـار     موظفموظفخریدارخریداراعالم نموده و همچنین اعالم نموده و همچنین گرگرییکدکدییخود را در اسرع وقت به طور کتبی به خود را در اسرع وقت به طور کتبی به 

مزایده گـزار مزایده گـزار جهت انجام موضوع پیمان به جهت انجام موضوع پیمان به ببدائم خود را  با ارائه آدرس کامل و شماره تماس و به صورت مکتودائم خود را  با ارائه آدرس کامل و شماره تماس و به صورت مکتو
الغ ،مکاتبـه  الغ ،مکاتبـه  معرفی نماید تا در مواقع لزوم  به مشارالیه مراجعه و مراتب به وي ابالغ گردد. بدیهی است هرگونه ابمعرفی نماید تا در مواقع لزوم  به مشارالیه مراجعه و مراتب به وي ابالغ گردد. بدیهی است هرگونه اب

به منزله ابالغ قانونی محسوب گردیده و قابل اجـرا خواهـد   به منزله ابالغ قانونی محسوب گردیده و قابل اجـرا خواهـد   مزایده گزار مزایده گزار و یا نامه رسمی به نماینده و یا به نشانی و یا نامه رسمی به نماینده و یا به نشانی 
بود. بود. 

حـل اخـتالف   حـل اخـتالف   اتاتیـ یـ در هدر هابتـدائاً ابتـدائاً گرگرییکـد کـد یینسـبت بـه   نسـبت بـه   شـان شـان ییاختالفـات و ادعاها اختالفـات و ادعاها ههییکلکلندندیینمانماییموافقت مموافقت مننییطرفطرف--99--22
مـذکور صـرفاً   مـذکور صـرفاً   ييمرجع موصوف ادعاهامرجع موصوف ادعاهاییقطعقطعييد و پس از صدور راد و پس از صدور رامطرح گردمطرح گردرانرانیینفت انفت اییشرکت ملشرکت ملييقراردادقرارداد

باشد.باشد.ییممییتهران  قابل طرح و بررستهران  قابل طرح و بررسییدر دادگاه عمومدر دادگاه عموم

ییشـرکت ملـ  شـرکت ملـ  ييحل اخـتالف قـرارداد  حل اخـتالف قـرارداد  اتاتیی( اعم از ه( اعم از هننییطرفطرفييکننده به ادعاهاکننده به ادعاهاییدگدگییدر هر صورت مرجع رسدر هر صورت مرجع رس--99--33
کننـده و  کننـده و  ییدگدگییمرجع رسمرجع رسددییحسب صالحدحسب صالحد((یی) در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناس) در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناسییییو مراجع قضاو مراجع قضارانرانیینفت انفت ا

::ندندیینمانماییممامامباشد اقدباشد اقدییممننییکه مورد توافق طرفکه مورد توافق طرفللییذذزمزمییمکانمکانيي) بر مبنا) بر مبناننییدرخواست طرفدرخواست طرفاایی

در مرحله اول وپس از صدور قرار ارجاع امـر بـه   در مرحله اول وپس از صدور قرار ارجاع امـر بـه   ندندیینمانماییتوافق متوافق مننییطرفطرفننییمابمابییففييدعاودعاوتتیینظر به اهمنظر به اهم--99--33--11
صورت که هر کدام صورت که هر کدام ننییارجاع شود.بدارجاع شود.بدييدادگستردادگسترییکارشناسان رسمکارشناسان رسمسه نفره سه نفره اتاتییابتدائاً موضوع به هابتدائاً موضوع به هییکارشناسکارشناس

و متخصص در موضوع اختالف از کانون کارشناسـان  و متخصص در موضوع اختالف از کانون کارشناسـان  صالحصالحي ي ذذييدادگستردادگستریینفر کارشناس رسمنفر کارشناس رسمککییننییاز طرفاز طرف
را از را از ييگـر گـر ییددییکارشـناس رسـم  کارشـناس رسـم  گرگرییکـد کـد ییتوافـق بـا   توافـق بـا   ققییاز طراز طرهماهماییو مشارالو مشارالننییییاستان تهران تعاستان تهران تعييدادگستردادگسترییرسمرسم

