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------------------------::شمارهشماره

------------------------::تاریختاریخ

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

........../آقاي/آقايشـرکتشـرکت

نامیـده  نامیـده  ت ت شـرک شـرک //مزایده گـزار  مزایده گـزار  از این پس از این پس (که (که ایرانایراناز طرف شرکت پایانه هاي نفتیاز طرف شرکت پایانه هاي نفتیروزنامهروزنامهآگهی آگهی پیرو پیرو ـ1
دعوت مـی شـود تـا در    دعوت مـی شـود تـا در    مزایده گر نامیـده مـی شـوید)   مزایده گر نامیـده مـی شـوید)   ،،(که از این پس در اسناد مزایده(که از این پس در اسناد مزایدهاز شما از شما می شود)می شود)
قیمـت  قیمـت  زایدهزایدهرکت نموده و طبق اسناد و مدارك مرکت نموده و طبق اسناد و مدارك مفوق شفوق شزایدهزایدهممموافقت با شرایط مزایده گزار در موافقت با شرایط مزایده گزار در صورت صورت 

پیشنهادي خود را اعالم نمائید.پیشنهادي خود را اعالم نمائید.
عمـل  عمـل  ه ه براساس اطالع رسـانی بـ  براساس اطالع رسـانی بـ  ،،زایدهزایدهضمن قبول شرکت در این مضمن قبول شرکت در این مد که د که تائید می نمایتائید می نمایمزایده گرمزایده گر//شرکتشرکتـ2

روبروي فروشگاه شهروند روبروي فروشگاه شهروند تهران ـ میدان آرژانتین ـ   تهران ـ میدان آرژانتین ـ   ::نشانینشانیبهبهریت امور بازرگانی (طبقه اول) ـ ریت امور بازرگانی (طبقه اول) ـ مدیمدیبهبهآمدهآمده
ـ دفتر شرکت پایانه هـاي  ـ دفتر شرکت پایانه هـاي  2828ـ اول خیابان بیهقی ـ ساختمان مرکزي یازدهم شرکت ملی نفت ایران ـ پالك   ـ اول خیابان بیهقی ـ ساختمان مرکزي یازدهم شرکت ملی نفت ایران ـ پالك   

ــطبقه اول طبقه اول جزیره خارگ ادارات ستادي ـ  جزیره خارگ ادارات ستادي ـ  و یاو یا8853620588536205ــ8853620188536201شماره تماس تلفن : شماره تماس تلفن : ـ ـ ان ان نفتی ایرنفتی ایر

یـک نسـخه از   یـک نسـخه از   و و مراجعـه مراجعـه 0770773333828252522244تلفن: تلفن: ـ ـ اداره ارزیابی و فروش کاال و خدمات اداره ارزیابی و فروش کاال و خدمات امور بازرگانی ـ  امور بازرگانی ـ  
دریافت داشته است.دریافت داشته است.رارازایدهزایدهاسناد و مدارك ماسناد و مدارك م

گونـه  گونـه  مـدارك مزایـده بایسـتی محرمانـه تلقـی گردیـده و نبایسـتی هـیچ        مـدارك مزایـده بایسـتی محرمانـه تلقـی گردیـده و نبایسـتی هـیچ        این دعوتنامه و دسـتورالعمل و این دعوتنامه و دسـتورالعمل و -3
گردد.گردد.ء 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 وواسـناد  اسـناد  از دریافت از دریافت چنانچه پس چنانچه پس -4
ت ت روز از تــاریخ دریافــروز از تــاریخ دریافــدهدهگونــه دخــل و تصــرف حــداکثر ظــرف گونــه دخــل و تصــرف حــداکثر ظــرف بایســتی کلیــه مــدارك را بــدون هــیچبایســتی کلیــه مــدارك را بــدون هــیچ

گزار عودت دهید.گزار عودت دهید.به مزایده به مزایده اسناداسناد
بایستی درمهلت تعیین شده نسبت به ارائه نرخ اقدام نماید و بایستی درمهلت تعیین شده نسبت به ارائه نرخ اقدام نماید و 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 کهکهیا اینیا این
به اطالع مزایده گران می رساند در صورت نیاز بـه  به اطالع مزایده گران می رساند در صورت نیاز بـه  ،،این دعوتنامه و دستورالعملاین دعوتنامه و دستورالعمل2020د د با توجه به مفاد بنبا توجه به مفاد بن--55

بازدید از محل مورد مزایده، مزایده گران می بایست نسبت به معرفـی و ارائـه مشخصـات نماینـده خـود      بازدید از محل مورد مزایده، مزایده گران می بایست نسبت به معرفـی و ارائـه مشخصـات نماینـده خـود      
قبلـی  قبلـی  (حداکثر دو نفر) شامل: تاریخ تولد ،شماره کارت ملی، محل صدورشناسنامه، نام پدر ، با همـاهنگی  (حداکثر دو نفر) شامل: تاریخ تولد ،شماره کارت ملی، محل صدورشناسنامه، نام پدر ، با همـاهنگی  

به اداره ارزیـابی فـروش کـاال و خـدمات     به اداره ارزیـابی فـروش کـاال و خـدمات     9595/     //     /) حداکثر تا تاریخ ) حداکثر تا تاریخ 0773382077338252245224(با شماره تلفن (با شماره تلفن 
) اقدام نمایند تا نسبت به اخذ مجوز ورود به خارك از مقامات ذي صـالح اقـدام  ) اقدام نمایند تا نسبت به اخذ مجوز ورود به خارك از مقامات ذي صـالح اقـدام  22(آدرس قید شده در بند (آدرس قید شده در بند 

منظـور رؤیـت   منظـور رؤیـت   یمت به خارك به یمت به خارك به که در خارج از جزیره خارك سکونت دارند، براي عزکه در خارج از جزیره خارك سکونت دارند، براي عزگرانیگرانیمزایدهمزایدهگردد. 
از وسایل نقلیـه دریـایی و   از وسایل نقلیـه دریـایی و   از طریق بندربوشهر و با استفاده از طریق بندربوشهر و با استفاده می 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 صـندل (در صورت وجود صـندل مبادي پروازي شرکت به خارگمبادي پروازي شرکت به خارگاز طریقاز طریقاایی
شـرکت شـرکت بـوده و  بـوده و  دهدهیـ یـ کننـدگان در مزا کننـدگان در مزا عهـده شـرکت  عهـده شـرکت  بـه بـه هاي ایاب و ذهاب هاي ایاب و ذهاب نهنهییهزهزکلیه کلیه مقرر) اقدام نمایند (مقرر) اقدام نمایند (
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ييوزهـا وزهـا و اخـذ مج و اخـذ مج نـگ نـگ ییبوکبوکسـت سـت ییدر لدر لهماهنگی الزم در خصوص درج مشخصات نمایندگان مزایـده گـر   هماهنگی الزم در خصوص درج مشخصات نمایندگان مزایـده گـر   
را به عمل خواهد آورد.)را به عمل خواهد آورد.)ورودورود

، بـا تلفـن   ، بـا 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
فوق  هماهنگی الزم را به عمل آورده و یا به نشانی هاي فوق مراجعه نماید.فوق  هماهنگی الزم را به عمل آورده و یا به نشانی هاي فوق مراجعه نماید.هايهاي

::و جلسه قبل از پیشنهاد نرخو جلسه قبل از پیشنهاد نرختاریخ 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 شود در جلسه رواز کلیه مزایده گران دعوت می شود در جلسه رو--66
22شـده در بنـد   شـده در بنـد   ددیـ یـ و بـه آدرس ق و بـه آدرس ق در جزیـره خـارگ  در جزیـره خـارگ  ورخورخممصبح روز صبح روز ساعت ساعت 

یا هرشخص دیگـري کـه   یا هرشخص دیگـري کـه   ییتشکیل خواهد شد، شرکت نمایند. نماینده مزایده گزار در این جلسه مدیر امور بازرگانتشکیل خواهد شد، شرکت نمایند. نماینده مزایده گزار در این جلسه مدیر امور بازرگان
گردد خواهد بود.  گردد خواهد بود.  از طرف وي تعیین میاز طرف وي تعیین می

بایستی خود را ملـزم نماینـد کـه    بایستی خود را ملـزم نماینـد کـه    مزایده گرانمزایده گرانارد ارد با توجه به اهمیتی که جلسه قبل از پیشنهاد نرخ دبا توجه به اهمیتی که جلسه قبل از پیشنهاد نرخ دمهم :مهم :تذکرتذکر
هـا در جلسـه میسـر نشـود تمـام      هـا در جلسـه میسـر نشـود تمـام      لی حضور آنلی حضور آنییدر این جلسه حضور داشته باشند. علی ایحال چنانچه بنا به دالدر این جلسه حضور داشته باشند. علی ایحال چنانچه بنا به دال

شرکت کنندگان ملزم هستند صورتجلسه قبل از پیشنهاد نرخ را دریافت و سپس اقـدام بـه محاسـبه و ارائـه نـرخ      شرکت کنندگان ملزم هستند صورتجلسه قبل از پیشنهاد نرخ را دریافت و سپس اقـدام بـه محاسـبه و ارائـه نـرخ      
گونه حـق اعتراضـی را بـراي ادعاهـاي بعـدي      گونه حـق اعتراضـی را بـراي ادعاهـاي بعـدي      در جلسه قبل از پیشنهاد نرخ هیچدر جلسه قبل از پیشنهاد نرخ هیچیده گرانیده گرانمزامزانمایند. عدم حضور نمایند. عدم حضور 

ایجاد نخواهد کرد.ایجاد نخواهد کرد.

پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ اعالم شده در صورتجلسه توجیهی قبل از پیشنهاد نرخ کـه  پیشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ اعالم شده در صورتجلسه توجیهی قبل از پیشنهاد نرخ کـه  مزایده گرانمزایده گران- 7
تهران ـ میدان آرژانتین ـ روبروي تهران ـ میدان آرژانتین ـ روبروي : : ه نشانیه نشانیمدیریت امور بازرگانی (طبقه اول) ـ  بمدیریت امور بازرگانی (طبقه اول) ـ  ببه به متعاقبا اعالم خواهد شدمتعاقبا اعالم خواهد شد

ـ دفتـر  ـ دفتـر  2828فروشگاه شهروند ـ اول خیابان بیهقی ـ ساختمان مرکزي یازدهم شرکت ملی نفت ایـران ـ پـالك      فروشگاه شهروند ـ اول خیابان بیهقی ـ ساختمان مرکزي یازدهم شرکت ملی نفت ایـران ـ پـالك      
امور بازرگانی ـ اداره ارزیابی و  امور بازرگانی ـ اداره ارزیابی و  ـ ـ جزیره خارگ ـ ادارات ستادي  ـ طبقه اول   جزیره خارگ ـ ادارات ستادي  ـ طبقه اول   و یاو یاشرکت پایانه هاي نفتی ایران شرکت پایانه هاي نفتی ایران 

تسلیم نمایند.تسلیم نمایند.فروش کاال و خدماتفروش کاال و خدمات
در در نـام و نشـانی بایـد   نـام و نشـانی بایـد   مزایده 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،--88

قید قید هاهاروي آنروي آن""9955//0101مزایده شماره مزایده شماره ""که شماره و عنوان که شماره و عنوان ““جج““و و ““بب““و و “ “ الفالف““پاکت الك و مهر شده پاکت الك و مهر شده سهسه
..ه گردده گرددزیر تهیه و در مقابل رسید ارائزیر تهیه و در مقابل رسید ارائصورتصورتههببباشدباشدشدهشده

معتبر حسب  آئـین نامـه تضـمین معـامالت دولتـی شـماره       معتبر حسب  آئـین نامـه تضـمین معـامالت دولتـی شـماره       بایستی محتوي ضمانتنامهبایستی محتوي ضمانتنامه» » الفالف««پاکت پاکت --88--11
این این 1111رسید واریز وجه نقد موضوع بند رسید واریز وجه نقد موضوع بند هیئت محترم وزیران یا هیئت محترم وزیران یا 9494//0909//2222هـ مورخ هـ مورخ 5065950659/ت /ت 123402123402

یـده) ) / یـک  نسـخه     یـده) ) / یـک  نسـخه     (تضـمین شـرکت در مزا  (تضـمین شـرکت در مزا  (بابت مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار(بابت مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردعوتنامه دعوتنامه 
ثبتی شرکت  مزایده گر حاوي اساسنامه و مدارك مربوط به دارندگان امضاي مجاز و تعهـد آور مزایـده   ثبتی شرکت  مزایده گر حاوي اساسنامه و مدارك مربوط به دارندگان امضاي مجاز و تعهـد آور مزایـده   
گر با آخرین تغییرات (در صورتی که مزایده گر داراي شخصـیت حقـوقی باشـد) /اصـل اسـناد مزایـده       گر با آخرین تغییرات (در صورتی که مزایده گر داراي شخصـیت حقـوقی باشـد) /اصـل اسـناد مزایـده       

،کلیـه  ،کلیـه  پـس از تهیـه یـک نسـخه    پـس از تهیـه یـک نسـخه    دریافتی از مزایده گزار (به استثناي برگ پیشنهاد قیمت) کـه بایسـتی  دریافتی از مزایده گزار (به استثناي برگ پیشنهاد قیمت) کـه بایسـتی  
امضاي مجاز و تعهد امضاي مجاز و تعهد به مهر وبه مهر و»»خوانده شد مورد قبول است« « صفحات مدارك مزا یده مطالعه وبا درج عبارتصفحات مدارك مزا یده مطالعه وبا درج عبارت

..آور مزایده گر رسیده باشد)آور مزایده گر رسیده باشد)

ضرورت دارد  کلیه مزایده گران حتماً  تصویر آگهی آخرین تغییـرات شـرکت کـه صاحب/صـاحبان     ضرورت دارد  کلیه مزایده گران حتماً  تصویر آگهی آخرین تغییـرات شـرکت کـه صاحب/صـاحبان     --88--22
باشد و همچنین  گواهی امضا صاحب/صـاحبان مجـاز بـه امضـاي از یکـی از      باشد و همچنین  گواهی امضا صاحب/صـاحبان مجـاز بـه امضـاي از یکـی از      ز در آن قید شدهز در آن قید شدهامضاي مجاامضاي مجا
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دفاتر رسمی /یک نسخه ثبتی شرکت مزایده گر حاوي اساسنامه و مدارك مربوط به دارندگان امضاي مجـاز  دفاتر رسمی /یک نسخه ثبتی شرکت مزایده گر حاوي اساسنامه و مدارك مربوط به دارندگان امضاي مجـاز  
نتـرل امضـاي   نتـرل امضـاي   و تعهد آور مزایده گر با آخرین تغییرات /اصل اسناد مزایده دریافتی از مزایده گزار را جهت کو تعهد آور مزایده گر با آخرین تغییرات /اصل اسناد مزایده دریافتی از مزایده گزار را جهت ک

مـی  مـی  مزایده گـزار مزایده گـزار قرار دهند، بدیهی است در صورتی که به نحو پیش گفته اقدام نگردد ، قرار دهند، بدیهی است در صورتی که به نحو پیش گفته اقدام نگردد ، »  »  ب ب ««اسناد در پاکت اسناد در پاکت 
گري که به شرح فـوق اقـدام ننمـوده باشـد ، خـودداري نمایـد و       گري که به شرح فـوق اقـدام ننمـوده باشـد ، خـودداري نمایـد و       تواند از گشایش و قرائت  پاکت قیمت مزایدهتواند از گشایش و قرائت  پاکت قیمت مزایده

د داشت.            د داشت.            مزایده گر خاطی حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهمزایده گر خاطی حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواه
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--33

هیچهیچصورتجلسه پیش از پیشنهاد نرخصورتجلسه پیش از پیشنهاد نرخدر در مقررمقررپس از موعد پس از موعد محق خواهد بود محق خواهد بود مزایده گزارمزایده گزار. همچنین . همچنین باشد باشد 
..ددپذیرپذیررا نرا نو یا بعد از آن و یا بعد از آن ایده گزارایده گزارمزمزگونه پیشنهادي اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم گونه پیشنهادي اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم 

به پیشـنهادات نـاقص، مـبهم، مشـروط و فاقـد سـپرده کامـل و بـه پیشـنهادهایی کـه بـا شـرایط منـدرج                               به پیشـنهادات 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 اصـالحی و یـا هـر    در اسناد مزایده مغایرت داشته باشد و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر حتی به عنوان متمم اصـالحی و یـا هـر    

ریافت شده باشد و همچنین به تقاضـاي اسـترداد پیشـنهادهایی کـه پـس از موعـد مقـرر در اسـناد         ریافت شده باشد و همچنین به تقاضـاي اسـترداد پیشـنهادهایی کـه پـس از موعـد مقـرر در اسـناد         عنوان دیگر دعنوان دیگر د
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.

و فاقـد  و فاقـد  از قبول پیشنهادات مشروط و مـبهم از قبول پیشنهادات مشروط و مـبهم مزایده 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 بـرگ  در بـرگ  مزایـده گـر  مزایـده گـر  قیمت پیشنهادي که مالك بررسی قرار خواهـد گرفـت، مبلغـی اسـت کـه بوسـیله       قیمت پیشنهادي که مالك بررسی قرار خواهـد گرفـت، مبلغـی اسـت کـه بوسـیله       --1010
پیشنهاد نرخ و بدون قلم خوردگی نوشته شود.پیشنهاد نرخ و بدون قلم خوردگی نوشته شود.

گ پیشـنهاد  گ پیشـنهاد  ه پیشنهاداتی که نرخ پیشنهادي با حروف و عدد در بـر ه پیشنهاداتی که نرخ پیشنهادي با حروف و عدد در بـر ببمحق خواهد بودمحق خواهد بودزارزارگگمزایدهمزایدهتوجه:توجه:
ترتیـب اثـر   ترتیـب اثـر   ،،باشـد باشـد مزایده گـر مزایده گـر مهر 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 اینصورت گیرد در غیر اینزایدهزایدهف و تغییري نباید در اسناد مف و تغییري نباید در اسناد مگونه تصرگونه تصرهیچهیچ--1111

واقـع  واقـع  مـورد قبـول   مـورد قبـول   را را پیشنهاد واصـله  پیشنهاد واصـله  ودودمحق خواهد بمحق خواهد بگزارگزارمزایدهمزایده،،زایدهزایدهط مط مییعدم اجراي کامل مفاد و شراعدم اجراي کامل مفاد و شرا
..نمایدنمایدکه نیازي به هرگونه توضیحی یا استداللی باشد چنین پیشنهادي را مردود که نیازي به هرگونه توضیحی یا استداللی باشد چنین پیشنهادي را مردود بدون اینبدون اینننموده وننموده و

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:

یـا  یـا  رد رد بدون نیاز به ذکر دلیل بدون نیاز به ذکر دلیل پیشنهادات را پیشنهادات را کلیهکلیهیک یایک یاد که د که دارداراین 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 خقبول قبول 

یکـی از  یکـی از  سـت بـه    سـت بـه    الزم االزم اووه شرح مبالغ ذیل می باشد ه شرح مبالغ ذیل می باشد بب))زایدهزایدهممفرآیند اجراي کار(شرکت در فرآیند اجراي کار(شرکت در ضمین شرکت در ضمین شرکت در تت--1313
--ارائه گردد:ارائه گردد:»»بب««یا یا » » الفالف««دوصورت دوصورت 

(هفتاد میلیون) ریال(هفتاد میلیون) ریال70,000,00070,000,000: : وه اولوه اولگرگر--11--1313
ریالریال(شصت میلیون) (شصت میلیون) 60,000,00060,000,000: : گروه دومگروه دوم--22--1313
ریال ریال (صد و هفتاد میلیون) (صد و هفتاد میلیون) 170,000,000170,000,000: : گروه سومگروه سوم--33--1313
ریالریال(دویست و پنجاه میلیون) (دویست و پنجاه میلیون) 250,000,000250,000,000: : گروه چهارمگروه چهارم--44--1313
ریالریالمیلیون) میلیون) (سی (سی 30,000,00030,000,000: : گروه پنجمگروه پنجم--55--1313
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هاي هاي نام شرکت پایانهنام شرکت پایانهه ه ببمرکزي خاركمرکزي خاركشعبه شعبه صادراتصادراتبانک بانک 01038956850070103895685007به حساببه حسابالذکر الذکر واریز مبلغ فوقواریز مبلغ فوقالف) الف) 
نفتی ایران.نفتی ایران.

/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 ب)ب)
) روز معتبـر  ) روز معتبـر  9090کـه ابـتــدا بــراي مـدت (    کـه ابـتــدا بــراي مـدت (    باشـد  باشـد  الذکر طبق فرم نمـونه الذکر طبق فرم نمـونه فوقفوقبه میزان مبلغبه میزان مبلغنامه می بایستنامه می بایستضمانتضمانت

بـراي مـدت  بـراي 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 بوده و خود ببوده و خود ب
هاي تعیین شده بعدي قابل تمدید باشد.هاي تعیین شده بعدي قابل تمدید باشد.

هیـأت وزیـران   هیـأت وزیـران   9494//0909//2222ن معامالت دولتی مصوب ن معامالت دولتی مصوب آیین نامه تضمیآیین نامه تضمیبا عنایت به با عنایت به ن: ن: گراگرامزایدهمزایدهقابل توجه قابل توجه -
معـامالت معـامالت تضـمین تضـمین نامهنامهآیینآیینپیوستپیوستهايهاينمونهنمونهطبقطبقلزوماًلزوماًووضرورتاًضرورتاًبایستبایستمیمیصادرهصادرههايهاينامهنامهضمانتضمانت

باشـد. باشـد. هیات محترم وزیران)هیات محترم وزیران)13139494//0909//2222مورخمورخهه5065950659تت//123402123402شمارهشمارهتصویب نامهتصویب نامهموضوعموضوع((دولتیدولتی
مسـئولیت مسـئولیت هیچ گونههیچ گونهووبودهبودهمعذورمعذور،،باشدباشدفوقفوقشرایطشرایطفاقدفاقدکهکههاییهاییمهمهناناضمانتضمانتپذیرشپذیرشازازشرکتشرکتایناینلذالذا
..داشتداشتنخواهدنخواهدخصوصخصوصاینایندردرتعهديتعهديوو

نام مضـمون  نام مضـمون  ،،(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 مـالی واعتبـاري غیـر بـانکی داراي     /موسسات مـالی واعتبـاري غیـر بـانکی داراي     روي رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکیروي رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی(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 بانـک سـرمایه  و بانـک سـرمایه  از پست بانکاز پست بانکهاي بانکی صادره هاي بانکی صادره ضمانت نامه ضمانت نامه ::گرددگرددمیمیاعالماعالمبدینوسیله بدینوسیله ::22تبصرهتبصره
و موسسـات  و موسسـات  هـا  هـا  سـایر بانـک  سـایر بانـک  نسـبت بـه اخـذ ضـمانتنامه از     نسـبت بـه اخـذ ضـمانتنامه از     مزایده گرانمزایده گران. لذا مقتضی است کلیه . لذا مقتضی است کلیه نخواهد شدنخواهد شد

کـه  کـه  مزایـده گرانـی  مزایـده 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 گونـه اعتراضـی   گونـه 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

رفته  نخواهد شد.رفته  نخواهد شد.خاطی در این خصوص پذیخاطی در این خصوص پذیسوي پیشنهاد دهندگانسوي پیشنهاد دهندگان

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 مرکـز شماره منحصر به فرد (سامانه سپام) از بانک مرکـز ييشده داراشده داراههییاست ضمانت نامه تهاست ضمانت نامه تهييضرورضرور:   :   44تبصره تبصره 
باشد.باشد.رانرانییااییاسالماسالمييجمهورجمهور
و قرائت خواهد شد:و قرائت خواهد شد:گشایش گشایش پیشنهادات واصله به طریق زیر پیشنهادات واصله به طریق زیر -14

(یک نسخه مدارك ثبتـی  (یک نسخه مدارك ثبتـی  مزایده گرمزایده گرابتدا پاکت الف محتواي تضمین شرکت در مزایده یا قبض رسید سپرده، مدارك ابتدا پاکت الف محتواي تضمین شرکت در مزایده یا قبض رسید سپرده، مدارك 
با آخـرین تغییـرات  با آخـرین تغییـرات  مزایده گرمزایده گرحاوي اساسنامه و مدارك مربوط به دارند گان امضاي مجاز و تعهد آور حاوي اساسنامه و مدارك مربوط به دارند گان امضاي مجاز و تعهد آور مزایده گرمزایده گر

حقوقی باشد) گشایش  شده و درصورتی که تضمین شرکت در مزایـده  حقوقی باشد) گشایش  شده و درصورتی که تضمین شرکت در مزایـده  داراي شخصیت داراي شخصیت مزایده گرمزایده گردر صورتی کهدر صورتی که
باز خواهد شد.باز خواهد شد.» » جج««مورد قبول واقع شود پاکت مورد قبول واقع شود پاکت 

تهیـه نشـده باشـد    تهیـه نشـده باشـد    1010شرائط 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 
به صـورت سربسـته بـه پیشـنهاد دهنـده      به صـورت سربسـته بـه پیشـنهاد دهنـده      گشایش نگردیده وگشایش نگردیده و» » جج««پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده و پاکت پیشنهاد مورد بحث مردود شناخته شده و پاکت 

گردد.گردد.مسترد میمسترد می
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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، بـه پیشـنهادات نـاقص،   بـه پیشـنهادات نـاقص،   تبصره:تبصره:
و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر حتی به عنوان مـتمم اصـالحی و یـا هـر     و پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر حتی به عنوان مـتمم اصـالحی و یـا هـر     مغایرت داشته باشد مغایرت داشته باشد در اسناد مزایدهدر اسناد مزایده

نوان دیگر دریافت شده باشد و همچنین به تقاضاي استرداد پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر در اسناد مزایـده  نوان دیگر دریافت شده باشد و همچنین به تقاضاي استرداد پیشنهادهایی که پس از موعد مقرر در اسناد مزایـده  عع
واصل شده باشد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و از شرکت در مزایده حذف می گردند.واصل شده باشد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد و از شرکت در مزایده حذف می گردند.

ینـد ارجـاع کـار   ینـد ارجـاع کـار   فرآفرآشـرکت در  شـرکت در  پس از بررسی پیشنهادات رسیده و تعیـین اعـالم برنـده مزایـده تضـمین      پس از بررسی پیشنهادات رسیده و تعیـین اعـالم برنـده مزایـده تضـمین      -15
مسـترد خواهـد شـد    مسـترد خواهـد شـد    مزایـده گـزار  مزایـده گـزار  به جز نفر اول و دوم مزایده به تشخیص به جز نفر اول و دوم مزایده به تشخیص گرانگرانمزایدهمزایدهسایر سایر (شرکت در مزایده)

الزم باشد براي مدت معین دیگري نگهـداري شـود. تضـمین شـرکت در     الزم باشد براي مدت معین دیگري نگهـداري شـود. تضـمین شـرکت در     مزایده گزارمزایده گزارمگر در مواردي که بنا به نظر مگر در مواردي که بنا به نظر 
برنـده تـرخیص خواهـد    برنـده تـرخیص خواهـد    مزایده گـر مزایده گـر باباوم پس از انعقاد قرارداد وم پس از انعقاد قرارداد نفرات اول و دنفرات اول و د(شرکت در مزایده)فرآیند ارجاع کارفرآیند ارجاع کار

شد.شد.
و و پیمـان  پیمـان  امضاءامضاءو یا و یا تضمین انجام تعهداتتضمین انجام تعهداتارایه ارایه جهت جهت گزارگزارمزایدهمزایدهدر مدتی که در مدتی که زایدهزایدهکه برنده مکه برنده مدرصورتیدرصورتی-16

ه تضـمین  ه تضـمین  صـورت وجـ  صـورت وجـ  ننمایـد در ایـن  ننمایـد در ایـن  تحویل موارد پیش گفتهتحویل موارد پیش گفتهاقدام به تهیه و اقدام به تهیه و ، ، معین خواهد کردمعین خواهد کردبیمه نامه بیمه نامه یا ارائه یا ارائه 
ضـبط  ضـبط  ، انتظـامی و......  ، انتظـامی و......  ، اداري، اداريگونه تشـریفات قضـایی  گونه تشـریفات قضـایی  هیچهیچنیاز به نیاز به و بدون و بدون گزارگزارمزایده مزایده باال به نفع باال به نفع 1313بند بند مندرج در مندرج در 

که نفر دوم نیز به که نفر دوم نیز به 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  نامـه موضـوع پیمـان    نامـه موضـوع پیمـان    بیمـه  بیمـه  ارایـه  ارایـه  و و قـرارداد قـرارداد و حاضر به انعقاد و حاضر به انعقاد و در موعد مقرر اقدام ننمایدو در موعد مقرر اقدام ننمایدشرح مذکورشرح مذکور

، انتظـامی و......  ، انتظـامی و......  ، اداري، اداريتشـریفات قضـایی  تشـریفات قضـایی  بـدون  بـدون  او نیـز  او نیـز  فرآیند ارجاع کار (شـرکت در مزایـده)  شرکت در شرکت در تضمینتضمین
ییمـ مـ گـزار گـزار مزایدهمزایده، ، 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 گرانتواند اسامی تواند اسامی 
و یـا حـذف   و یـا حـذف   فرآیند ارجاع کار (شرکت در مزایده)در ورد ضبط تضمین هاي شرکت در ورد ضبط تضمین هاي شرکت در در مدر مگزارگزارمزایدهمزایدهتشخیص تشخیص 
اضـی در ایـن خصـوص نخواهـد     اضـی در ایـن خصـوص نخواهـد     گونـه اعتر گونـه اعتر حق هـیچ حق هـیچ مزایده گرمزایده گربوده و بوده و صالحیت قطعیصالحیت قطعیذيذيگرانگرانمزایدهمزایدهاز لیست از لیست 

..داشتداشت

(ده) (ده) 1010معرفـی شـود ظـرف مـدت     معرفـی شـود ظـرف مـدت     زایده زایده ر صورتی که به عنوان برنده مر صورتی که به عنوان برنده مبرنده متعهد می گردد دبرنده متعهد می گردد دمزایده گرمزایده گرتبصره :
بـا پسـت سفارشـی بـه نشـانی تعیـین شـده در بـرگ         بـا پسـت سفارشـی بـه نشـانی تعیـین شـده در بـرگ         از طریق نمابر/از طریق نمابر/کهکهمزایده گزارمزایده گزارروز کاري پس از ابالغ کتبی روز کاري پس از ابالغ کتبی 

و و و ارائـه بیمـه نامـه    و ارائـه بیمـه نامـه    مزایـده مزایـده در دست داشتن رسـید پرداخـت بهـاي مـورد     در دست داشتن رسـید پرداخـت بهـاي مـورد     ها ارسال خواهد شد با ها ارسال خواهد شد با پیشنهادي آنپیشنهادي آن
مانت نامـه بـانکی معتبـر، جهـت امضـا     مانت نامـه بـانکی معتبـر، جهـت امضـا     حسن انجام تعهدات یـا اصـل ضـ   حسن انجام تعهدات یـا اصـل ضـ   واریز وجه معادل تضمینواریز وجه معادل تضمینهمچنین رسید همچنین رسید 

مزایـده گـران  مزایـده گـران  الزم به ذکـر اسـت نشـانی    الزم به ذکـر اسـت نشـانی    قرارداد به اداره ارزیابی و فروش کاال مراجعه و قرارداد را امضاء نماید.قرارداد به اداره ارزیابی و فروش کاال مراجعه و قرارداد را امضاء نماید.
می گردد و هر مکاتبه اي کـه بـه نشـانی مـذکور ارسـال      می گردد و هر مکاتبه اي کـه بـه نشـانی مـذکور ارسـال      ذیل برگ مخصوص پیشنهاد قیمت ذکرذیل برگ مخصوص پیشنهاد قیمت ذکرهمان است که درهمان است که در

که نامه توسط پست سفارشی ارسال گردد و به دلیل تغییر آدرس که نامه توسط پست سفارشی ارسال گردد و به دلیل تغییر آدرس گردد ابالغ شده تلقی خواهد گردید. در صورتیگردد ابالغ شده تلقی خواهد گردید. در صورتی
اقـدام بـه   اقـدام بـه   ، ، که از سوي برنـده اتفـاق افتـاده   که از سوي برنـده اتفـاق افتـاده   بدون توجه به مشکالتیبدون توجه به مشکالتیمزایده گزارمزایده گزاریا هر دلیل دیگري به برنده نرسد، یا هر دلیل دیگري به برنده نرسد، 

بنابراین شرکت کننـدگان  بنابراین شرکت کننـدگان  مجدد می نماید. مجدد می نماید. مزایده مزایده ضبط سپرده وي و واگذاري مورد مزایده به نفر دوم یا برگزاري ضبط سپرده وي و واگذاري مورد مزایده به نفر دوم یا برگزاري 
/مزایـده گـزار   /مزایـده گـزار   در مزایده باید هرگونه تغییر در آدرس و شماره تلفن را قبالً به صورت کتبی به مـدیریت بازرگـانی  در مزایده باید هرگونه تغییر در آدرس و شماره تلفن را قبالً به صورت کتبی به مـدیریت بازرگـانی  

..اطالع دهنداطالع دهند
هاي واصـله  هاي واصـله  نرخنرختبانی کرده اندتبانی کرده اندمزایده گزارمزایده گزاربه زیان به زیان مزایده گرانمزایده گرانوقوف حاصل شود که وقوف حاصل شود که زایدهزایدهممهرگاه درهرگاه در--1717

و یـا بـراي همیشـه از لیسـت     و یـا بـراي همیشـه از لیسـت     متخلـف موقتـاً  متخلـف موقتـاً  مزایده گـران مزایده گـران مردود تشخیص داده شده و اسامی مردود تشخیص داده شده و اسامی مزایده گرانمزایده گرانازاین ازاین 
واهند شد.واهند شد.و متخلفین به مقامات ذي صالح معرفی خو متخلفین به مقامات ذي صالح معرفی خصالحیت حذف صالحیت حذف ذيذيمزایده گرانمزایده گران
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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:
زایـده زایـده منصـرف گـردد ، تضـمین برنـده م    منصـرف گـردد ، تضـمین برنـده م    زایـده  زایـده  برنـده م برنـده م به هرعلت از انعقاد پیمان بـا  به هرعلت از انعقاد پیمان بـا  گزارگزارمزایدهمزایدهچنانچه چنانچه --1818

دعاي جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.دعاي جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.گونه اگونه احق هیچحق هیچزایدهزایدهخواهد شد دراین صورت برنده مخواهد شد دراین صورت برنده ممسترد مسترد 
در در و مهـر نماینـد.  و مهـر نماینـد.  امضـاء امضـاء گـزار  گـزار  مزایدهمزایدهرا قبل از تسلیم آن به را قبل از تسلیم آن به زایدهزایدهکلیه اسناد و مدارك مکلیه اسناد و مدارك مباید باید مزایده گرانمزایده گران--1919

ترتیــب اثــر ندهــد.ترتیــب اثــر ندهــد.ييپیشــنهادپیشــنهادنــرخ نــرخ محــق خواهــد بــود بــه محــق خواهــد بــود بــه گزارگزارمزایــدهمزایــده، ، صــورت عــدم ارائــه بــرگ پیشــنهاد نــرخ صــورت عــدم ارائــه بــرگ پیشــنهاد نــرخ 
کلیه اسناد ارایه شده را پس از ممهور نمـودن  کلیه اسناد ارایه شده را پس از ممهور نمـودن  عالوه بر برگ مخصوص شرکت در مزایده، عالوه بر برگ مخصوص شرکت در مزایده، مکلفند مکلفند ن ن پیشنهاددهندگاپیشنهاددهندگا

مـی توانـد بـه    مـی توانـد بـه    مزایده گزارمزایده گزارو مهر و امضا عودت نمایند. و مهر و امضا عودت نمایند. » » خوانده شد و مورد قبول استخوانده شد و مورد قبول است««کلیه اوراق آن به عبارتکلیه اوراق آن به عبارت
..ترتیب اثر ندهدترتیب اثر ندهد،،ند ند که کلیه اسناد و مدارك مزایده را عودت ننموده اکه کلیه اسناد و مدارك مزایده را عودت ننموده امزایده گرانیمزایده گرانیپیشنهادات  پیشنهادات  

از تاریخ تسلیم پیشنهادات منـدرج در بنـد   از تاریخ تسلیم پیشنهادات منـدرج در بنـد   روز) روز) 9090روز بعد از روز بعد از 3030(یا تا (یا تا ) روز ) روز 9090ظرف مدت (ظرف مدت (گزارگزارمزایدهمزایده--2020
زمـان اعـالم   زمـان اعـالم   فوق نظر خود را کتباً نسبت به عقد پیمان اعالم خواهد داشت و هیچ یک از پیشـنهادات واصـله تـا   فوق نظر خود را کتباً نسبت به عقد پیمان اعالم خواهد داشت و هیچ یک از پیشـنهادات واصـله تـا   66

تلقی نخواهد شد.تلقی نخواهد شد.قبول شده قبول شده ، ، مزایده گزارمزایده گزارکتبی بوسیله کتبی بوسیله 
شـده  شـده  زمان تعیین زمان تعیین دردرهاهاآنآناقالم مورد نظر و محل اقالم مورد نظر و محل بل از محاسبه مبلغ پیشنهادي از بل از محاسبه مبلغ پیشنهادي از موظفند قموظفند قمزایده گرانمزایده گران--2121

نحوي در محاسبه مبلغ نحوي در محاسبه مبلغ ه ه کلیه عواملی که ممکن است بکلیه عواملی که ممکن است ببهبهنسبت نسبت عمل آورده و عمل آورده و ه ه به دقت بازدید ببه دقت بازدید بار ار ززتوسط مزایده گتوسط مزایده گ
را دقیقاً مطالعـه و  را دقیقاً مطالعـه و  زایدهزایدهاسناد و مدارك ماسناد و مدارك م، ، لیم پیشنهادلیم پیشنهاده و قبل از تسه و قبل از تسپیشنهادي موثر باشد آگاهی کامل حاصل نمودپیشنهادي موثر باشد آگاهی کامل حاصل نمود