..ندندیینمانماییممییدگدگییرسرسننییو سپس به اختالفات طرفو سپس به اختالفات طرفننییییان رشته) تعان رشته) تعکانون موصوف( در همکانون موصوف( در هم

ييبعدبعدييهاهااتاتییههننیینفره( همچننفره( همچن55ييبعدبعداتاتییفوق، هفوق، هاتاتییههممییبه تصمبه تصمننییاز طرفاز طرفککییدر صورت اعتراض هردر صورت اعتراض هر--99--33--22
..ددییخواهد گردخواهد گردننییییروش موصوف تعروش موصوف تعيينفره الخ) خواهد بود که بر مبنانفره الخ) خواهد بود که بر مبنا77

را خواهند داشت.را خواهند داشت.ییکارشناسکارشناسييهاهااتاتییاز هاز هککییهرهرتتماماییحق اعتراض به تصمحق اعتراض به تصمننییاست طرفاست طرفییههییبدبد--99--33--33

ییییتا جـا تا جـا ننیی( نفوذ قراردادها و توافقات طرف( نفوذ قراردادها و توافقات طرفییقانون مدنقانون مدن1010اراده ناظر به ماده اراده ناظر به ماده ييآزادآزادتتییبا توجه به حاکمبا توجه به حاکم--99--33--44
در در ننییدال بر مخالفت بـا شـرط حاضـر، توافـق طـرف     دال بر مخالفت بـا شـرط حاضـر، توافـق طـرف     ییقانونقانونححیینباشد) و فقدان نص صرنباشد) و فقدان نص صرننییقوانقوانححییکه مخالف صرکه مخالف صر
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رریـ یـ داشـته و غ داشـته و غ تتییتهـران موضـوع  تهـران موضـوع  اناناسـت اسـت ييدادگستردادگسترییانتخاب و کانون کارشناسان رسمانتخاب و کانون کارشناسان رسمخصوص تعداد، روشخصوص تعداد، روش
باشد.باشد.ییقابل عدول مقابل عدول م

فوق عمل خواهد شد.فوق عمل خواهد شد.زمزمییبراساس مکانبراساس مکاندنظردنظرییدر مرحله تجددر مرحله تجدییدر صورت ارجاع موضوع به کارشناسدر صورت ارجاع موضوع به کارشناس--99--33--55

فسخ پیمان :-10ماده 

نکات ذیل بوده و در صورت بروز موارد مذکور، نکات ذیل بوده و در صورت بروز موارد مذکور، مواردي که منجر به فسخ پیمان می گردد شامل و نه محدود بهمواردي که منجر به فسخ پیمان می گردد شامل و نه محدود به
( ( ر خریدار ر خریدار مجاز است  راساً و بدون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی و ... پیمان را به تقصیمجاز است  راساً و بدون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی و ... پیمان را به تقصیمزایده گزارمزایده گزار

در این خصوص قطعی و غیر قابل اعتراض از سوي در این خصوص قطعی و غیر قابل اعتراض از سوي مزایده گزارمزایده گزاربوده و نظر بوده و نظر مزایده گزارمزایده گزارکه تشخیص آن با که تشخیص آن با 
نسبت نسبت انتظامی و... انتظامی و... اداري،اداري،،،د ) فسخ و بالفاصله و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی د ) فسخ و بالفاصله و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی خواهد بوخواهد بوخریدار خریدار 

مزایده مزایده به نفع خود اقدام می نماید بدون آن که از سایر اختیارات و حقوق به نفع خود اقدام می نماید بدون آن که از سایر اختیارات و حقوق خریدار خریدار به ضبط تضمین انجام تعهداتبه ضبط تضمین انجام تعهدات
می نماید.می نماید.ساقطساقطنه اعتراضی را از خود سلب و نه اعتراضی را از خود سلب و حق هر گوحق هر گوخریدار خریدار بکاهد . بدین وسیلهبکاهد . بدین وسیلهگزارگزار