ادارات ادارات بـه بـه نشـانی نشـانی مکلف می باشند قبل از ارائه نـرخ بـه   مکلف می باشند قبل از ارائه نـرخ بـه   و  و  ها مطلع گردندها مطلع گردندآنآنبه جزءبه جزءاز مفهوم جزءاز مفهوم جزءووبررسیبررسی
لسـه قبـل از  لسـه قبـل از  و صورتجو صورتجمدیریت امور بازرگانی (طبقه اول) ـ  اداره ارزیابی فروش کاال و خدمات  مراجعـه   مدیریت امور بازرگانی (طبقه اول) ـ  اداره ارزیابی فروش کاال و خدمات  مراجعـه   ستادي ،ستادي ،

بـه  بـه  هـا قـبالً  هـا قـبالً  تسلیم پیشنهاد نرخ و سایر اطالعیه هائی را که در رابطه با این مزایده تهیه گردیده و وجود آنتسلیم پیشنهاد نرخ و سایر اطالعیه هائی را که در رابطه با این مزایده تهیه گردیده و وجود آن
دریافت نمایند.دریافت نمایند.است است رسیدهرسیدهمزایده گرمزایده گراطالع اطالع 

د د گونه تقاضایی از مزایده گر مبنی بر بازدید مجدد از مورد مزایده پس از مهلت تعیین شده، قابل قبول نخواهـ گونه تقاضایی از مزایده گر مبنی بر بازدید مجدد از مورد مزایده پس از مهلت تعیین شده، قابل قبول نخواهـ هیچهیچ
..ددبوبو

نیـاز  نیـاز  داشته باشد که داشته باشد که د د یا نواقصی وجویا نواقصی وجوو و نکات مبهمنکات مبهممزایده گرمزایده گرنظر نظر ه ه ببزایدهزایدهمدارك ممدارك مهنگام مطالعه اسناد وهنگام مطالعه اسناد وچنانچه چنانچه 
شـرکت  شـرکت  اداره ارزیابی و فروش کـاال و خـدمات  اداره ارزیابی و فروش کـاال و خـدمات  ززااباید در آن مورد باید در آن مورد مزایده گرانمزایده گران،،به شرح و توضیح بیشتري باشدبه شرح و توضیح بیشتري باشد

ت آیـد کـه در   ت آیـد کـه در   ر نتیجه این استفسـار اطالعـات و توضـیحاتی بدسـ    ر نتیجه این استفسـار اطالعـات و توضـیحاتی بدسـ    استفسار نماید و چنانچه داستفسار نماید و چنانچه دنفتی ایراننفتی ایرانهاي هاي پایانهپایانه
مزایـده گـران  مزایـده گـران  سـایر  سـایر  اطالع استفسار کننده و همچنـین  اطالع استفسار کننده و همچنـین  ه ه ببمراتب کتباًمراتب کتباً،،باشدباشدنگردیده نگردیده منعکس منعکس زایدهزایدهاسناد و مدارك ماسناد و مدارك م

از از از طریـق رسـمی انجـام و   از طریـق رسـمی انجـام و   زایـده زایـده افه یا حذف مطلبی به مـدارك م افه یا حذف مطلبی به مـدارك م ، اض، اضهرنوع توضیح یا تجدید نظرهرنوع توضیح یا تجدید نظرخواهد رسید.خواهد رسید.
زایـده  زایـده  مدارك ممدارك مء الینفک و ذاتی ء الینفک و ذاتی دد و این ضمائم جزدد و این ضمائم جزگرگرطی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال میطی نامه به نشانی دعوت شدگان ارسال مییق نمابر و یایق نمابر و یاطرطر

ه ه به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعاي بـعــدي بــ  به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعاي بـعــدي بــ  مزایده گرانمزایده گرانگونه استنادي از طرف گونه استنادي از طرف منظور خواهد گردید.هیچمنظور خواهد گردید.هیچ
گونـه تعـذر بعـدي بـه عـدم فهـم مطالـب        گونـه تعـذر بعـدي بـه عـدم فهـم مطالـب        و هیچو هیچبه شرایط و احوال کلی واقف نبوده استبه شرایط و احوال کلی واقف نبوده استمزایده گرمزایده گرکه که دلـیـل ایـندلـیـل ایـن

بدیهی است عواقب بدیهی است عواقب مسموع نخواهد بود.مسموع نخواهد بود.، ، مزایده گرانمزایده گرانها از طرف ها از طرف به نارسا بودن مطالب مندرج در آنبه نارسا بودن مطالب مندرج در آنزایدهزایدهمماسناداسناد
خواهد بود.خواهد بود.مزایده گرانمزایده گرانو خسارات ناشی از عدم رعایت نکات فوق متوجه و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات فوق متوجه 

مهلت الزم جهت مهلت الزم جهت را قبل از انقضارا قبل از انقضاص اسناد مزایدهص اسناد مزایدهتجدید نظر در خصوتجدید نظر در خصووواصالحاصالح،،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 
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ت خود متحمل شده اند پرداخت نمی ت خود متحمل شده اند پرداخت نمی مزایده گزار هزینه هایی را که مزایده گران بابت تهیه وتسلیم پیشنهادامزایده گزار هزینه هایی را که مزایده گران بابت تهیه وتسلیم پیشنهادا--2323
همچنین مزایده گر می بایستی هزینه کارشناسی همچنین مزایده گر می بایستی هزینه کارشناسی نماید و مطالبه هر گونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.نماید و مطالبه هر گونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.

را براساس صورت حساب مربوطه پرداخت نماید.را براساس صورت حساب مربوطه پرداخت نماید.
ه به نشانی مـذکور  ه به نشانی مـذکور  اي کاي کگردد و هر مکاتبهگردد و هر مکاتبههمان است که در ذیل برگ پیشنهاد نرخ ذکر میهمان است که در ذیل برگ پیشنهاد نرخ ذکر میمزایده گرمزایده گرنشانی نشانی --2424

اداره صـورت کتبـی بـه   صـورت کتبـی بـه   ه ه ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییري در نشانی قـبالً و بـ  ارسال شود ابالغ شده تلقی خواهد گردید مگر آنکه هرگونه تغییري در نشانی قـبالً و بـ  
اطالع داده شده باشد.اطالع داده شده باشد.ارزیابی فروش کاال و خدمات  

اکت و اکت و نیز نسبت به گشایش پنیز نسبت به گشایش پپیشنهاد 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.

بیش از یک نفر باشد و بین آن ها نسبت به واگذاري مورد معامله به یکی از برندگان بیش از یک نفر باشد و بین آن ها نسبت به واگذاري مورد معامله به یکی از برندگان مزایده مزایده چنانچه برنده چنانچه برنده --2626
توافق حاصل نشود برنده نهایی با تشخیص مزایده گزار و یا با لحاظ قوانین و مقررات موضوعه و یا به وسیله توافق حاصل نشود برنده نهایی با تشخیص مزایده گزار و یا با لحاظ قوانین و مقررات موضوعه و یا به وسیله 

عیین خواهد شد.عیین خواهد شد.قرعه تقرعه ت
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

چنانچه بعد از نهایی شدن تشریفات مزایده مشخص شود که برنده، مشمول چنانچه بعد از نهایی شدن تشریفات مزایده مشخص شود که برنده، مشمول مزایده را نخواهند داشت.مزایده را نخواهند داشت.
را نیز به نفع را نیز به نفع مزایده گرمزایده گرانجام تعهدات انجام تعهدات قرارداد، سپرده حسن قرارداد، سپرده حسن 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.
حسب آئین نامه حسب آئین نامه بایدبایدباشد باشد می می مزایدهمزایدهدرصد مبلغ کل مورد درصد مبلغ کل مورد دهدهمعادلمعادلسن انجام تعهدات سن انجام تعهدات سپرده حسپرده ح--2828

(برابر متن (برابر متن گزارگزارمزایده مزایده با تاییدبا تاییدووهیئت محترم وزیرانهیئت محترم وزیران9494//0909//2222هـ مورخ هـ مورخ 5065950659/ت /ت 123402123402تضمین شماره تضمین شماره 
سال اعتبار سال اعتبار یکیکقرارداد دارايقرارداد داراياز تاریخ امضاي از تاریخ امضاي که که ) ) ))1111اسناد (مورد اشاره در ماده اسناد (مورد اشاره در ماده ت نامه پیوستت نامه پیوستنمونه ضماننمونه ضمان

ارائه گردد.ارائه گردد.تسلیم و رسید آنتسلیم و رسید آنمزایده گزارمزایده گزارمالی مالی د به امورد به امورباشباش
ملی ملی اشخاص حقوقی شرکت کننده می بایست داراي کد اقتصادي و اشخاص حقیقی داراي شمارهاشخاص حقوقی شرکت کننده می بایست داراي کد اقتصادي و اشخاص حقیقی داراي شماره--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.
..ه برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه آن باشده برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه آن باشدمی بایست به هنگام ارایمی بایست به هنگام ارای

معاونت توسعه مدیریت معاونت توسعه مدیریت 8888//66//2828مورخمورخ5879758797بخشنامه 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 گرگرمزایدهمزایدهذف 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 (جهت اشخاص حقیقی)(جهت اشخاص حقیقی)
..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 گزارگزارمزایدهمزایدهد؛ د؛ ننباشباشنموده نموده مبادرت به این کار مبادرت به این کار آن هاآن هااز از 

..نمایدنماید

در مزایده مختارند جهت یک یا بیشتر از گروه ها پیشنهاد ارایه دهند.در مزایده مختارند جهت یک یا بیشتر از گروه ها پیشنهاد ارایه دهند.ده گرانده گرانمزایمزای--3232

مزایده گزار مختار است بنا به تشخیص خود براي هر گروه، برنده جداگانه اي اعالم و یا بیشتر از یک  مزایده گزار مختار است بنا به تشخیص خود براي هر گروه، برنده جداگانه اي اعالم و یا بیشتر از یک  --3333
..گروه را به یک نفر واگذار نمایدگروه را به یک نفر واگذار نماید
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ایرانایراننفتینفتیهايهاياز طرف شرکت پایانهاز طرف شرکت پایانه

پورپورقانقانولی محمد دهولی محمد ده
مدیر امور بازرکانی

نحوه ارایه پیشنهاد مالینحوه ارایه پیشنهاد مالی

بـه طـور   بـه طـور   با دقـت  با دقـت  می بایست نرخ پیشنهادي خود را براي هر گروهمی بایست نرخ پیشنهادي خود را براي هر گروهدر صورت تمایل به شرکت در مزایده، در صورت تمایل به شرکت در مزایده، مزایده گرانمزایده گران
، ارایه نمایند.، ارایه نمایند.نسخه برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه اسناد مزایدهنسخه برگ پیشنهاد نرخ ضمیمه اسناد مزایده55طبق طبق هاي مورد نظر، هاي مورد نظر، جهت هر یک از گروه جهت هر یک از گروه جداگانه جداگانه 

و شرایط کار و شرایط کار (فروش)(فروش)ييشرح اجناس قابل واگذارشرح اجناس قابل واگذار--22
::(فروش)(فروش)ييشرح اجناس قابل واگذارشرح اجناس قابل واگذار22--11

ززااموقعیت فضاهاي مربوطه راموقعیت فضاهاي مربوطه راوونگهداري کاالها و لوازم مزایده اي نگهداري کاالها و لوازم مزایده اي هاي هاي که محلکه محلضمن اعتراف به اینضمن اعتراف به اینمزایده گرمزایده گر
آب و هواي آب و هواي آگاهی کامل از آگاهی کامل از دهد که با دهد که با گزار میگزار میمزایدهمزایدهو این اطمینان را به و این اطمینان را به ارزیابی دقیق نموده ارزیابی دقیق نموده نزدیک مشاهده ونزدیک مشاهده و

حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود اقدام به ارائه قیمت نماید و اقدام به ارائه قیمت نماید و ،،جزیره و نحوه کار مزایده گزارجزیره و نحوه کار مزایده گزار
باشد: باشد: شرح ذیل میشرح ذیل میه ه بب))روشروشه شرح اجناس قابل واگذاري (فه شرح اجناس قابل واگذاري (فبدینوسیلبدینوسیللذالذاسلب مینماید.سلب مینماید.

مازاد مازاد ،لوله،اتصاالت،کابل و پیچ و مهره،لوله،اتصاالت،کابل و پیچ و مهرهیدکییدکیلوازم لوازم ووقطعاتقطعاتقلم، قلم، 374374تعداد تعداد : : گروه اولگروه اول
))6060الی الی 4040پیوست (از صفحه پیوست (از صفحه برگ لیست برگ لیست 2121مندرج درمندرج در

ریالریال1,265,573,0001,265,573,000قیمت پایه:قیمت پایه:
ریالریال(هفتاد میلیون) (هفتاد میلیون) 70,000,00070,000,000تضمین شرکت در مزایده:تضمین شرکت در مزایده:مبلغ مبلغ 

از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  روز کاريروز کاري1010: : بارگیري و تخلیه از انباربارگیري و تخلیه از انبارمهلت مهلت 

اسقاط و خارج از ردهاسقاط و خارج از ردهقلم، اجناس غیرصنعتیقلم، اجناس غیرصنعتی404033تعداد تعداد گروه دومگروه دوم
))7575الی الی 6161(از صفحه (از صفحه برگ لیست پیوست برگ لیست پیوست 1515مندرج در مندرج در 
ریالریال1,150,194,6501,150,194,650قیمت پایه:قیمت پایه:

ریالریال(شصت میلیون) (شصت میلیون) 60,000,00060,000,000مبلغ تضمین شرکت در مزایده:مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  ز کاريز کاريرورو6060مهلت بارگیري و تخلیه از انبار:مهلت بارگیري و تخلیه از انبار:
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اسقاط و خارج از ردهاسقاط و خارج از ردهصنعتیصنعتی، اجناس ، اجناس قلمقلم186186تعداد تعداد گروه سوم: گروه سوم: 
))8383الی الی 7676(از صفحه (از صفحه برگ لیست پیوست برگ لیست پیوست 88مندرج درمندرج در

ریالریال3,211,485,0003,211,485,000قیمت پایه:قیمت پایه:
ریالریال(صد و هفتاد میلیون) (صد و هفتاد میلیون) 170,000,000170,000,000مزایده:مزایده:مبلغ تضمین شرکت در مبلغ تضمین شرکت در 

از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  روز کاريروز کاري3030مهلت بارگیري و تخلیه از انبار:مهلت بارگیري و تخلیه از انبار:

یلوگرم یلوگرم کک111111رر960960تقریبیتقریبیکابل اسقاط به وزنکابل اسقاط به وزنم:م:روه چهارروه چهارگگ
))8484صفحه صفحه برگ لیست پیوست (برگ لیست پیوست (11مندرج در مندرج در 
ریال)ریال)4300043000، (از قرار هر کیلوگرم، (از قرار هر کیلوگرمللریاریا4,814,280,0004,814,280,000قیمت پایه:قیمت پایه:

ریالریالون) ون) (دویست و پنجاه میلی(دویست و پنجاه میلی250,000,000250,000,000::مبلغ تضمین شرکت در مزایدهمبلغ تضمین شرکت در مزایده
از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  روز کاريروز کاري1010مهلت بارگیري و تخلیه از انبار:مهلت بارگیري و تخلیه از انبار:

دستگاه ماشین آالت اسقاطدستگاه ماشین آالت اسقاط66:   :   نجمنجمگروه پگروه پ
))8484(صفحه (صفحه برگ لیست پیوست برگ لیست پیوست 11مندرج در مندرج در 
ریالریال367,500,000367,500,000قیمت پایه:قیمت پایه:

ریالریال(سی میلیون) (سی میلیون) 30,000,00030,000,000مبلغ تضمین شرکت در مزایده:مبلغ تضمین شرکت در مزایده:
از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  از زمان ابالغ کتبی شروع به کار  روز کاريروز کاري55مهلت بارگیري و تخلیه از انبار:مهلت بارگیري و تخلیه از انبار:

پیشنهاد نرخ ضمیمه پیشنهاد نرخ ضمیمه می بایست نرخ پیشنهادي خود را براي هر گروه به طور جداگانه در برگمی بایست نرخ پیشنهادي خود را براي هر گروه به طور جداگانه در برگگرانگرانمزایدهمزایده::11تبصره تبصره 
..اسناد مزایده، ارایه نماینداسناد مزایده، ارایه نمایند

دو هفته پس از اعـالم کتبی دو هفته پس از اعـالم کتبی حمل و خروج مورد مزایده از انبارهاي مزایده گزار ، حمل و خروج مورد مزایده از انبارهاي مزایده گزار ، ،،عملیات بارگیريعملیات بارگیريشروع شروع ::22تبصره تبصره 
مدت زمان مدت زمان هر گروه به تفکیک طبق هر گروه به تفکیک طبق انجام عملیات پیش گفته جهتانجام عملیات پیش گفته جهتورد نیاز جهتورد نیاز جهتممو زمان و زمان مزایده گرمزایده گربه به مزایده گزارمزایده گزار

و به شرح فوق می باشد.و به شرح فوق می باشد.در هر گروه در هر گروه مشخص شدهمشخص شده
روزهاي تاخیري که عامل ایجاد آن مزایده گر نباشد نظیر تاخیر ناشی از خرابی هوا ، عدم روزهاي تاخیري که عامل ایجاد آن مزایده گر نباشد نظیر تاخیر ناشی از خرابی هوا ، عدم تعدادتعدادمعادلمعادل: : 33تبصره تبصره 

اضافه خواهد شد.اضافه خواهد شد.هر گروه هر گروه به مهلت بارگیريبه مهلت بارگیري، ، ك ك وجود شناور ، اشغال اسکله ، اخذ مجوز گمروجود شناور ، اشغال اسکله ، اخذ مجوز گمر
شرایط قرارداد:  شرایط قرارداد:  --22--22

. . می باشدمی باشدخارك 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
کمیت و کمیت و رؤیت و مشاهده نموده و ازرؤیت و مشاهده نموده و ازبه 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 قرارداد ها این قرارداد آگاهی پیدا کرده و با علم و اطالع از تمام آنآگاهی پیدا کرده و با علم و اطالع از تمام آنزایدهزایدهکیفیت و مشخصات و خصوصیات جنس و شرایط مکیفیت و مشخصات و خصوصیات جنس و شرایط م
مسموع مسموع ،،با جنس موجود مطابقت نداردبا جنس موجود مطابقت نداردپیش گفتهپیش گفتهعنوان که مشخصات عنوان که مشخصات ا اینا اینگونه ادعایی بگونه ادعایی برا امضا نموده است و هیچرا امضا نموده است و هیچ

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

صادر خواهد شد. در صادر خواهد شد. در صورت خواهد گرفت و توسط آن ها براي هر محموله با قید تاریخ و شماره ردیف بارنامهصورت خواهد گرفت و توسط آن ها براي هر محموله با قید تاریخ و شماره ردیف بارنامه
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 

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

بشود، می بایستی وجوه گروه هاي مورد مزایده را بشود، می بایستی وجوه گروه هاي مورد مزایده را کاالکاالر مزایده برنده بیش از یک گروهر مزایده برنده بیش از یک گروهددمزایده گريمزایده گريچنانچه چنانچه 22--22--44
واریز و متعاقبا براساس مفاد اسناد مزایده نسبت به واریز و متعاقبا براساس مفاد اسناد مزایده نسبت به مزایده گزارمزایده گزارصورت همزمان به حساب صورت همزمان به حساب ه ه طی مهلت تعیین شده و بطی مهلت تعیین شده و ب

یري و پس از خاتمه، نسبت به یري و پس از خاتمه، نسبت به بارگیري کاالي یک گروه براساس اولویت شماره گروه و طبق زمان تعیین شده بارگبارگیري کاالي یک گروه براساس اولویت شماره گروه و طبق زمان تعیین شده بارگ
بارگیري گروه هاي بعدي طبق اولویت عنوان شده اقدام نماید. بارگیري گروه هاي بعدي طبق اولویت عنوان شده اقدام نماید. 

که بیش از یک گروه را برنده شده است با که بیش از یک گروه را برنده شده است با مزایده گريمزایده گريتشخیص اولویت خروج هر یک از گروه ها براي تشخیص اولویت خروج هر یک از گروه ها براي : : 11رهرهتبصتبص
گروه که گروه که هر هر و حمل کلیه اقالم و حمل کلیه اقالم پس از تخلیهپس از تخلیهحسن انجام کارحسن انجام کار/سپرده /سپرده ضمانت نامه ضمانت نامه بدیهی استبدیهی استمی باشد.می باشد.مزایده گزار مزایده گزار 

مزایده گزارمزایده گزارها می باشد، آزاد می گردد و در صورت عدم اجراي کامل تعهدات، ها می باشد، آزاد می گردد و در صورت عدم اجراي کامل تعهدات، متعهد به تخلیه و حمل آنمتعهد به تخلیه و حمل آنمزایده گر مزایده گر 
اقدام و اقدام و ضمانت نامه/سپردهضمانت نامه/سپردهنسبت به ضبط نسبت به ضبط ون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی و.... ون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی و.... مجاز است راساً و بدمجاز است راساً و بد

در این خصوص نخواهد داشت.در این خصوص نخواهد داشت.ه اعتراضیه اعتراضیگونگونحق هیچحق هیچمزایده گرمزایده گر
همزمان همزمان ده،ده،ییتعهدات اسناد مزاتعهدات اسناد مزاییگردد تمامگردد تمامییییگروه کاالگروه کاالککییاز از ششییبرنده ببرنده بده،ده،ییدر مزادر مزاییکه شخصکه شخصییدر صورتدر صورت::22تبصرهتبصره

مبلغ مبلغ ييتعلق نخواهد گرفت. پرداخت نقدتعلق نخواهد گرفت. پرداخت نقدییییکاالکاالييهاهابابت گروهبابت گروهييبه وبه وييازازییامتامتگونهگونهچچییاعمال شده و هاعمال شده و هيينسبت به ونسبت به و
. استمهال در پرداخت . استمهال در پرداخت ردردییصورت پذصورت پذددییبابادهدهییمزامزاسنادسنادصورت همزمان و طبق اصورت همزمان و طبق اه ه ببدهدهییمورد مزامورد مزاییییکاالکاالييهاهاگروهگروهییتمامتمام

قبول قبول رقابلرقابلییوجه نقد و ... ممنوع و غوجه نقد و ... ممنوع و غززییواروارييجاجاه ه )، ارائه ضمانت نامه ب)، ارائه ضمانت نامه بدهدهییوجه کاال (خارج از موعد مقرر در اسناد مزاوجه کاال (خارج از موعد مقرر در اسناد مزا
باشد.باشد.ییمم
صورت توزینی فروخته می شود بیشتر از صورت توزینی فروخته می شود بیشتر از ه ه روه چهارم) که بروه چهارم) که بچنانچه وزن کابل هاي اسقاطی مورد مزایده (گچنانچه وزن کابل هاي اسقاطی مورد مزایده (گ22--22--55

درصد از کل کابل هاي رویت شده را تا درصد از کل کابل هاي رویت شده را تا 2525ملزم می باشد تا سقف ملزم می باشد تا سقف مزایده گرمزایده گرمقدار ذکر شده در اسناد مزایده باشد، مقدار ذکر شده در اسناد مزایده باشد، 
که وزنکه وزنها به نرخ پیشنهادي خریداري و تحویل گیرد. در صورتیها به نرخ پیشنهادي خریداري و تحویل گیرد. در صورتیمرحله بارگیري و پاکسازي کامل محل نگهداري آنمرحله بارگیري و پاکسازي کامل محل نگهداري آن

به همان نسبت بهاي آن را به خریدار به همان نسبت بهاي آن را به خریدار مزایده گزارمزایده گزارکابل هاي مذکور در پایان تحویل کمتر از میزان برآوردي باشد، کابل هاي مذکور در پایان تحویل کمتر از میزان برآوردي باشد، 
مسترد خواهد نمود.مسترد خواهد نمود.

نسبت به تامین ماشین آالت مورد نسبت به تامین ماشین آالت مورد باید باید مزایده گرمزایده گرتعیین خواهد شد. تعیین خواهد شد. مزایده گزار مزایده گزار محل شروع بارگیري توسط محل شروع بارگیري توسط 22--22--66
به به اقدام نماید، اقدام نماید، مزایده گرمزایده گرحمل تا اسکله کاال بر روي بارج حمل تا اسکله کاال بر روي بارج ووبراي بارگیري براي بارگیري لیفتراك و ...)لیفتراك و ...)(از قبیل: جراثقال، تریلی، (از قبیل: جراثقال، تریلی، نیازنیاز

معین می کند. معین می کند. مزایده گزارمزایده گزارنحوي که بارگیري و خروج اجناس از انبار مازاد بنا به ترتیبی باشد که نحوي که بارگیري و خروج اجناس از انبار مازاد بنا به ترتیبی باشد که 
د باید توسط اداره ایمنی و د باید توسط اداره ایمنی و تامین می گردتامین می گردمزایده 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 اخذ : مزایده گر مکلف است، لیست خودروها و نفرات مورد نیاز خود را پس از تایید نماینده مزایده گزار جهت اخذ 22تبصره تبصره 

. بهمراه مدارك . بهمراه مدارك مجوز ورود آنها به محلهاي دپوي اجناس مورد مزایده در محوطه هاي انبار کاال، اسکله کاال و..مجوز ورود آنها به محلهاي دپوي اجناس مورد مزایده در محوطه هاي انبار کاال، اسکله کاال و..
شناسایی الزم، به اداره حراست خارگ مراجعه و تسلیم نماید.شناسایی الزم، به اداره حراست خارگ مراجعه و تسلیم نماید.

فروش فروش 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 قبلقبلخریدارخریدار--22--22--77
نخواهد داشت.نخواهد داشت.معامله را معامله را مورد مورد 
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تمامی تمامی توان در توان در ه ه که بکه بو داراي تلفن همراه و داراي تلفن همراه نده تام االختیار نده تام االختیار در تاریخ شروع قرارداد یک نفر نمایدر تاریخ شروع قرارداد یک نفر نمایددبایبایمزایده گرمزایده گر--22--22--88
معرفی نماید. سهل انگاري یا قصوردر این خصوص و معرفی نماید. سهل انگاري یا قصوردر این خصوص و مزایده گزارمزایده گزارا او تماس گرفت را کتبا به ا او تماس گرفت را کتبا به ببساعات شبانه روزساعات شبانه روز

می گردد.می گردد.طبق بند جرایم طبق بند جرایم ساعت باعث جریمه خریدار ساعت باعث جریمه خریدار 2424عدم امکان دسترسی به نماینده ظرف حداکثر عدم امکان دسترسی به نماینده ظرف حداکثر 
می باشد. تامین می باشد. تامین مزایده گزارمزایده گزاردریایی از خارگ تا بوشهر به عهده دریایی از خارگ تا بوشهر به عهده کشتی، بارج، یدك کش جهت حملکشتی، بارج، یدك کش جهت حملتهیه تهیه --22--22--99

و به عهده و هزینه وي می و به عهده و هزینه وي می مزایده گرمزایده گرنیروي انسانی مورد نیاز جهت تخلیه و بارگیري در خارك و بوشهر توسط نیروي انسانی مورد نیاز جهت تخلیه و بارگیري در خارك و بوشهر توسط 
باشد.باشد.

اخذ اخذ با با عوامل انسانی خود را عوامل انسانی خود را ترتیبات حضورترتیبات حضورمزایده گزارمزایده گزارمکلف است طبق برنامه کاري مکلف است طبق برنامه کاري مزایده گرمزایده گرتبصره:تبصره:
مزایده مزایده 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 ه ه ببمجوزهاي الزممجوزهاي الزم

تمام سعی خود را جهت پرهیز از بروز مشکل در فرایند مذکور می نماید.تمام سعی خود را جهت پرهیز از بروز مشکل در فرایند مذکور می نماید.گزارگزار
می می برندهبرندهگرگرمزایده مزایده تمام مراحل، کالً به عهده و هزینه تمام مراحل، کالً به عهده و هزینه مسئولیت بارگیري، حمل، تخلیه مورد مزایده در مسئولیت بارگیري، حمل، تخلیه مورد مزایده در --22--22--1010

از بوشهر به خارگ و بالعکس که توسط از بوشهر به خارگ و بالعکس که توسط مزایده گربرندهمزایده گربرندهدر ضمن بابت انتقال ماشین آالت و ابزار کار مورد نیاز در ضمن بابت انتقال ماشین آالت و ابزار کار مورد نیاز باشد.باشد.
صورت می پذیرد هزینه اي دریافت نمی گردد.صورت می پذیرد هزینه اي دریافت نمی گردد.مزایده گزارمزایده گزاربارج بارج 

گونه ادعا گونه ادعا تعیین خواهد شد و هیچتعیین خواهد شد و هیچمزایده گزارمزایده گزارز در خارك، توسط نماینده ز در خارك، توسط نماینده اولویت استفاده از اسکله و باراندااولویت استفاده از اسکله و باراندا22--22--1111
این خصوص از طرف خریدار قابل قبول نمی باشد.این خصوص از طرف خریدار قابل قبول نمی باشد.در در و اعتراضی و اعتراضی 

) 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--1212
و خسارت وارده به اموال آنان که ممکن است در اثر قصور و مسامحه و خسارت وارده به اموال آنان که ممکن است در اثر قصور و مسامحه ، اتالف، اتالف، هرنوع فقدان، هرنوع فقدان، صدمات وارده، صدمات واردهفوتفوت

، 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
،،خواهند کردخواهند کردمراجعهمراجعهمزایده گرمزایده گرمطابق قانون مسئولیت مدنی و یا سایر قوانین جزایی اسالمی منجمله قانون دیات به مطابق قانون مسئولیت مدنی و یا سایر قوانین جزایی اسالمی منجمله قانون دیات به 

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 ضمن عقد خارج الزم ضمن عقد خارج الزم 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

ا اشخاص ثالث در خصوص خسارت و زیان هاي مادي و یاا اشخاص ثالث در خصوص خسارت و زیان هاي مادي و یاکه شکایتی از سوي شخص یکه شکایتی از سوي شخص یدر صورتیدر صورتی22--22--1313
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

فري فري هیچ گونه مسئولیتی اعم از کیهیچ گونه مسئولیتی اعم از کیمزایده 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--1414
به ترتیبی که مقامات ذي صالح به ترتیبی که مقامات ذي صالح 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.،،آن موافقت کنندآن موافقت کنندبا با مزایده گزارمزایده گزار
مفاصا حساب از مفاصا حساب از و ارایه و ارایه منوط به اخذ منوط به اخذ مزایده گر مزایده گر سپرده حسن انجام تعهدات به سپرده حسن انجام تعهدات به ضمانت نامه/ضمانت نامه/استرداد استرداد 22--22--1515

خواهد بود.خواهد بود.و سایر دستگاه هاي ذیربطو سایر دستگاه هاي ذیربطسازمان تامین اجتماعیسازمان تامین اجتماعی
مرتبط با قرارداد مرتبط با قرارداد سایر اطالعات سایر اطالعات چنینچنینبودن و همبودن و همعدم شمولعدم شمولو یاو یاشمولشمولازازقبل از ارایه پیشنهاد نرخقبل از ارایه پیشنهاد نرخمزایده گرمزایده گر::تبصرهتبصره

یا هر یا هر و و 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 بب
هاي هاي استفسار نموده و با علم و آگاهی از میزان و مبالغ انواع کسورقانونی و پرداختاستفسار نموده و با علم و آگاهی از میزان و مبالغ انواع کسورقانونی و پرداختطریق دیگر به صالحدید خود، طریق دیگر به صالحدید خود، 
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نرخ پیشنهادي خود را تسلیم نرخ پیشنهادي خود را تسلیم عوارض گمرکیعوارض گمرکیکاپوتاژ دریایی،کاپوتاژ دریایی،یم، از جمله مالیات بر ارزش افزوده،یم، از جمله مالیات بر ارزش افزوده،مستقیم و غیرمستقمستقیم و غیرمستق
و حق هرگونه ادعا و اعتراضی از این بابت را از خود سلب نموده است.و حق هرگونه ادعا و اعتراضی از این بابت را از خود سلب نموده است.

میسیون میسیون واسطه وجود نداشته و حق داللی و یا کواسطه وجود نداشته و حق داللی و یا کمزایده گزارمزایده گزارمی نماید که بابت این معامله با می نماید که بابت این معامله با تأییدتأییدمزایده گرمزایده گر22--22--1616
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 مطالباتمحل هرگونه مطالباتو 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--1717

مزایده گزارمزایده گزاریا وسایل مسروقه توسط یا وسایل مسروقه توسط بهاي اجناسبهاي اجناسدر این صورت در این صورت 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

را به نفع را به نفع مزایده گرمزایده گرانجام تعهدات انجام تعهدات سپرده حسنسپرده حسن//ضمانت نامه بانکیضمانت نامه بانکیو 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 راووایدایدنمنمخود ضبطخود ضبط

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--1818
اد اد جرایم قراردجرایم قرارد22--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

استفاده از برش (برنر) یا هر نوع وسیله گرمازاي دیگر با کسب مجوز کتبی الزم از اداره ایمنی و بهداشت استفاده از برش (برنر) یا هر نوع وسیله گرمازاي دیگر با کسب مجوز کتبی الزم از اداره ایمنی و بهداشت 22--22--1919
باید وسایل و تجهیزات اطفاي حریق را که توسط باید وسایل و تجهیزات اطفاي حریق را که توسط مزایده گزارمزایده گزاربالمانع بوده و بالمانع بوده و مزایده گزارمزایده گزارمحیط و ادارات ذي ربط 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 گزاره ایمنی و بهداشت محیط ه ایمنی و بهداشت محیط ادارادار
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--2020

ورت عین مال ازبین رفته که ورت عین مال ازبین رفته که صصه ه هفته بهفته بباید خسارات وارده را ظرف مدت یکباید خسارات وارده را ظرف مدت یکمزایده 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 گزارمورد قبول مورد قبول 

در مورد نحوه جبران خسارات و تعیین میزان در مورد نحوه جبران خسارات و تعیین میزان مزایده گزارمزایده گزارجبران نماید. تشخیص جبران نماید. تشخیص می شودمی شودمزایده گزار تعیینمزایده گزار تعیینتوسط توسط 
..زم االجرا خواهد بودزم االجرا خواهد بودالالمزایده 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--2121
بر اساس مفاد و شرایط قرارداد تا روز خاتمه  قرارداد محاسبه بر اساس مفاد و شرایط قرارداد تا روز خاتمه  قرارداد محاسبه مزایده گرمزایده گررا خاتمه دهد. بدیهی است مطالبات را خاتمه دهد. بدیهی است مطالبات قراردادقرارداد

یه خواهد شد.یه خواهد شد.و بر اساس آن با خریدار تسوو بر اساس آن با خریدار تسو

می تواند در طول مدت اجراي قرارداد، دستور تعلیق قسمتی ازخدمات یا تمام خدمات را در یک می تواند در طول مدت اجراي قرارداد، دستور تعلیق قسمتی ازخدمات یا تمام خدمات را در یک مزایده گزارمزایده گزار22--22--2222
مزایده گرمزایده گرشود. شود. می می تاریخ شروع تعلیق مشخص تاریخ شروع تعلیق مشخص مزایده گزارمزایده گزارروز صادر کند. در ابالغیه روز صادر کند. در ابالغیه 9090نوبت و حداکثر براي مدت نوبت و حداکثر براي مدت 

دمات را به حالت تعلیق درآورده دمات را به حالت تعلیق درآورده اجراي آن قسمتی از خدمات ویا کل خاجراي آن قسمتی از خدمات ویا کل خگزارگزارمزایده مزایده موظف است پس از دریافت دستورموظف است پس از دریافت دستور
منعکس نماید. هر گاه پس منعکس نماید. هر گاه پس 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 و و 
مزایده مزایده صادر نشود صادر نشود ويويبه به مزایده گزارمزایده گزاردستور شروع مجدد کار از سوي دستور شروع مجدد کار از سوي ،،مزایده گرمزایده گرروز از دریافت درخواست روز از دریافت درخواست 1414از از 
درخواستدرخواستقراردادقراردادقسمت 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 گرگر

گونه هزینه گونه هزینه تمدید شود. بدیهی است هیچتمدید شود. بدیهی است هیچروزه دیگرروزه دیگر9090براي یک دوره براي یک دوره نماید. مدت تعلیق می تواند با توافق دو طرفنماید. مدت تعلیق می تواند با توافق دو طرف
قابل پرداخت نخواهد بود.قابل پرداخت نخواهد بود.مزایده گرمزایده گربابت دوران تعلیق به بابت دوران تعلیق به /خسارتی/خسارتی
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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--2323
شد.شد.
هاي اجرائی موضوع هاي اجرائی موضوع رشوه دردستگاهرشوه دردستگاهآئین نامه پیشگیري ومبارزه باآئین نامه پیشگیري ومبارزه بامفادمفادتائید می نماید که ازتائید می نماید که ازمزایده گرمزایده گر22--22--2424

معاون اول محترم رئیس جمهور آگاهی کامل داشته وموادمعاون اول محترم رئیس جمهور آگاهی کامل داشته ومواد8383//1212//2222هـ مورخ هـ مورخ 3037430374/ت/ت7327773277ابالغیه شماره ابالغیه شماره 
..مطروحه راکامالً رعایت می نمایدمطروحه راکامالً رعایت می نماید

هاي اجرائی چنانچه به تشخیص هاي اجرائی چنانچه به تشخیص ارزه بارشوه دردستگاهارزه بارشوه دردستگاهآئین نامه پیشگیري ومبآئین نامه پیشگیري ومب22ازماده ازماده ” ” ــهه“ “ دراجراي بند دراجراي بند 22--22--2525
اً و بدون نیاز به اً و بدون نیاز به راسراسحق دارد حق دارد مزایده گزارمزایده گزارآئین نامه گردد آئین نامه گردد 11ر درماده ر درماده مرتکب یکی ازاعمال مذکومرتکب یکی ازاعمال مذکوده گرده گرییمزامزا، ، مزایده گزارمزایده گزار