مزایده گزارمزایده گزارواگذاري قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه قبلی وکتبی واگذاري قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه قبلی وکتبی 1010--11

و یا اعسار خریدار  و یا اعسار خریدار  / انحالل / انحالل ورشکستگی ورشکستگی 1010--22

مزایده گزارمزایده گزارجهت انجام خدمات به تشخیص جهت انجام خدمات به تشخیص خریدار خریدار عدم توانایی مالی عدم توانایی مالی 1010--33

خریـدار طبـق مفـاد و شـرایط     خریـدار طبـق مفـاد و شـرایط     از تعهدات توسط از تعهدات توسط عدول بارز یا نادیده انگاشتن مفاد پیمان (عدم انجام هریک عدول بارز یا نادیده انگاشتن مفاد پیمان (عدم انجام هریک 1010--44
))پیمانپیمان

درصد زمان مجاز بر اساس شرح مندرج در بند جرائم.درصد زمان مجاز بر اساس شرح مندرج در بند جرائم.4040تاخیر در تخلیه و بارگیري بیش از تاخیر در تخلیه و بارگیري بیش از 1010--55

مزایده گزارمزایده گزارعملکرد نامطلوب خریدار واختالل در نظام عملیاتی عملکرد نامطلوب خریدار واختالل در نظام عملیاتی 1010--66

اسکله بوشهراسکله بوشهرفروش کاال در محل توسط خریدار قبل از ورود وتخلیه کاال درفروش کاال در محل توسط خریدار قبل از ورود وتخلیه کاال در1010--77

یـک یـا تعـدادي از مـوارد     یـک یـا تعـدادي از مـوارد     و انطباق آن برو انطباق آن برخریدار خریدار در خصوص تخلف یا تقصیردر خصوص تخلف یا تقصیرمزایده گزارمزایده گزاراست تشخیص است تشخیص بدیهیبدیهی
این ماده براي فسخ پیمان و اجراي مفاد ماده فوق و همچنـین ضـبط تضـامین حسـن انجـام تعهـدات و       این ماده براي فسخ پیمان و اجراي مفاد ماده فوق و همچنـین ضـبط تضـامین حسـن انجـام تعهـدات و       مذکور در مذکور در 

و و اطـالع اطـالع بـا علـم و  بـا علـم و  .خریدار .خریدار قابل اعتراض خواهد بود قابل اعتراض خواهد بود ، قطعی و غیر، قطعی و غیرقابل قبولقابل قبولخریدار خریدار انجام کار کافی بوده وبراي انجام کار کافی بوده وبراي 
..قایل شده استقایل شده استمزایده گزارمزایده گزارآگاهی کامل چنین حقی را براي آگاهی کامل چنین حقی را براي 

حق واگذاري:-11ماده 
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تمام یا قسمتی از موضوع این قـرارداد را بـه   تمام یا قسمتی از موضوع این قـرارداد را بـه   مزایده گزارمزایده گزارحق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی خریدارخریدار--1111--11
گذار نموده و یا انتقال دهد . در صورت تحقق مراتب فـوق  گذار نموده و یا انتقال دهد . در صورت تحقق مراتب فـوق  شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر وا

محق خواهد بود بر اساس مفاد شرایط عمومی نسـبت بـه فسـخ  موضـوع قـرارداد اقـدام       محق خواهد بود بر اساس مفاد شرایط عمومی نسـبت بـه فسـخ  موضـوع قـرارداد اقـدام       مزایده گزارمزایده گزار
حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.  حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.  خریدارخریدارنموده و نموده و 