آئین نامه وتبصره یک آن ازعقدآئین نامه وتبصره یک آن ازعقد77همچنین طبق ماده همچنین طبق ماده فسخ نماید وفسخ نماید وقرارداد راقرارداد راو.... و.... تشریفات قضایی، اداري، انتظامی تشریفات قضایی، اداري، انتظامی 
نظارتنظارترنامه ریزي ورنامه ریزي ومعاونت بمعاونت ببه به سال خودداري خواهد نمود ومراتب راسال خودداري خواهد نمود ومراتب را55به مدت به مدت مزایده گرمزایده گرباباهرگونه قرارداديهرگونه قراردادي

..اعالم خواهد کرداعالم خواهد کردکار و امور اجتماعی کار و امور اجتماعی ،،رفاهرفاه،،راهبردي رئیس جمهور/ وزارت تعاونراهبردي رئیس جمهور/ وزارت تعاون

::جرایم جرایم 22--33
مزایده را در مهلت مقرر به خارج از جزیره حمل ننماید و یا به هر دلیل تاخیر یا مزایده را در مهلت مقرر به خارج از جزیره حمل ننماید و یا به هر دلیل تاخیر یا چنانچه خریدار اجناس موردچنانچه خریدار اجناس مورد--22--33--11

اعمال خواهد شد و اعمال خواهد شد و زارزارمزایده گمزایده گشرح ذیل از سوي شرح ذیل از سوي ه ه روز اول جریمه اي بروز اول جریمه اي باز از وقفه اي در امر انجام تعهدات ایجاد شود، وقفه اي در امر انجام تعهدات ایجاد شود، 
: : نخواهد داشتنخواهد داشتدر این خصوص در این خصوص گونه ادعا و اعتراضی گونه ادعا و اعتراضی ر حق هیچر حق هیچمزایده گمزایده گ

به تناسب روزهاي تعیین شده براي هر یک از پنج گروه ،به تناسب روزهاي تعیین شده براي هر یک از پنج گروه ،از اولین روز شروع تاخیراز اولین روز شروع تاخیردر مرحله اولدر مرحله اولمزایده گرمزایده گرالف ـ الف ـ 
) مشمول ) مشمول بخش نحوه ارائه پیشنهاد مالیبخش نحوه ارائه پیشنهاد مالی22از بند از بند 22--11زیر بند زیر بند ان مجاز حمل (مندرج در ان مجاز حمل (مندرج در درصد زمدرصد زم2020حداکثر به مدت حداکثر به مدت 

گردد.گردد.میمیهر روز  نیم در هزار بهاي مورد معاملههر روز  نیم در هزار بهاي مورد معاملهبه ازاءبه ازاءجریمه تاخیرجریمه تاخیر

در مرحله دوم با احتساب زمان تاخیر در بند الف به تناسب روز هاي تعیین شده براي هر یک از پنج در مرحله دوم با احتساب زمان تاخیر در بند الف به تناسب روز هاي تعیین شده براي هر یک از پنج مزایده گرمزایده گرـ ـ ب ب 
حوه ارائه پیشنهاد مالی)حوه ارائه پیشنهاد مالی)بخش نبخش ن22از بند از بند 22--11مندرج در زیر بند مندرج در زیر بند درصد زمان مجاز حمل (درصد زمان مجاز حمل (2020حداکثر به مدت حداکثر به مدت گروه ،گروه ،

گردد.گردد.مشمول جریمه تاخیر به ازاء هر روز  یک در هزار بهاي مورد معامله میمشمول جریمه تاخیر به ازاء هر روز  یک در هزار بهاي مورد معامله می،،
دام توسط مزایده دام توسط مزایده و عدم اقو عدم اق))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 گراقدام نماید و اقدام نماید و قرارداد قرارداد و فسخ و فسخ مزایده گرمزایده گرسپرده حسن انجام تعهدات سپرده حسن انجام تعهدات نامه/نامه/
خصوص نخواهد داشت. خصوص نخواهد داشت. 

مزایده گزارمزایده گزاربا 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 برانانـ زیـ زی22--33--22
یا یا و و سپرده حسن انجام تعهدات سپرده حسن انجام تعهدات ضمانت نامه/ضمانت نامه/و غیره از محلو غیره از محل،اداري،انتظامی ،اداري،انتظامی و بدون رعایت هرگونه تشریفات قضاییو بدون رعایت هرگونه تشریفات قضایی

م تکافو، دریافت زیان هاي مذکور از طریق مراجع م تکافو، دریافت زیان هاي مذکور از طریق مراجع و در صورت عدو در صورت عدگرددگرددبرداشت و اخذ می برداشت و اخذ می مزایده گرمزایده گراز محل مطالبات از محل مطالبات 
..ذیصالح پیگیري خواهدشدذیصالح پیگیري خواهدشد

مزایده گزار مزایده گزار ، ، 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
گونه اعتراضی نخواهد گونه اعتراضی نخواهد حق هیچحق هیچررمزایده گمزایده گنماید ونماید ورا جریمهرا جریمهمزایده گر مزایده گر ریال ریال 33رر000000رر000000مبلغ مبلغ روزانهروزانهتواند تواند میمی

داشت. داشت. 
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مزایده گر مزایده گر 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.

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
ریال مزایده گر را جریمه و از ادامه ریال مزایده گر را جریمه و از ادامه 1010رر000000رر000000ر، مزایده گزار می تواند براي هر مورد گزارش ناظر مبلغ ر، مزایده گزار می تواند براي هر مورد گزارش ناظر مبلغ مزایده گمزایده گ

تراضی نخواهد داشت.تراضی نخواهد داشت.عععمل آورده و مزایده گر حق هیچگونه اعمل آورده و مزایده گر حق هیچگونه اه ه کار نیز ممانعت بکار نیز ممانعت ب
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شرکت ملی نفت ایرانشرکت ملی نفت ایران
ایران (سهامی خاص)ایران (سهامی خاص)تیتیشرکت پایانه هاي نفشرکت پایانه هاي نف

01/95برگ 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 ...............

د پستی د پستی کککد ملیکد ملی

(صرفا براي افراد حقوقی)(صرفا براي افراد حقوقی)کد شناسه ملیکد شناسه ملی

وضع موجود و با ه یمت پیشنهادي ارائه نموده ام بها قنرا که ذیال در مقابل آن/آیهایردیفهر یک از حاضرم اقالم مربوط به 

وده و مالیات ارزش افز،ضمن پرداخت بهاي مورد معاملهونمایم خریدارياهه گروهر یک ازاطالع کامل از کمیت و کیفیت 

خارج نمایم.مزایده گزاربین از انبار قرارداد فیمامفادواساس شرایط بررا معامله ، موضوع تعهداتسپرده حسن انجام 

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 ببخ .............خ .............مورمور

باشد.باشد.مزایده ضمیمه میمزایده ضمیمه میدردر................................................................گروه هاي ....گروه هاي ....وه/وه/گرگردر مزایدهدر مزایدهشرکتشرکتتضمینتضمینریال بابت ریال بابت 

در در ......وارض گمرگی و وارض گمرگی و عع،،، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزودهمالیاتمالیات، ، 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 صورت تعلق بصورت تعلق 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. 



فروش اجناس مازاد، خارج از رده ،کابل و ماشین آالت اسقاط:01/95زایده م

18

را قید نماید. در محل درج کل قیمت پیشنهادي/ردیف/ریال: مبلغ کل ردیف مربوطهر قسمت دمی بایست مزایده گر: نکته مهم

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

شماره یکدول ارائه نرخج

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده/ ریال

(ریال)قیمت پایه
مدت زمان
تخلیه بار/ 

روزانه
واحد

تعداد/ 
مقدار

شــرح کاال گروه

روز 10
کاري قلم 374 قطعات یدکی 

مازاد 1

به عدد
ریال/قیمت پیشنهادي

به حروف

به عدد مالیات  بر ارزش 
به حروفافزوده/ریال

به عدد کل قیمت پیشنهادي با 
مالیات بیمه،مالیات واحتساب

به حروفافزوده /ریالبر ارزش 

مزایده گرمهر و امضاي صاحب/صاحبان مجاز امضا
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جدول ارائه نرخ شماره دو

صاحب/صاحبان مجاز امضا مزایده گرمهر و امضاي

مبلغ تضمین شرکت 
در مزایده/ ریال

قیمت پایه (ریال)
مدت زمان 
تخلیه بار/ 

روزانه
دواح

تعداد/ 
مقدار

شــرح کاال گروه

روز 60
کاري قلم 403

اجناس غیرصنعتی 
(اسقاطی و خارج از 

)رده
2

به عدد
قیمت پیشنهادي/ریال

فبه حرو

به عدد
مالیات  بر ارزش افزوده/ریال

به حروف

به عدد محل درج کل قیمت پیشنهادي با 
احتساب بیمه،مالیات و مالیات بر

به حروفارزش افزوده /ریال
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ئه نرخ شماره سهجدول ارا

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده/ ریال

قیمت پایه (ریال)
مدت زمان 
تخلیه بار/ 

روزانه
واحد

تعداد/ 
مقدار

شــرح کاال گروه

روز 30
کاري قلم 186

اجناس صنعتی 
(اسقاطی و خارج از 

)رده
3

به عدد
قیمت پیشنهادي/ریال

به حروف

به عدد
ارزش افزوده/ریالمالیات بر 

به حروف

به عدد محل درج کل قیمت پیشنهادي 
با احتساب بیمه،مالیات و مالیات 

به حروفبر ارزش افزوده /ریال

مهر و امضاي صاحب/صاحبان مجاز امضا مزایده گر
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جدول ارائه نرخ شماره چهار

شرکت در مبلغ تضمین
مزایده/ ریال

قیمت پایه (ریال)
مدت زمان 
تخلیه بار/ 

روزانه
واحد

تعداد/ 
مقدار

شــرح کاال گروه

روز 10
کاري

کیلو 
گرم

111ر960 کابل اسقاطی 4

به عدد
قیمت پیشنهادي/ریال

حروفبه 

به عدد
مالیات   بر ارزش افزوده/ریال

به حروف

به عدد کل قیمت پیشنهادي با احتساب 
بیمه،مالیات و مالیات بر ارزش 

به حروفافزوده /ریال

ب/صاحبان مجاز امضا مزایده گرمهر و امضاي صاح
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جدول ارائه نرخ شماره پنج

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده/ ریال

قیمت پایه (ریال)

مدت 
زمان 

تخلیه بار/ 
روزانه

واحد
تعداد/ 

مقدار
شــرح کاال گروه

روز 5
کاري

دستگاه 6 ماشین آالت اسقاط 5

به عدد
به قیمت پیشنهادي/ریال

حروف

به عدد
به مالیات  بر ارزش افزوده/ریال

حروف

به عدد
کل قیمت پیشنهادي با احتساب 
به مالیات بر ارزش افزوده /ریال

حروف

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 جارينام بانکنام بانک--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: 

قبلی مبنی بر بالمانع بودن تغییر حساب الزامی است.قبلی مبنی بر بالمانع بودن تغییر حساب الزامی است.
ــه ــ٢٢ ــه چنانچ ــر چنانچ ــده گ ــر مزای ــده گ ــا مزای ــا ب ــنهب ــنهپیش ــدگانپیش ــدگاناد دهن ــراکت  دداد دهن 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  سـهام سـهام وابستگی هایی از قبیـل داشـتن   وابستگی هایی از قبیـل داشـتن   ررگگمزایدهمزایدهچنانچه افرادي از کارکنان چنانچه افرادي از کارکنان --33
هـا بـا   هـا 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  وم گـردد کـه   وم گـردد کـه   چنانچه پس از امضاء پیمان معلـ چنانچه پس از امضاء پیمان معلـ 

فوق خودداري نموده است قصور او از این بابت نقـض پیمـان   فوق خودداري نموده است قصور او از این بابت نقـض پیمـان   33و و 22هاي هاي خویشاوندي مندرج در ردیفخویشاوندي مندرج در ردیف
از از مزایـده گـر  مزایـده گـر  حـق دارد عـالوه بـه حـذف نـام      حـق دارد عـالوه بـه حـذف نـام      گزار گزار مزایده مزایده تلقی گردیده و تلقی گردیده و مزایده گرمزایده گربه تقصیر از طرف به تقصیر از طرف 

در ایـن مـورد قطعـی و    در ایـن مـورد قطعـی و    گزار گزار مزایدهمزایدهتشخیص تشخیص رسمی، پیمان را نیز فسخ نماید. رسمی، پیمان را نیز فسخ نماید. ننپیشنهاد دهندگاپیشنهاد دهندگافهرست فهرست 
است.است.الزم االجراالزم االجرا
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نام :نام :

سمت :سمت :

کد ملی صاحب/صاحبان امضاء مجاز:کد ملی صاحب/صاحبان امضاء مجاز:

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 :

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

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

را مردود و تضمین شرکت در را مردود و تضمین شرکت در ار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي معامله فوقار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده براي معامله فوقززگگزایدهزایدهممبرسد، برسد، 
را ضبط نماید. همچنین پیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجراي قرارداد به دلیل را ضبط نماید. همچنین پیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجراي قرارداد به دلیل زایدهزایدهمم

راتب را بالفاصله به اطالع راتب را بالفاصله به اطالع مشمول قانون مزبور گردد ممشمول قانون مزبور گردد م‘ ‘ تصاب در دستگاه هاي دولتی تصاب در دستگاه هاي دولتی استخدام و یا اناستخدام و یا ان
بدیهی است چنانچه پیشنهاد دهنده بدیهی است چنانچه پیشنهاد دهنده ‘ ‘ تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود گزار برساندگزار برساندزایدهزایدهمم

انجام انجام بدون نیاز بهبدون نیاز بهگزار حق دارد قرارداد را گزار حق دارد قرارداد را زایدهزایدهالع نرساند نه تنها مالع نرساند نه تنها ممراتب فوق را بالفاصله به اطمراتب فوق را بالفاصله به اط
فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نماید بلکه فسخ نموده و ضمانت نامه هاي مربوط را ضبط نماید بلکه تشریفات قضایی ،اداري ،انتظامی و ... تشریفات قضایی ،اداري ،انتظامی و ... 

هر گونه مطالبات هر گونه مطالبات 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.مزایده گزار مزایده گزار 
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 افرادي را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نمودافرادي را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نمود

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 خالسمتی از کار را به آنسمتی از کار را به آنقق
خ و خ و فسفسرا 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 

رداد و تاخیر اجراي رداد و تاخیر اجراي را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ قرارا ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ قرابرنده 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 به اطالع کامل و از مجازات هاي مربوط به ه ه گفتگفتدارد از متن قانون پیشدارد از متن قانون پیشدر ضمن پیشنهاد دهنده اعالم میدر ضمن پیشنهاد دهنده اعالم می

قانون یاد شده آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات هاي مربوطه قانون یاد شده آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات هاي مربوطه متخلفین ازمتخلفین از
شدشدمی بامی با

مزایده گرامضا صاحب/صاحبان مجازمهر و امضاي 
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و مدارك عمومی مزایدهو اسنادتعهد نامه اجرا  و پذیرش مسئولیت هاي ناشی از مقررات

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 ها، آئین نامه ها، آئین نامه ها، مصوبات، مصوباتاز متن قوانیناز متن قوانینمزایده گرمزایده گراطالع کامل این اطالع کامل این 

می باشد.می باشد.ذیلذیل» » جج««د د د و مدارك نامبرده شده در بند و مدارك نامبرده شده در بنکلی 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 ها در ارتباط با این مزایده ها در ارتباط با این مزایده 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
زم و نیز اجراي کامل آن نیز بدینوسیله توسط زم و نیز اجراي کامل آن نیز بدینوسیله توسط هاي الهاي البوده 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
حل اختالف قراردادي وزیر محترم نفتحل اختالف قراردادي وزیر محترم نفتشیوه نامهشیوه نامه) ) 22
و اجراي آن می باشد.و اجراي آن می باشد.و پیمانو پیمانر 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 یتیتمراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولمراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئول
و پیمان و پیمان نیز بوده و در این مزایدهنیز بوده و در این مزایدهگزارگزارمزایدهمزایدهو و مزایده گرمزایده گرمورد تأیید و قبول این مورد تأیید و قبول این پیمان و مزایده، پیمان و مزایده، 

بدان عمل خواهد شد.بدان عمل خواهد شد.

مزایده گرمزایده گرامضاي امضاي نام و نام و 
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پیمانسند 
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مابینفیقرارداداین 
کــه طبــق قـوانین جمهــوري اســالمی ایــران  کــه طبــق قـوانین جمهــوري اســالمی ایــران  شــرکت پایانــه هــاي نفتــی ایــران (ســهامی خــاص) 

ــی  149197تاســیس شــده و تحــت شــماره تاســیس شــده و تحــت شــماره  ــا شناســه مل ــی  و ب ــا شناســه مل ــت شــرکت10101920450و ب ــت شــرکتدر اداره ثب در اداره ثب
ــادي      ــد اقتص ــیده و داراي ک ــت رس ــه ثب ــاري ب ــر تج ــات غی ــا و موسس ــادي     ه ــد اقتص ــیده و داراي ک ــت رس ــه ثب ــاري ب ــر تج ــات غی ــا و موسس ــماره ،،411155817498ه ــماره ش ش

تهــرانتهــرانشــهید الــه ورديشــعبه شــعبه تجــارتبانــک بانــک 100180000000000098119000IIRRحســاب شــباي حســاب شــباي 
محمودرضـا مصـباح   آقـاي  آقـاي  وومـدیرعامل  بـه عنـوان   بـه عنـوان   سید پیروز موسـوي نمایندگی آقـاي  نمایندگی آقـاي  بهبه369کد کد 

ـ عضو منتخـب ه به عنوان به عنوان  جزیـره خـارگ،   بـوده و نشـانی دفتـر مرکـزي آن واقـع در      بـوده و نشـانی دفتـر مرکـزي آن واقـع در      رهیمـد اتی
، شــماره ، شــماره 7546113169بــا کــد پســتیبــا کــد پســتیزي، شــرکت پایانــه هــاي نفتــی ایــران ســاختمان مرکــ

ــن ــنتلف ــابر ) 077338(24024تلف ــماره نم ــابر و ش ــماره نم ــس در  )077338(22982و ش ــن پ ــد و از ای ــی باش ــس در  م ــن پ ــد و از ای ــی باش ــن م ــن ای ای
نامیده می شود؛  از یک طرفنامیده می شود؛  از یک طرف»مزایده گزار«قرارداد قرارداد 

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

ــاریخ ........................  .................................................. ــر تجــاري در ت ــا و موسســات غی ــت شــرکت ه ــاریخ ........................  دراداره ثب ــر تجــاري در ت ــا و موسســات غی ــت شــرکت ه ــت دراداره ثب ــه ثب ــت ب ــه ثب ب
کــــد پســــتی کــــد پســــتی ..........................................................،بــــه  نشــــانی،   ،بــــه  نشــــانی،   ............................................................رســــیده وداراي کــــد اقتصــــادي رســــیده وداراي کــــد اقتصــــادي 

ــباي .................................................. ــاب شـ ــماره حسـ ــباي شـ ــاب شـ ــماره حسـ ــعبه  IIRR....................................................................شـ ــک........................... شـ ــزد بانـ ــعبه  نـ ــک........................... شـ ــزد بانـ نـ
ــعبه ............................  ــد شـــــــــــ ــتان ............................. ،کـــــــــــ ــعبه ............................ ............................. شهرســـــــــــ ــد شـــــــــــ ــتان ............................. ،کـــــــــــ ............................. شهرســـــــــــ

ــابر   ــن................................ ، نمــ ــابر  تلفــ ــن................................ ، نمــ ــا  تلفــ ــاي ........................  بــ ــه نماینــــدگی آقــ ــا  ................................   بــ ــاي ........................  بــ ــه نماینــــدگی آقــ ................................   بــ
//با کد ملی................................ می باشد با کد ملی................................ می باشد ................................سمتسمت

ــماره ...........    ــنامه ش ــده شناس ــد ..................... دارن ــانم ................................ فرزن ــماره ...........   آقا/خ ــنامه ش ــده شناس ــد ..................... دارن ــانم ................................ فرزن ــی  آقا/خ ــد مل ــی  ............ ک ــد مل ............ ک
پســــتی پســــتی ................................ صــــادره از .................... بــــه نشــــانی ................................................. کــــد ................................ صــــادره از .................... بــــه نشــــانی ................................................. کــــد 

ــباي    ــاب شـــــــ ــماره حســـــــ ــن ........................................... داراي شـــــــ ــباي   ........................... تلفـــــــ ــاب شـــــــ ــماره حســـــــ ــن ........................................... داراي شـــــــ ........................... تلفـــــــ
............. ............. ....................................................... نـــزد بانـــک ................... شـــعبه .................. کـــد .............   ....................................................... نـــزد بانـــک ................... شـــعبه .................. کـــد .............   ..............

می باشد./می باشد./

طرف دیگر با قید جهات و ضوابط مشـروحه  طرف دیگر با قید جهات و ضوابط مشـروحه  ازازنامیده می شود) نامیده می شود) ""خریدار""(و از این پس در این قرارداد(و از این پس در این قرارداد
نعقد می گردد:نعقد می گردد:ممتهراندر در ذیل ذیل 

که :اینه بنظر
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قطعات یدکی مازاد،اجناس غیر صنعتی،اجناس صنعتی،کابل اسقاط و ماشین آالتقطعات یدکی مازاد،اجناس غیر صنعتی،اجناس صنعتی،کابل اسقاط و ماشین آالتمایل استمایل استشرکتشرکت) ) الفالف
گروه جداگانه از طریق مزایده عمومی به فروش گروه جداگانه از طریق مزایده عمومی به فروش پنجپنجانبار مازاد واقع در جزیره خارگ را طی انبار مازاد واقع در جزیره خارگ را طی دردرموجود موجود 
برساند.برساند.

لذا طرفین لذا طرفین است موارد فوق الذکر را از شرکت خریداري نماید. است موارد فوق الذکر را از شرکت خریداري نماید. خریدار اعالم نموده که مایل و قادرخریدار اعالم نموده که مایل و قادرب )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 
صورت وجود صورت وجود اسناد و مدارك زیر به عنوان اجزا متشکله الینفک و ذاتی پیمان حاضر محسوب گردیده و دراسناد و مدارك زیر به عنوان اجزا متشکله الینفک و ذاتی پیمان حاضر محسوب گردیده و در

هر گونه تناقص بین آن ها به ترتیب مندرج در زیر ارجحیت خواهند داشت.هر گونه تناقص بین آن ها به ترتیب مندرج در زیر ارجحیت خواهند داشت.
حاضرحاضرپیمان پیمان سند سند 11--11
مورخ ...... مورخ ...... 9595//0101مزایده شماره مزایده شماره صورتجلسه قبل از تسلیم  پیشنهاد نرخ  صورتجلسه قبل از تسلیم  پیشنهاد نرخ  11--22
دهیدهیضمیمه برگ پیشنهاد نرخ و جداول نرخ ضمیمه برگ پیشنهاد نرخ و جداول نرخ ،،برگ پیشنهاد نرخبرگ پیشنهاد نرخ11--33
زایدهزایدهعوتنامه و دستور العمل به پیشنهاد دهندگان جهت شرکت در معوتنامه و دستور العمل به پیشنهاد دهندگان جهت شرکت در مدد11--44
یـت مقـررات ایمنـی و    یـت مقـررات ایمنـی و    دستورالعمل ها و بخشنامه ها شـامل دسـتورالعمل الزامـات الزم جهـت رعا    دستورالعمل ها و بخشنامه ها شـامل دسـتورالعمل الزامـات الزم جهـت رعا    11--55

تعهـد نامـه آشـنایی بـا     تعهـد نامـه آشـنایی بـا     و سـایر، و سـایر، HHSSEEالعمل ایمنـی و بهداشـت محـیط    العمل ایمنـی و بهداشـت محـیط    دستوردستور،،شرایط اضطراريشرایط اضطراري
الال، دستور العمل خرید و حمل کا، دستور العمل خرید و حمل کاجزیرهجزیره

ابالغ می شـود  ابالغ می شـود  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 

مزایـده مزایـده اسـناد  اسـناد  به شرح مندرج دربه شرح مندرج در.........تعداد / مقدار...............خریدموضوع پیمان عبارت ازموضوع پیمان عبارت از
می باشد. می باشد. 

مدت پیمانـ 3ماده
ذیل پس از اعالم کتبی شـرکت، بـه خـارج از جزیـره     ذیل پس از اعالم کتبی شـرکت، بـه خـارج از جزیـره     معامله را به شرح معامله را به شرح ی نماید که اجناس موردی نماید که اجناس موردخریدار تعهد مخریدار تعهد م
بارگیري نماید.بارگیري نماید.

م کتبی شرکت به م کتبی شرکت به پس از اعـالپس از اعـالاست که شروع آن دو هفتهاست که شروع آن دو هفتهروز کاريروز کاري1010مهلت تخلیه اقالم قطعات یدکی ، مهلت تخلیه اقالم قطعات یدکی ، 
خریدار می باشد. خریدار می باشد. 

شروع آن دو  هفته پس از اعالم کتبی شرکت به شروع آن دو  هفته پس از اعالم کتبی شرکت به است کهاست کهروز کاريروز کاري6060مهلت تخلیه اقالم غیر صنعتی، مهلت تخلیه اقالم غیر صنعتی، 
خریدار می باشد .خریدار می باشد .

شروع آن دو هفته پس از اعالم کتبی شرکت به خریدار                  شروع آن دو هفته پس از اعالم کتبی شرکت به خریدار                  است کهاست کهروز کاري روز کاري 3030مهلت تخلیه اقالم صنعتی، مهلت تخلیه اقالم صنعتی، 
می باشد .می باشد .
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شروع آن دو  هفته پس از اعالم کتبی شرکت به خریدار می باشد. شروع آن دو  هفته پس از اعالم کتبی شرکت به خریدار می باشد. است کهاست کهروز کاري روز کاري 1010مهلت تخلیه کابل، مهلت تخلیه کابل، 
شروع آن دو  هفته پس از اعالم کتبی شرکت به خریدار                  شروع آن دو  هفته پس از اعالم کتبی شرکت به خریدار                  است کهاست کهروز کاري روز کاري 1010مهلت تخلیه ماشین آالت، مهلت تخلیه ماشین آالت، 

می باشد.می باشد.

پیمان و نحوه پرداخت آنمبلغ -4ماده 

.................. ریال می باشد. که طی فـیش بـانکی   قلم  از اجناس قطعات یدکی مازاد برابر با.374خرید مبلغ 
. . نقداً پرداخت شده استبه حساب شرکت، بانک..........شماره ....................... مورخ  ........................

.................. ریال می باشد. که طـی فـیش بـانکی شـماره       با.قلم  از اجناس غیرصنعتی برابر406مبلغ خرید 
.  .  نقداً پرداخت شده استبه حساب شرکت، بانک.......................    مورخ  ....................

.................. ریال می باشـد. کـه طـی فـیش بـانکی شـماره       قلم  از اجناس صنعتی برابر با.186مبلغ خرید 
.  .  نقداً پرداخت شده استبه حساب شرکت، بانک.................................... مورخ  .....................

.................. ریال مـی باشـد. کـه طـی فـیش بـانکی شـماره                                کیلوگرم کابل برابر با.111ر960مبلغ خرید 
..نقداً پرداخت شده استبه حساب شرکت، بانک...........................................مورخ ..........

.................. ریال می باشد. که طـی فـیش بـانکی شـماره                             دستگاه ماشین آالت اسقاط برابر با.6مبلغ خرید 
..نقداً پرداخت شده استبه حساب شرکت،بانک.........................مورخ ........................

ارزش افـزوده طـی   ارزش افـزوده طـی   ) ریال بابت مالیـات بـر   ) ریال بابت مالیـات بـر   مبلغ                                (                              مبلغ                                (                              ::11تبصرهتبصره
نقـداً پرداخـت   نقـداً پرداخـت   فیش بانکی شماره                      مورخ                   به حساب شرکت پایانـه هـاي نفتـی ایـران     فیش بانکی شماره                      مورخ                   به حساب شرکت پایانـه هـاي نفتـی ایـران     

.  .  شده استشده است

هزینه کارشناسی را به مبلغ  .................  ( ............................................. ) ریال طی فـیش بـانکی   هزینه کارشناسی را به مبلغ  .................  ( ............................................. ) ریال طی فـیش بـانکی   خریدارخریدار: : 22تبصره تبصره 
پرداخت نموده است.پرداخت نموده است.مزایده گزارمزایده گزارشماره ....... بانک ....  مورخ  ......... به حساب شماره ....... بانک ....  مورخ  ......... به حساب 

داتتضمین انجام تعهـ 5ماده

ــم    ــیش                       ش ــی ف ــال ط ــغ                               (                                           )  ری ــدار مبل ــم   خری ــیش                       ش ــی ف ــال ط ــغ                               (                                           )  ری ــدار مبل اره                        اره                        خری
درصـد  درصـد  1010معادل معادل ریال مبلغمبلغبه به به شماره      به شماره      ضمانت نامهضمانت نامهمورخ          یا مورخ          یا 

1515اعتبار با قابلیت تمدیـد بـه هـر میـزان (تـا      اعتبار با قابلیت تمدیـد بـه هـر میـزان (تـا      سال سال یکیککه از تاریخ امضاي قرارداد دارايکه از تاریخ امضاي قرارداد دارايرارامبلغ کل مورد معامله مبلغ کل مورد معامله 
منـظـور تـضـمـیـن منـظـور تـضـمـیـن به به . . می باشدمی باشد) ) شرکتشرکتروز پس از اتمام عملیات بارگیري و حمل از جزیره پس از تایید نماینده روز پس از اتمام عملیات بارگیري و حمل از جزیره پس از تایید نماینده 

تسلیم نموده که در صورت نقض و یا عـدم اجـراي هـر    تسلیم نموده که در صورت نقض و یا عـدم اجـراي هـر    شرکت شرکت ی از مفاد پیمان حاضر به ی از مفاد پیمان حاضر به حسن انجام تعهدات ناشحسن انجام تعهدات ناش
راساً و بدون نیاز به تشـریفات قضـایی ، اداري ،   راساً و بدون نیاز به تشـریفات قضـایی ، اداري ،   مجاز استمجاز استشرکت شرکت یک از تعهدات مصرحه و ناشی از مفاد پیمان، یک از تعهدات مصرحه و ناشی از مفاد پیمان، 
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پیمـان را  پیمـان را  ووضـبط  ضـبط  شـرکت شـرکت / سپرده را به تشخیص خـود بـه نفـع    / سپرده را به تشخیص خـود بـه نفـع    ضمانتنامهضمانتنامهتمام و یا قسمتی از وجه تمام و یا قسمتی از وجه انتظامی و...انتظامی و...
گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.  گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.  و خریدار حق هیچو خریدار حق هیچفسخ نمایدفسخ نماید

کسور قانونیـ 6ماده 

قـانون تـأمین اجتمـاعی)،  وهـر     قـانون تـأمین اجتمـاعی)،  وهـر     3838پرداخت کلیه کسور قانونی موضوع قرارداد از قبیل بیمه (موضوع مـاده  پرداخت کلیه کسور قانونی موضوع قرارداد از قبیل بیمه (موضوع مـاده  --11--66
گـردد، بـه عهـده و هزینـه خریـدار بـوده و       گـردد، بـه عهـده و هزینـه خریـدار بـوده و       گونه عوارض و کسور دیگري که بر اساس قانون مشمول این قراردادگونه عوارض و کسور دیگري که بر اساس قانون مشمول این قرارداد

خریدار موظف است کسور مربوطه رابه حساب مراجع ذي صالح واریز و رسید آنرا به امـور مـالی شـرکت ارائـه     خریدار موظف است کسور مربوطه رابه حساب مراجع ذي صالح واریز و رسید آنرا به امـور مـالی شـرکت ارائـه     
نماید.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.ننییاا2828مقرر در ماده مقرر در ماده ببییکل حق را به ترتکل حق را به ترتو و ددیینمانمامهمهییببییاجتماعاجتماع

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 
م سال م سال هاي حرام و غیرحراهاي حرام و غیرحرابراساس دیه ماهبراساس دیه ماهدر قبال کارکنان خوددر قبال کارکنان خودخریدارخریدارالف : بیمه مسئولیت مدنی الف : بیمه مسئولیت مدنی 

بیمه اي زیر را در برداشته باشد:بیمه اي زیر را در برداشته باشد: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 وابسـته و متعلـق بـه محـل مـورد بیمـه       در اماکن وابسـته و متعلـق 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
پزشکی بدون اعمال تعرفه.پزشکی بدون اعمال تعرفه.جبران هزینه هاي جبران هزینه هاي ..44
کـه      کـه      ششییسـه بـار افـزا   سـه بـار افـزا   زانزانیـ یـ حـداقل بـه م  حـداقل بـه م  تعهد بیمه گر به ارزش روزدیه در زمان پرداخـت خسـارت.  تعهد بیمه گر به ارزش روزدیه در زمان پرداخـت خسـارت.  ..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

ستمري و غیره تعیین شده به لحاظ فوت، نقص عضو، بروز جراحت و بیماري ستمري و غیره تعیین شده به لحاظ فوت، نقص عضو، بروز جراحت و بیماري معالجه، غرامت، ممعالجه، غرامت، م
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

قانون تامین اجتماعی)، در تعیین سقف تعهدات و مبلغ آن مختار است لذا به هنگام قانون تامین اجتماعی)، در تعیین سقف تعهدات و مبلغ آن مختار است لذا به هنگام 6666اده اده (تبصره یک م(تبصره یک م
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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اخذ شده باشد مسئولیت جبران آن به هر نحوي که باشد بر اخذ شده باشد مسئولیت جبران آن به هر نحوي که باشد بر پوششپوششافزون بر تعهدات بیمه گر در افزون بر تعهدات بیمه گر در ارارخریدخرید
است. است. خریدارخریدارعهده و به هزینه 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

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

هاي حرام و هاي حرام و ساس دیه ماهساس دیه ماهدر قبال اشخاص ثالث (مالی و جانی) بر ادر قبال اشخاص ثالث (مالی و جانی) بر اشرکتشرکتب ـ  بیمه مسئولیت مدنی  ب ـ  بیمه مسئولیت مدنی  
غیر حرام که موارد ذیل را پوشش دهد:غیر حرام که موارد ذیل را پوشش دهد:

ریال.ریال.9900رر000000رر000000غ حداقل غ حداقل نفر و به مبلنفر و به مبل33هزینه هاي پزشکی در طول مدت بیمه نامه براي حداقل هزینه هاي پزشکی در طول مدت بیمه نامه براي حداقل ..11
نفر.نفر.22هزینه فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه و براساس دیه ماه هاي حرام براي حداقل هزینه فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه و براساس دیه ماه هاي حرام براي حداقل ..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
در این بیمه نامه باید خریدار به عنوان بیمه گذار و شرکت پایانه هاي نفتی ایران به عنـوان دریافـت کننـده    در این بیمه نامه باید خریدار به عنوان بیمه گذار و شرکت پایانه هاي نفتی ایران به عنـوان دریافـت کننـده    ..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 
خارگ و برعکس در تعهد شرکت می باشد، خریدار باید بیمه خارگ و برعکس در تعهد شرکت می باشد، خریدار باید بیمه با توجه به اینکه حمل کاالي پیمانکار از بوشهر بهبا توجه به اینکه حمل کاالي پیمانکار از بوشهر به

) و مشــروط بــه اســقاط حــق جانشــینی از شــرکت پایانــه هــاي نفتــی ایــران و ســایر                          ) و مشــروط بــه اســقاط حــق جانشــینی از شــرکت پایانــه هــاي نفتــی ایــران و ســایر                          AAبــاربري بــا شــرط (بــاربري بــا شــرط (
ه مبادرت به حمل کاال می نمایند را اخذ نماید.ه مبادرت به حمل کاال می نمایند را اخذ نماید.شرکت هاي پیمانکاري کشرکت هاي پیمانکاري ک

شده شده نسبت به تهیه و ارایه بیمه نامه یادنسبت به تهیه و ارایه بیمه نامه یاد))(قبل از عقد قرارداد(قبل از عقد قراردادمهلت مقررمهلت مقرردر در خریدارخریداربدیهی است در صورتی که بدیهی است در صورتی که 
3030می تواند راساً در این خصوص اقدام نموده و کلیه هزینه هاي مترتب بر آن را با احتساب می تواند راساً در این خصوص اقدام نموده و کلیه هزینه هاي مترتب بر آن را با احتساب شرکتشرکتاقدام ننماید،اقدام ننماید،

در این در این هیچ گونه اعتراضیهیچ گونه اعتراضیحقحقخریدار خریدار نماید ونماید وخریدار برداشتخریدار برداشتدرصد باالسري از محل مطالبات و تضامین درصد باالسري از محل مطالبات و تضامین 
خریدار خریدار ور تا پایان مدت قرارداد از طرف ور تا پایان مدت قرارداد از طرف خصوص نخواهد داشت. شایان ذکر است درصورتی که بیمه نامه مذکخصوص نخواهد داشت. شایان ذکر است درصورتی که بیمه نامه مذک

درصد جریمهدرصد جریمه4040با اعمال با اعمال نسبت به تعیین مبلغ بیمه نامه اقدام نموده و هزینه هاي مربوطه رانسبت به تعیین مبلغ بیمه نامه اقدام نموده و هزینه هاي مربوطه راشرکتشرکتارائه نگرددارائه نگردد
..برداشت خواهد نمودبرداشت خواهد نمودخریدار خریدار از محل مطالبات و یا تضامیناز محل مطالبات و یا تضامین

شرکتنماینده ـ 8ماده 

شـرکت شـرکت و یا هر شـخص دیگـري کـه    و یا هر شـخص دیگـري کـه    رییس پایانه نفتی خارگرییس پایانه نفتی خارگبازرگانی/بازرگانی/امورامورمدیرمدیردر این پیمان در این پیمان شرکتشرکتنماینده نماینده 
کـه رضـایت کامـل نماینـده     کـه رضـایت کامـل نماینـده     را به نحويرا به نحوينیازنیازبایستی خدمات موردبایستی خدمات موردخریدارخریدارتعیین نماید خواهد بود. تعیین نماید خواهد بود. /نماینده شرکت /نماینده شرکت 