ت خود را بـه وزارتخانـه هـا و یـا دسـتگاه هـاي       ت خود را بـه وزارتخانـه هـا و یـا دسـتگاه هـاي       می تواند تمام یا قسمتی از حقوق ویا اختیارامی تواند تمام یا قسمتی از حقوق ویا اختیارامزایده گزار مزایده گزار --1111--22
و نظارت بر پیمان به عهده دستگاه هـاي  و نظارت بر پیمان به عهده دستگاه هـاي  خریدارخریداردولتی دیگر تفویض نماید و در این صورت انجام تعهدات دولتی دیگر تفویض نماید و در این صورت انجام تعهدات اجرائیاجرائی

مذکور خواهد بود.مذکور خواهد بود.
ها:قوانین کار و بیمه هاي اجتماعی و حفاظت فنی و عوارض و مالیات-12ماده 

تصدیق می نماید که ازجمیع قوانین ومقررات کار وبیمـه هـاي اجتمـاعی وحفاظـت فنـی      تصدیق می نماید که ازجمیع قوانین ومقررات کار وبیمـه هـاي اجتمـاعی وحفاظـت فنـی      تائید و تائید و خریدارخریدار
وهمچنین قوانین مربوط به مالیات ها وعوارض دولتی کامالً مطلع بـوده ومتعهـد اسـت همـه آن هـا را      وهمچنین قوانین مربوط به مالیات ها وعوارض دولتی کامالً مطلع بـوده ومتعهـد اسـت همـه آن هـا را      

نخواهـد بـود .   نخواهـد بـود .   مزایده گـزار مزایده گـزار متوجه متوجه ،،اجراي قوانین ومقررات فوق الذکراجراي قوانین ومقررات فوق الذکررعایت نماید . لذا مسئولیت عدمرعایت نماید . لذا مسئولیت عدم
اداري و غیره ناشی ازعدم اجـراي قـوانین ومقـررات فـوق الـذکر در      اداري و غیره ناشی ازعدم اجـراي قـوانین ومقـررات فـوق الـذکر در      گونه مسئولیت کیفري، حقوقی، گونه مسئولیت کیفري، حقوقی، هرهر

هـیچ گونـه   هـیچ گونـه   مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  بـوده و  بـوده و  خریـدار خریـدار ویا اشخاص ثالـث کـالً متوجـه    ویا اشخاص ثالـث کـالً متوجـه    خریدارخریدارارتباط با کارکنان ارتباط با کارکنان 
گـزار گـزار مزایده مزایده ،،خریدارخریدارمسئولیتی درخصوص موارد مذکور تحت هیچ عنوانی نخواهدداشت و بدینوسیله مسئولیتی درخصوص موارد مذکور تحت هیچ عنوانی نخواهدداشت و بدینوسیله 

الذمه نموده است.الذمه نموده است.را از هر گونه مسئولیتی بريرا از هر گونه مسئولیتی بري

از مفاد کلیه اسناد قراردادي :خریداراطالع کامل -13ماده 
تصدیق و اعالم می نماید از مفاد و محتواي کلیه اسناد قراردادي کامالً مطلع گردیده و مهر تصدیق و اعالم می نماید از مفاد و محتواي کلیه اسناد قراردادي کامالً مطلع گردیده و مهر خریدارخریداربدینوسیله بدینوسیله 

تام و بدون قید و شرط مفاد آن اسناد بوده و ضمن عقد تام و بدون قید و شرط مفاد آن اسناد بوده و ضمن عقد و امضاي نامبرده ذیل اسناد مذکور به منزله پذیرشو امضاي نامبرده ذیل اسناد مذکور به منزله پذیرش
حق طرح هرگونه ادعا یا اعتراض خود را در هر حق طرح هرگونه ادعا یا اعتراض خود را در هر خریدارخریدارخارج الزم که شفاهاً بین طرفین قرارداد جاري گردید خارج الزم که شفاهاً بین طرفین قرارداد جاري گردید 

زمینه اي راجع به مواد،بندهاي زیر مجموعه آن، تبصره ها و سایر مقررات کلیه اسناد قراردادي از خود سلب زمینه اي راجع به مواد،بندهاي زیر مجموعه آن، تبصره ها و سایر مقررات کلیه اسناد قراردادي از خود سلب 
وده است و لذا دعاوي نامبرده راجع به موضوع مذکور در هریک از مراجع قضایی و غیر از آن وده است و لذا دعاوي نامبرده راجع به موضوع مذکور در هریک از مراجع قضایی و غیر از آن و ساقط نمو ساقط نم

قابلیت استماع ندارد.قابلیت استماع ندارد.