موضـوع  موضـوع  در اموري که به خدمات در اموري که به خدمات شرکتشرکتهاي نماینده هاي نماینده تورات و راهنمائیتورات و راهنمائیرا تأمین نماید انجام داده و از دسرا تأمین نماید انجام داده و از دسشرکتشرکت
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،،ابالغیـه هـا  ابالغیـه هـا  ازصورتجلسات،ازصورتجلسات،بر همین اساس کلیه مکاتبات قراردادي اعمبر همین اساس کلیه مکاتبات قراردادي اعمتبعیت نماید.تبعیت نماید.این پیمان مربوط است دقیقاًاین پیمان مربوط است دقیقاً
مـالك عمـل   مـالك عمـل   ومهـر نماینـده شـرکت معتبـر و     ومهـر نماینـده شـرکت معتبـر و     امضـا امضـا تقاضاهاي انجام گرفته و... باتقاضاهاي انجام گرفته و... بامراسالت،مراسالت،تاییدیه ها،تاییدیه ها،گواهی ها،گواهی ها،

از سـوي اشـخاص غیـر   از سـوي اشـخاص غیـر   و...و...تقاضـا تقاضـا تاییدیـه، تاییدیـه، صورتجلسـه، صورتجلسـه، ييامضـا امضـا مکاتبه،مکاتبه،،،خواهد بود.بدیهی است هرگونه اقدامخواهد بود.بدیهی است هرگونه اقدام
ادعـا  ادعـا  ،،عتبـاربوده وقابلیـت طـرح   عتبـاربوده وقابلیـت طـرح   اا) فاقـد ) فاقـد شـرکت شـرکت یا سایر کارکنان مـدیریت هـا و ادارات   یا سایر کارکنان مـدیریت هـا و ادارات   ، سرپرستان و، سرپرستان ومسئولینمسئولین((

داشت.داشت.نخواهدنخواهدقضائی و ...قضائی و ...،،زرسیزرسیبابا،،انتظامیانتظامیدرمراجع اداري،درمراجع اداري،شرکتشرکت(علیه) (علیه) ومطالبه دربرابرومطالبه دربرابر

:اقامتگاه قانونی طرفینـ 9ماده 
متعهد می شوند تغییر نشانی متعهد می شوند تغییر نشانی ننییهمان است که در صدر پیمان قید شده و طرفهمان است که در صدر پیمان قید شده و طرفننییاقامتگاه قانونی طرفاقامتگاه قانونی طرف--99--11

اسـت  نماینـده تـام    اسـت  نماینـده تـام    مانکـارموظف مانکـارموظف ییاعالم نمـوده و همچنـین پ  اعالم نمـوده و همچنـین پ  گرگرییکدکدییخود را در اسرع وقت به طور کتبی به خود را در اسرع وقت به طور کتبی به 
جهت انجام موضوع پیمـان بـه   جهت انجام موضوع پیمـان بـه   ببتیار دائم خود را  با ارائه آدرس کامل و شماره تماس و به صورت مکتوتیار دائم خود را  با ارائه آدرس کامل و شماره تماس و به صورت مکتواالخاالخ

کارفرما معرفی نماید تا در مواقع لزوم  به مشارالیه مراجعه و مراتب به وي ابالغ گردد. بدیهی است هرگونـه  کارفرما معرفی نماید تا در مواقع لزوم  به مشارالیه مراجعه و مراتب به وي ابالغ گردد. بدیهی است هرگونـه  
منزله ابـالغ قـانونی محسـوب گردیـده و     منزله ابـالغ قـانونی محسـوب گردیـده و     ابالغ ،مکاتبه و یا نامه رسمی به نماینده و یا به نشانی پیمانکاربه ابالغ ،مکاتبه و یا نامه رسمی به نماینده و یا به نشانی پیمانکاربه 

قابل اجرا خواهد بود. قابل اجرا خواهد بود. 

ـ در هدر هابتدائاًابتدائاًگرگرییکدکدیینسبت به نسبت به شانشانییاختالفات و ادعاهااختالفات و ادعاهاههییکلکلندندیینمانماییموافقت مموافقت مننییطرفطرف--99--22 ـ ی حـل اخـتالف   حـل اخـتالف   اتاتی
ـ ييمطرح گردد و پس از صـدور را مطرح گردد و پس از صـدور را رانرانیینفت انفت اییشرکت ملشرکت ملييقراردادقرارداد ـ قطع مـذکور  مـذکور  ييمرجـع موصـوف ادعاهـا   مرجـع موصـوف ادعاهـا   ییقطع

باشد.باشد.ییممییتهران  قابل طرح و بررستهران  قابل طرح و بررسییومومصرفاً در دادگاه عمصرفاً در دادگاه عم

ـ ييحل اختالف قراردادحل اختالف قرارداداتاتیی( اعم از ه( اعم از هننییطرفطرفييکننده به ادعاهاکننده به ادعاهاییدگدگییدر هر صورت مرجع رسدر هر صورت مرجع رس--99--33 ـ شرکت مل ییشرکت مل
کننده کننده ییدگدگییمرجع رسمرجع رسددیی( حسب صالحد( حسب صالحدیی) 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 طرفااییو و 

در مرحله اول وپس از صدور قرار ارجاع امـر  در مرحله اول وپس از صدور قرار ارجاع امـر  ندندیینمانماییتوافق متوافق مننییطرفطرفننییمابمابییففييدعاودعاوتتیینظر به اهمنظر به اهم--99--33--11
صـورت کـه   صـورت کـه   ننییارجاع شود.بدارجاع شود.بدييدادگستردادگسترییسه نفره کارشناسان رسمسه نفره کارشناسان رسماتاتییابتدائاً موضوع به هابتدائاً موضوع به هییبه کارشناسبه کارشناس

و متخصص در موضوع اخـتالف از کـانون   و متخصص در موضوع اخـتالف از کـانون   صالحصالحي ي ذذييدادگستردادگستریینفر کارشناس رسمنفر کارشناس رسمککییننییهر کدام از طرفهر کدام از طرف
ییکارشـناس رسـم  کارشـناس رسـم  گرگرییکدکدییتوافق با توافق با ققییاز طراز طرهماهماییو مشارالو مشارالننییییاستان تهران تعاستان تهران تعييدادگستردادگسترییکارشناسان رسمکارشناسان رسم

..ندندیینمانماییممییدگدگییرسرسننییو سپس به اختالفات طرفو سپس به اختالفات طرفننییییرا از کانون موصوف( در همان رشته) تعرا از کانون موصوف( در همان رشته) تعييگرگرییدد

ـ ههننیینفره( همچننفره( همچن55ييبعدبعداتاتییفوق، هفوق، هاتاتییههممییبه تصمبه تصمننییاز طرفاز طرفککییصورت اعتراض هرصورت اعتراض هردر در --99--33--22 ـ ی ييهـا هـا اتاتی
..ددییخواهد گردخواهد گردننییییروش موصوف تعروش موصوف تعيينفره الخ) خواهد بود که بر مبنانفره الخ) خواهد بود که بر مبنا77ييبعدبعد

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

تـا  تـا  ننیی( نفوذ قراردادها و توافقـات طـرف  ( نفوذ قراردادها و توافقـات طـرف  ییقانون مدنقانون مدن1010اراده ناظر به ماده اراده ناظر به ماده ييآزادآزادتتییبا توجه به حاکمبا توجه به حاکم--99--33--44
دال بر مخالفت بـا شـرط حاضـر، توافـق     دال بر مخالفت بـا شـرط حاضـر، توافـق     ییقانونقانونححیینباشد) و فقدان نص صرنباشد) و فقدان نص صرننییقوانقوانححییکه مخالف صرکه مخالف صرییییجاجا

تتییتهـران موضـوع  تهـران موضـوع  اناناسـت اسـت ييدادگسـتر دادگسـتر ییدر خصوص تعداد، روش انتخاب و کانون کارشناسان رسمدر خصوص تعداد، روش انتخاب و کانون کارشناسان رسمننییطرفطرف
باشد.باشد.ییقابل عدول مقابل عدول مررییغغداشته وداشته و
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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 

مواردي که منجر به فسخ پیمان می گردد شامل و نه محدود به نکات ذیل بوده و در صورت بروز مـوارد مـذکور،   مواردي که منجر به فسخ پیمان می گردد شامل و نه محدود به نکات ذیل بوده و در صورت بروز مـوارد مـذکور،   
( کـه  ( کـه  ر خریـدار  ر خریـدار  ون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی و ... پیمـان را بـه تقصـی   ون نیاز به تشریفات قضایی، اداري، انتظامی و ... پیمـان را بـه تقصـی   مجاز است  راساً و بدمجاز است  راساً و بدشرکت شرکت 

خواهد بـود  خواهد بـود  خریدار خریدار در این خصوص قطعی و غیر قابل اعتراض از سوي در این خصوص قطعی و غیر قابل اعتراض از سوي شرکت شرکت بوده و نظر بوده و نظر شرکت شرکت تشخیص آن با تشخیص آن با 
ضـبط تضـمین   ضـبط تضـمین   نسـبت بـه  نسـبت بـه  انتظـامی و...  انتظـامی و...  اداري،اداري،،،) فسخ و بالفاصله و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضـایی  ) فسخ و بالفاصله و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضـایی  

بکاهـد . بـدین   بکاهـد . بـدین   شـرکت  شـرکت  به نفع خود اقدام می نماید بدون آن کـه از سـایر اختیـارات و حقـوق     به نفع خود اقدام می نماید بدون آن کـه از سـایر اختیـارات و حقـوق     خریدار خریدار انجام تعهداتانجام تعهدات
می نماید.می نماید.نه اعتراضی را از خود سلب و ساقطنه اعتراضی را از خود سلب و ساقطحق هر گوحق هر گوخریدار خریدار وسیلهوسیله

شرکت  شرکت  واگذاري 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  حالل حالل / ان/ انورشکستگی ورشکستگی 1010--22

شرکت  شرکت  جهت 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     عدول بارز یا نادیده انگاشتن مفاد پیمان (عدم انجام هریک از تعهدات توسط عدول بارز یا نادیده انگاشتن مفاد پیمان (عدم انجام هریک از تعهدات توسط 1010--44
))پیمانپیمان

یک یا تعدادي از مـوارد مـذکور   یک یا تعدادي از مـوارد مـذکور   و انطباق آن برو انطباق آن برخریدار خریدار در خصوص تخلف یا تقصیردر خصوص تخلف یا تقصیرشرکت شرکت بدیهی است تشخیص بدیهی است تشخیص 
این ماده براي فسخ پیمان و اجراي مفاد ماده فوق و همچنین ضبط تضامین حسن انجام تعهـدات و انجـام کـار    این ماده براي فسخ پیمان و اجراي مفاد ماده فوق و همچنین ضبط تضامین حسن انجام تعهـدات و انجـام کـار    در در 

و آگـاهی کامـل   و آگـاهی کامـل   اطالعاطالعبا علم وبا علم و.خریدار .خریدار ، قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود ، قطعی و غیرقابل اعتراض خواهد بود قابل قبولقابل قبولخریدار خریدار کافی بوده وبراي کافی بوده وبراي 
..ل شده استل شده استقایقایشرکت شرکت چنین حقی را براي چنین حقی را براي 

حق واگذاري:-11ماده 
تمام یا قسمتی از موضوع ایـن قـرارداد را بـه    تمام یا قسمتی از موضوع ایـن قـرارداد را بـه    مزایده گزارمزایده گزارحق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی خریدارخریدار--1111--11

شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نموده و یا انتقال دهد . در صورت تحقق مراتـب فـوق   شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نموده و یا انتقال دهد . در صورت تحقق مراتـب فـوق   
رایط عمومی نسبت به فسخ  موضوع قرارداد اقدام نموده رایط عمومی نسبت به فسخ  موضوع قرارداد اقدام نموده محق خواهد بود بر اساس مفاد شمحق خواهد بود بر اساس مفاد شمزایده گزارمزایده گزار

حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.  حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.  خریدارخریدارو و 

می تواند تمام یا قسمتی از حقوق ویا اختیارات خـود را بـه وزارتخانـه هـا و یـا دسـتگاه هـاي        می تواند تمام یا قسمتی از حقوق ویا اختیارات خـود را بـه وزارتخانـه هـا و یـا دسـتگاه هـاي        مزایده گزار مزایده گزار --1111--22
و نظارت بر پیمان به عهده دسـتگاه هـاي   و نظارت بر پیمان به عهده دسـتگاه هـاي   خریدارخریدارعهدات عهدات اجرائی دولتی دیگر تفویض نماید و در این صورت انجام تاجرائی دولتی دیگر تفویض نماید و در این صورت انجام ت

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

تائید و تصدیق می نماید که ازجمیع قوانین ومقررات کار وبیمه هاي اجتماعی وحفاظـت فنـی وهمچنـین    تائید و تصدیق می نماید که ازجمیع قوانین ومقررات کار وبیمه هاي اجتماعی وحفاظـت فنـی وهمچنـین    خریدارخریدار
ها وعوارض دولتی کامالً مطلع بوده ومتعهد اسـت همـه آن هـا را رعایـت نمایـد . لـذا       ها وعوارض دولتی کامالً مطلع بوده ومتعهد اسـت همـه آن هـا را رعایـت نمایـد . لـذا       قوانین مربوط به مالیاتقوانین مربوط به مالیات
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نخواهد بود . هرگونـه مسـئولیت کیفـري،    نخواهد بود . هرگونـه مسـئولیت کیفـري،    مزایده گزارمزایده گزارمسئولیت عدم اجراي قوانین ومقررات فوق الذکر ،متوجه مسئولیت عدم اجراي قوانین ومقررات فوق الذکر ،متوجه 
ویـا  ویـا  خریـدار خریـدار اداري و غیره ناشی ازعدم اجراي قوانین ومقـررات فـوق الـذکر در ارتبـاط بـا کارکنـان      اداري و غیره ناشی ازعدم اجراي قوانین ومقـررات فـوق الـذکر در ارتبـاط بـا کارکنـان      حقوقی، حقوقی، 

هیچ گونه مسـئولیتی درخصـوص مـوارد مـذکور تحـت      هیچ گونه مسـئولیتی درخصـوص مـوارد مـذکور تحـت      مزایده گزارمزایده گزاربوده و بوده و خریدارخریداراشخاص ثالث کالً متوجه اشخاص ثالث کالً متوجه 
الذمه نموده است.الذمه نموده است.را از هر گونه مسئولیتی بريرا از هر گونه مسئولیتی بريمزایده گزارمزایده گزار،،خریدارخریدارهیچ عنوانی نخواهدداشت و بدینوسیله هیچ عنوانی نخواهدداشت و بدینوسیله 

ي :از مفاد کلیه اسناد قراردادخریداراطالع 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 

و امضاي نامبرده ذیل اسناد مذکور به منزله پذیرش تام و بدون قید و شرط مفاد آن اسناد بوده و ضمن عقد و امضاي نامبرده ذیل اسناد مذکور به منزله پذیرش تام و بدون قید و شرط مفاد آن اسناد بوده و ضمن عقد 
حق طرح هرگونه ادعا یا اعتراض خود را در هر حق طرح هرگونه ادعا یا اعتراض خود را در هر ارارخریدخریدخارج 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 
و ساقط نموده است و لذا دعاوي نامبرده راجع به موضوع مذکور در هریک از مراجع قضایی و غیر از آن و ساقط نموده است و لذا دعاوي نامبرده راجع به موضوع مذکور در هریک از مراجع قضایی و غیر از آن 

قابلیت استماع ندارد.قابلیت استماع ندارد.

و مبادله پیمان امضا-14ماده 
) نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است بدیهی است اثر امضـاء  ) نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است بدیهی است اثر امضـاء  77((هفتهفتاین قرارداد با کلیه ضمائم آن  در این قرارداد با کلیه ضمائم آن  در 

خواهد بود و کلیـه نسـخ   خواهد بود و کلیـه نسـخ   خریدارخریدارروي صفحات قرارداد و سایر مدارك پیوست آن به منزله امضا کامل روي صفحات قرارداد و سایر مدارك پیوست آن به منزله امضا کامل خریدارخریدار
آن حکم واحد را دارند.آن حکم واحد را دارند.

طرح هاي غیر عمرانی است.پروژه جزو
قرارداد می نمایند.يطرفین در تأیید مراتب فوق مبادرت به امضا

/مزایده گزارایران (سهامی خاص) هاي نفتیشرکت پایانه

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

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

نام:
سمت:
تاریخ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

حواله کرد

{  نام کارفرما/ذینفع  }       پرداخت کند.

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

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

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 ضامن  نظر به اینکه 

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

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

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

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

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

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

تقاضاي کتبی واصله از سوي 

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

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

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

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

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

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

عاري از هر گونه قید و شرط باشد.                          ضمانتنامه - 1
مبلغ ضمانتنامه پرفراژ شده باشد                                          - 2
ضمانتنامه داراي تمبر باطل شده باشد                                    - 3
.     فاکس بانک را داشته باشدنشانی دقیق، شماره تلفن و- 4
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9955//0101عمومی شمارهعمومی شمارهبرگ درخواست استرداد وجه سپرده مزایده برگ درخواست استرداد وجه سپرده مزایده 

نفتی ایراننفتی ایرانشرکت پایانه هاي شرکت پایانه هاي 

به آدرس بانکی به آدرس بانکی را را جانبجانبایناین9595//0101شماره شماره شرکت در مزایدهشرکت در مزایدهخواهشمند است مبلغ سپردهخواهشمند است مبلغ سپرده
ذیل واریز فرمایید.ذیل واریز فرمایید.