و مبادله پیمان امضا-14ماده 
) نسخه تنظیم و بـه امضـاء طـرفین رسـیده اسـت بـدیهی اسـت اثـر         ) نسخه تنظیم و بـه امضـاء طـرفین رسـیده اسـت بـدیهی اسـت اثـر         77((هفتهفتاین قرارداد با کلیه ضمائم آن  در این قرارداد با کلیه ضمائم آن  در 

خواهـد بـود و   خواهـد بـود و   خریـدار خریـدار داد و سایر مدارك پیوست آن به منزله امضا کامـل  داد و سایر مدارك پیوست آن به منزله امضا کامـل  روي صفحات قرارروي صفحات قرارخریدارخریدارامضاء امضاء 
کلیه نسخ آن حکم واحد را دارند.کلیه نسخ آن حکم واحد را دارند.

پروژه جزو طرح هاي غیر عمرانی است.
قرارداد می نمایند.يطرفین در تأیید مراتب فوق مبادرت به امضا
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/مزایده گزارایران (سهامی خاص) هاي نفتیشرکت پایانه

سید پیروز موسوي  مصباحمحمودرضانام:
مدیر عاملهیأت مدیره     عضو منتخبسمت:
تاریخ:

:امضا
................(خریدار)مزایده گر/شرکت

نام:
ت:سم

تاریخ:
:امضا

شاهد دوم:      شاهد اول:
امضاء:
تاریخ:
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باسمه تعاليباسمه تعالي
ضمانتنامهضمانتنامه

نام متقاضی  }       با شناسه حقیقی/ حقوقی............ به نشانی............ کد پستی............     {نظر به اینکه

کار  }       شرکت نماید،موضوع ارجاع{ مایل است در ارجاع کار/ مناقصه / مزایده    

نام کارفرما/ذینفع  }      برابر مبلغ............ ریال/ارز {از   {  نام متقاضی   }     در مقابل    {  نام ضامن  }

ت تضمین تعهد می نماید چنانچه   {  نام کارفرما/ذینفع  }    به    {   نام ضامن  }    اطالع دهد که پیشنهاد شرک

کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی مناقصات/معامالت درج شده و 

مشارالیه از امضاي پیمان مربوط یا تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات استنکاف نموده است، تا 

میزان............ریال/ارز هر مبلغی را که 

مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از سوي    {  نام {  نام کارفرما/ذینفع  } 

کارفرما/ذینفع  }       اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاري 

بپردازد.قانونی یا قضایی داشته باشد، در وجه یا حواله کرد      {   نام کارفرما/ذینفع  }

مدت اعتبار این ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز      {  سه ماه تا آخرین تاریخ تحویل پیشنهاد  

}        معتبر می باشد این مدت بنابه درخواست کتبی     {  نام کارفرما/ذینفع  }     براي مدت سه ماه دیگر قابل 

نام ضامن  }       نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا       {   تمدید است و در صورتیکه       {

نام متقاضی  }        موجب این تمدید را فراهم نسازد و      {   نام ضامن  }        را موفق به تمدید ننماید،     {  نام 

د باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه ضامن  }       متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجد

یا حواله کرد

{  نام کارفرما/ذینفع  }       پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي      {  نام کارفرما/ذینفع  }         مطالبه نشود، ضمانتنامه در 

ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا نگردد.سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار 

ضمانتنامه عاري از هر گونه قید و شرط باشد.                          - 1
مبلغ ضمانتنامه پرفراژ شده باشد                                          - 2
ضمانتنامه داراي تمبر باطل شده باشد                             - 3
نشانی دقیق، شماره تلفن و فاکس بانک را داشته باشد.          - 4
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باسمه تعاليباسمه تعالي
ضمانت نامه ضمانت نامه 

{  نام متقاضی  }     با شناسه حقیقی/حقوقی............ به نشانی............ کد پستی............ به   {  نام نظر به اینکه 

قصد انعقاد قرارداد     {  موضوع قرارداد  }     که موضوع ارجاع کار در پایگاه اطالع رسانی ضامن  } اطالع داده است

مناقصات/ معامالت درج شده را با     {  نام کارفرما/ذینفع  }     دارد از     {  نام متقاضی  }     در مقابل     {  نام 

نظور انجام تعهداتی که موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد کارفرما/ذینفع  }   براي مبلغ..........ریال/ارز به م

تضمین و تعهد می نماید در صورتی که     {  نام کارفرما/دینفع  }     کتباً و قبل از انقضاي سررسید این ضمانتنامه 

ناشی از قرارداد یاد شده به     {  نام ضامن  }     اطالع دهد که     {  نام متقاضی  }     از اجراي هر یک از تعهدات

تخلف ورزیده است. تا میزان............ریال/ارز، هر مبلغی را که     {  نام کارفرما/ذینفع  }     مطالبه کند به محض 

دریافت اولین تقاضاي کتبی واصله از سوي 

احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی {  نام کارفرما/ذینفع  }     با تایید وزیر یا باالترین مقام کارفرما بدون آنکه

از مجاري قانونی و قضایی داشته باشد، با ذکر نوع تخلف در وجه یا حواله کرد     {  نام کارفرما/ذینفع  }     بپردازد.

ذینفع  مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز............ است و بنابه درخواست کتبی واصله   {  نام کارفرما/

}   قبل از پایان وقت اداري روز تعیین شده، براي مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که  

{  نام ضامن  }    و نتواند     {  نام ضامن  }     را حاضر به تمدید نماید    {  نام ضامن  }     متعهد است بدون آنکه 

بلغ درج شده در باال را در وجه یا حواله کرد     {  نام کارفرما/ذینفع  }     پرداخت احتیاجی به مطالبه مجدد باشد م

کند.   

ضمانتنامه عاري از هر گونه قید و شرط باشد.                          - 1
مبلغ ضمانتنامه پرفراژ شده باشد                                          - 2
تمبر باطل شده باشد                                    ضمانتنامه داراي - 3
فاکس بانک را داشته باشد.     نشانی دقیق، شماره تلفن و- 4



و ضایعات صنعتییاسقاطآهن آالت فروش :02/95زایده م

34

9955//0202عمومی شمارهعمومی شمارهبرگ درخواست استرداد وجه سپرده مزایده برگ درخواست استرداد وجه سپرده مزایده 

نفتی ایراننفتی ایرانشرکت پایانه هاي شرکت پایانه هاي 

به آدرس به آدرس را را جانبجانبایناین9595//0202شماره شماره شرکت در مزایدهشرکت در مزایدهردهردهخواهشمند است مبلغ سپخواهشمند است مبلغ سپ
بانکی ذیل واریز فرمایید.بانکی ذیل واریز فرمایید.

کد شعبه:کد شعبه:نام شعبه:نام شعبه:بانک:بانک:شهرستان:شهرستان:

شماره حساب:شماره حساب:نوع حساب:نوع حساب:

شماره شبا (شبکه بانکی ایران):شماره شبا (شبکه بانکی ایران):

جانب خواهد بود.جانب خواهد بود.متوجه اینمتوجه اینعواقب ناشی از هر گونه اشتباه در اعالم آدرس بانکیعواقب ناشی از هر گونه اشتباه در اعالم آدرس بانکیمسئولیت زیانها ومسئولیت زیانها وبدیهی است بدیهی است 

::نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

امضا:امضا:

تاریخ:تاریخ:

توجه : تکمیل این فرم همزمان با تنظیم برگ پیشنهاد نرخ ضروري است .توجه : تکمیل این فرم همزمان با تنظیم برگ پیشنهاد نرخ ضروري است .