کد شعبه:کد شعبه:شعبه:شعبه:نامنامبانک: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.عواقب ناشی از هر گونه اشتباه در اعالم آدرس بانکی متوجه اینعواقب ناشی از هر گونه اشتباه در اعالم آدرس بانکی متوجه اینمسئولیت زیانها ومسئولیت زیانها وبدیهی است بدیهی است 

::نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگی

امضا:امضا:

تاریخ:تاریخ:

ل این فرم همزمان با تنظیم برگ پیشنهاد نرخ ضروري است .ل این فرم همزمان با تنظیم برگ پیشنهاد نرخ ضروري است .توجه : تکمیتوجه : تکمی
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قلم قطعات و لوازم یدکی، لوله، اتصاالت،پیچ ومهره مازاد374گروه اول : 

یف
جمع کل/ریالتعدادشرحرد

1
قطعات اتوبوس بنز  

1واشر سرسیلندر (GASKET FOR HEAD CYLANDER) FOR OM 352
2TUBE WIDTH 14.00 (VALVE SB 1تیوپ خودرو(179

3
PRSSUR SWITCH-EXPLOSINPROOF,RENG:0-6 کلید فشارهواي ضد

جرقه 
5

4
SELF REGULATOR,2"MODEL
33B-1FISHERCONTOROL"USA3رگالتور

5
LIC &TTC,LEVEL &TEMP. INDICATORCONTOROLER FOR PLANT NO.6EVAPRATOR PLANT نشان دهنده وکنترلر سطح

62ودما مربوط به پلنت 

6
PARTS  FOR PLANT NO.6EVAPRATORPLANTRECORDER,HNEYWELL قطعات اواپراتور دستگاه

تصفیه آب 
6

7
LIE&ITC  LEVEL&TEMP  INDICATORCONTOROLER  FOR PLANT .6EVAPRATORATION نشان دهنده وکنترلر سطح

66ودما مربوط به پلنت 

8
various electrical lamps of diff. voltages torchbulb but26المپ تابلو برق

9
variouselectricallampsofdiff.voltages byonetlamp 150v 5w ec68657300المپ تابلو برق

10
various electrical lamps of diff. voltages screwcap lamp p9951284eng7المپ تابلو برق
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11
various electrical lamps  of diff. voltags byonetcap lamp 50v 25w117المپ تابلو برق

12
various electrical lamps of diff. voltages tube sv6

13849
10المپ تابلو برق

13
various electrical lamps of diff. voltages lampws24V 0.08A18المپ تابلو برق

14
various electrical lamps of diff.voltagesnavigation byonet lamp 220v 65w 17المپ تابلو برق002979

15
various electrical lamps of diff. voltages screwlamp y995 19المپ تابلو برق(3847)1284

16
various electrical lamps of diff: voltages byonetlamp 2contact 24v 5V14المپ تابلو برق

17
various electrical lamps of diff: voltagesbyonet lamp 50v (2.5) (3849)3رقالمپ تابلو ب

18
various electrical lamps of diff. voltages lamp

50v 25w (3851)103المپ تابلو برق

19
various electrical lamps of diff. voltages boatdeck lamp 32V 75/55w   (3853)4المپ تابلو برق

20
various electrical  lamps  of diff. voltagesbayonet lamp 12V 50MA .3812المپ تابلو برق

21
printed  circuit boards  of diff.rangers.:print.board (2760)1کیت الکترونیکی

22
printed circuit  b0ards of diff.ranges.:print.board    (2761)1کیت الکترونیکی

23printed   board  (2762)2کیت الکترونیکی

24
printed  circuit  boards of diff. ranges.:print.board    (2763)1کیت الکترونیکی

25
printed  circuit  boards of diff.ranges.:fallurereport(2765)1کیت الکترونیکی printed circuit  boards ofdiff.ranges.:printedboard (2766)7کیت الکترونیکی
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26

27
printed  circuit  boards  of diff.ranges.:printedboard (2767)10کیت الکترونیکی

28
printed   circuit  boards  of  diff .  ranges.:printedboard (2768)1کیت الکترونیکی

29
printed circuit boards of diff .ranges  printedboard(2769)1کیت الکترونیکی

30
printed  circuit  boards  of diff. ranges:printedboard(2770)1کیت الکترونیکی

31
printedcircuit  boards  of  diff.ranges:printedboard (2772)19کیت الکترونیکی

32
printedcircuit  boards  of diff":ranges.:p"c"b"293d    (4235)8کیت الکترونیکی

33
printed  circuit  boards ofdiff"ranges"p'c"b"292d   (4236)2کیت الکترونیکی

34
printed  curcuit  boards  of diff"ranges:p"c"b"END 294 5کیت الکترونیکی(4237)

35
PRINTED  CIRCUIT  BOARDS OF DIFF"RANGES":P"C"B"END  F29C (4238)2کیت الکترونیکی

36
PRINTED  CIRCUIT BOARDS  OF DIFF"RANGES":P:C:B:ENDFFSSL(4239)5کیت الکترونیکی

37PILOT  LAMP ZB2BV/03 4المپ راهنما(1818)

38SETTING  BP4 400H2_180 RPM(4240)1کارت الکترونیکی

39SETTING BP2 119_8H2_180RPM(4241)1کارت الکترونیکی

40VARIOUS OIL  SEALS  OIL SEAL 25/5 * 42/5*3/7MM   (3872)19نشت بند روغن

41VARIOUS OIL   SEALS   OIL  SEAL 1نشت بند روغن(3873)153010

42VARIOUS OIL SEALS   OIL SEAL 753 *324*6MM   (3878)6نشت بند روغن
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43VARIOUS  OIL SEALS2نشت بند روغن

44DOOR SHELL RIGHT2درب راست

45CONTROL VALVE1شیر کنترل

46SPRING4فنر گاز

47LAMP    P/N 6/5VO15A    (1341) 18ولت6/5آمپر15المپ

48LAMO     P/N 6V 0 /2A  (1342) 11ولت6/. آمپر 2المپ

49LAMP    P/N 6/3V 0/15 A     (1343) 3ولت6/3/. آمپر 15المپ

50LAMP     P/N 12V 22W   (1345) 5وات22ولت 12المپ

51LAMP     P/N 24V 38W   (1348) 6وات38ولت 24المپ

52lamp   p/n 67 18mA(1367) 10میلی آمپر18المپ

53LAMP     P/N 12V 1.5W     (1371) 4وات1/5ولت 12المپ

54LAMP      P/N 12V 50MA (1372) میلی 50ولت 12المپ
8آمپر

55LAMP         P/N 24V 28W (1373)3وات28ولت 24مپ ال

56LAMP      P/N 12V 3W     (1375) 7وات3ولت 12المپ

57LAMP     P/N 6/3V 1W     (1376 135وات1ولت 6/3المپ

58LAMP       P/N 24V 5W   (1379) 56وات5ولت 24المپ

59LAMP 747 BP" 747BP24پالم(1503
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60LAMP      BALL  P/N 3W 24V(1509) 3ولت 24المپ گرد
وات

270

61LAMP     BALL  P/N 3W  SV7 24V  (1510) 3ولت 24المپ گرد
وات

481

62LAMP     BALL    P/N 30V 1W   (1511) 1ولت 30المپ گرد
وات

3

63LAMP    BALL P/N 72V 191MA   (1512) 191ولت 72المپ گرد
4میلی آمپر

64LAMP  SCREW 24V 28W    (1654) 28ولت24المپ پیچی
وات

44

65LAMP   SCREW 140V 7W  (1655) 7ولت140المپ پیچی
وات

46

66LAMP    SCREW 6V 3W    (1659)3ولت6ی المپ پیچ
وات

59

67FUEL FILTER SECY.11فیلتر روغن

68
DIAPHRAGM(30IN.)(SEE MESC دیافراگم  مربوط به (48.56.55.234.3

ترمز خودرو ماك
2

69TUBE-EXHAUST2اتصال خروجی اگزوز

70RUBBER MOUNTING FRONT3دسته موتور جلو

71
RUBBER MOUNTING REAR  ENGIN HOUSINGFILM REF.OM 3دسته موتور عقب314

72SEAL RING WITH VALVES GUID5کاسه نمد سر میل لنگ

73CYL. HEAD WITH VALVES GUIDE1سرسیلندر

74CYLINDER HEAD GASKET6واشر سرسیلندر

75GASKET CYL. HEAD COVER9واشرقالپاق سرسیلندر GASKET KIT, OIL PAN4واشر کارتل
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76

77
GASKET CYL. SIDE COVER TO CYL. MOVINGPARTS3واشرسینی جلو

78SCREW  BOTTOM8پیچ شاتون

79NUT1مهره شاتون

80
BEARING 0.025 INJECTION PUM FILMREF. GROP 1یاتاقان متحرك07

81
VALVE (PARTS KIT) ELECTRICAL,FILM REF فیبرو فنر پمپ سه 07

گوش
1

82ANGLE DRIVE1چپقی کیلومتر

83ARMATURE (BOSCH)3آرمیچر

84BALL BEARING11بالبیرینگ جلودینام

85RECTIFIER 2دیود یکسو کننده

86
CONDENSER ENGINE LUBRATIONFILM REF.GROP 4فیوز دینام18

87FILTER BOWL1کاسه فیلتر روغن

88OIL PUMP1پمپ روغن

89WATER PUMP2پمپ آب

90FAN3فن

91COVER THERMOSTAT8روپوش ترموستات

92PULLEY WATER PUMP1پولی واترپمپ

93SEAL RING CASE COVER13نشت بند SEAL RING13کاسه نمد
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94

95NUT THRUST WASHER TO DRIVE SHAFT2مهره شافت

96COMPLETE GASKET KIT O/H.2واشر کامل گیربکس

97SYNCHRONIZER RING دنده برنجی واسطه
4دنده 

5

98GEAR 4TH SPEED 42دنده

99GEAR 3RD SPEED 32دنده

100TAPERED ROLLER BEARING بلبرینگ شافت
گیربکس

2

101GEAR, 4TH SPEED41رابط دنده

102BOOT FLOOR COVERING3کپ لیور دنده

103: CLUTCH SLAVE CYLINDER2پمپ کامل کالچ پایین

104REPAIR KIT16لوازم پمپ کالچ پایین

105REPAIR KIT WITH PISTON10لوازم پمپ کالچ باال

106RELEASE LEVER5دوشاخه کالچ

107UNIVERSAL JOINT2چهار شاخ فرمان

108DRAG LINK6راد فرمان

109SPRING NUT79مهره سرپلوس

110JOINT R-H-THREAD10چپقی سمت  راست

111JOINT L-H-THREAD1چپقی سمت چپ

112ROLLER BEARING INNER رول برینگ بزرگ چرخ
جلو

5
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113SEAL RING6کاسه نمد

114WHEEL MOUNTING BOLT43پیچ کاسه چرخ

115NUT مهره چاکنت چرخ
عقب

11

116SEAL RING6کاسه نمد

117REAR AXLE SHAFT4پلوس چرخ عقب

118THRUST RING LEFT کنس پلوس چرخ
عقب

6

119TAPERED ROLLER BEARINGبیرینگ چرخ رول
عقب

20

120NUT1مهره سرپینیون

121BALL BEARING 2بال بیرینگ

122REPAIR KIT WHEEL CYL. FRONT REAR11لوازم سیلندر ترمز

123WHEEL BRAKE CYLINDER17سیلندرترمز

124HANDLE3دسته ترمز دستی

125SWITCH AUTOMATIC سوییچ اتوماتیک برف
پاك کن

13

126OIL PRESSURE GAUGE5گیج فشارروغن

127LIGHTING UNIT LEFT(BOSCH)9کله چراغ چپ

128LIGHTING UNIT RIGHT BOSCH2کله چراغ راست

129LENS, LEFT AND RIGHT شیشه چراغ چپ و
راست

6

130CYLINDER LINER2یلندر پیستون هواس
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131BEARING SHELL 32MM 32پوسته بلبرینگmm2

132BEARING SHELL REPAIR SIZE 1یاتاقان پمپ باد1

133BEARING SHELL REPAIR SIZE 1, 3یاتاقان پمپ باد31

134PISTON RING (REPAIR KIT)1رینگ پیستون هوا

135FASTENER2قفل کن شیشه راست

136FASTENER5قفل کن شیشه چپ

137SEAL 3نوار شیشه

138DOOR HANDLE دستگیره درب صندوق
عقب

2

139LOCK LEFT6قفل در چپ

140UNIT ASSY. FLASH2فالشر راهنما

141REPAIR KIT2لوازم سیلندر ترمز

142SHEAVE1چرخ قرقره

143SHEAVE2چرخ قرقره

144MUFFLER1نمد

145MUFFLER1نمد

146OUTPUT GEAR1چرخ دنده بیرونی

147SHEAVE3چرخ قرقره

148SHEAVE2چرخ قرقره

149PIN1پین
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150BEARING3بلبرینگ

151BEARING4بلبرینگ

152REPAIR KIT لوازم تعمیر (کاسه نمد
3واورینگ )

153REPAIR KIT1لوازم تعمیر

154CARTRIDGE(فیلتر) 3کارتریج

155
DIFFERENTIAL   PRESSURE   GAUGE 0-15PSI   MODEL:20018فشارسنج

156WORM       SHAF25رپیچمیله ما

157CARTRIDGE (600-311-9620)7فیلتر گازوییل

158
MOTOR  PUMP  ASSY 2"* 2" TYPE SPBPOSER NO 7781 HORIZONTAL دستگاه موتور پمپ

2"*2"افقی
1

159
RECIVER   FOR  ABOVE  ITEM  TYPE  VEZZENRAF2دریافت کننده

160
VIBRATION  MONITORING  SYSTEM  MODELM780-20 آگاهی دهنده لرزش

سیستم
1

161
FITTING 2*85W 220V  MFR:SEIWAFLUORSENT &FITTING1000W SUSPENDINGTYPE 220VOL  TUBULAR8پایه المپ

162LIP  METER   (1968)3لبه سنج

163ELEMENT  HEATER  MESC  NO 3ایشیالمنت گرم9223930103

164PRESSURE  &TEMP  SWITCHES:THERMOMETER   (4485)6ترمومتر

165THERMOMETERS THERMOCOUPLE (152)3ترموکوبل- ترمومتر

166VALVES FOR NON RETURN  VALVE    (4444)2دریچه شیر یکطرفه

167P/F  PUMPS SHAFT  PUMP  P/N:335*203میله پمپ
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168SHAFT1میله

169CLIPS/G12نگهدارنده

170REDUCER   FLANGED 6 INCH 2INCH 22به 6فلنج کاهنده

171
RECORDER 24 VOLT  AC/DC 100VA   SOFTAM  HONEY  WELL RECORDER  COMPLETE دستگاه ضبط کننده

ولت هانی ول24
4

172CASING FOR  MARIN  LIGHTING  FITTING15کیسینگ چراغ دریایی

173FUSE  CARRIER  SPHTTYPE  AMP 5 WHITE 48آمپر5فیوز کریر

174FUSE  CARRIER  SPLITTYPE 15 BLUE  WHITE 1547فیوز کریر

175FUSE CARRIER SPLITTYPE 25 BLUE  WHITE 2576فیوز کریر

176
H.R,C FUSE CARRIER AND BASES COMPLINGWITH  B.S 88 PART1967EREF  SUPPLIER  G.E.C فیوز کریر مربوط به

GECشرکت 
6

177
H.R.C FUSE  CARRIER AND  BASES COMPLINGWITH  B.S 88 PART 1967EREF  SUPPLIER G.E.C OROTHER فیوز کریر مربوط به

GECشرکت 
10

178
FUSE FERRULE FUSE  CLASS KS  DUAL ELEMENTTIMEDELAY 250V 100 51 SIZE:149MM(L)*27MM(W)  MFG:BASSMA فیوز قلمی کالسKS دو

41ولت250المنته تاخیري 

179
H.R.C FUSE  CARRIER &BASE COMPILINGW/BS 88P/21967G.E.C6فیوز کریر

180CHOCK 60W 220V  P/N  BIF6S40ترانس مهتابی

181
FUSE  BASE   &CARRIER 660V TYPE 63 GEC &FUSE BASE &CARRIER ,…GEC63A پایه فیوز کریرGEC20

182TERANSFORMER 440/115V60KVA 50HZ1ترانسفرمر

183FUSES, FERRULE FUSE: CLASSRK5:DUALELEMENT:TIMEDELAY 250V TYPE:FRN-R-100 فیوزقلمی دو المنته
تاخیري

25

184
TRANSFORMER  RECTIFIER  TYPE63STFP INPUT
380/440V 50HZ :2/3A COMPLETE EQUPMENT ترانسفورمریکسوکننده

کامل
1
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185
FUSE FERRULE FUSE  CLASS RK5/DULAELEMENT TIME DELAY 250V  .12A.TYPE:FRNR-5 SIZE:51MM(L)*14فیوز حلقه اي دو المنته

R-5
40

186

FUSE FERRULE FUSE  CLASS RK5/DULAELEMENT TIME DELAY 250V  .12A.TYPE:FRNR-12 SIZE:51 MM(L)* 14MM(W) MFRBASSMAN
فیوز حلقه اي دو المنته

R-12
100

187
FUSE 250 V TURULAR  CLASS  K5 GONLDSSHAW  MUT 15A  FRN 15A TYPE:FRN-R-
15.SIZ:51MM(L)*14MM(W).MFR:BASSMANفیوز لوله اي

R-15
60

188
FUSE 250V  TURULAR CLASS  K5 GONLDSSHAW  MUT 15A FRN  R15A  TYPE:FRN-R-30.SIZE:51MM (L)*14MM(W) MFR: BASSMAN.فیوز لوله اي

R-30
100

189

FUSEFERRULE  FUSE.CLASS  RK5 DULEELEMENT.TIMEDELAY 250V ,50A TYPE:FRN-R50, SIZE:76MM(L)*21MM(W),MFR:BASSMAN
فیوز حلقه اي دو المنته 

50ولت 250تاخیري 
آمپر

100

190

FUSE  FERRULE  FUSE  CLASS RK5 DUALELEMENT ,TIME  DELAY 600V 30ATYPE:TRS30R,SIZE:127MM(L)*21MM(W),MFR:GOULD   SHAWMUT.
فیوز حلقه اي دو المنته 

30ولت 600تاخیري 
آمپر

20

191BUSHING4بوش

192SWITCH5کلید برقی

193RING45رینگ

194MANIFOLD ASSY.6خروجی کامل

195BEARING11یاتاقان

196PLATE123پلیت

197SPIDER30عنکبوتی

198GEAR9دنده

199BUSHING10بوش

200SPRING10فنر
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201RING3رینگ

202VALVE ASSY.1ولو کامل

203CARRIER20حمل کننده

204GEAR57دنده

205HEAD GROUP CYLANDER2سر سیلندر

206PLUNGER12استکانی

207THERMOSTAT ASSY. (76-5C)1ترموستات کامل

208STUD, 10 X 1.5 X 3پیچ مینی فولد اگزوز1.25

209
PACKING-ROCKER COVER PISTONCRANKSHAFT FLYWHEEL واشر قالپاق

سرسیلندر
5

210RING SET-PISTON (0.50) 502رینگ

211BOLT CONNECTING ROD10نپیچ شاتو

212SET MAIN-BEARING (0.25) 2/.25یاتاقان ثابت

213BUSH CON. ROD  (US-0.5)11/.5یاتاقان متحرك

214
BUSH CRANKSHAFT RR CAM SHAFT & VALVEMECHANISM PARTS2بوش ته میل لنگ

215TENSIONER TENSION SIDE MANIFOLD الستیک زنجیر سفت
کن

6

216MANIFOL ASSY. EXHAUST CARBURETOR1مینی فول دود

217JET-MAIN-134 1349ژیگلور

218JET-MAIN-120 1204ژیگلور

219BLEED-AIR, MAIN-2303سوزن هوا
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220BLEED-AIR, MAIN-503ژیگلور کاربراتور

221JET-SLOW-50507ژیگلور آرام

222GASKET KIT DISTRIBUTOR4واشر کامل کاربراتور

223HEAD-ROTOR9چکش برق

224ROTOR ASSY2آرمیچر دینام

225BUSH ASSY.3جاذغالی کامل دینام

226BOARD ALTERNATOR8دیود دینام

227
RUBBER RADIATOR MOUNTING SIDEelectrical unit sec3036پایه رادیاتور پایین

228
CENTRAL BELT siz&designation no meter

3تسمه304-1/10

229HOUSING front combination lamp 24المپ صفحه کیلومتر312-1/2

230LAMP ASSY-FRONT COMBIN RH(GASOLIN)3چراغ جلو کامل

231
COVER-DUST,WITHDRAWAL LEVERtransmission gear357-1/62گردگیر لیور دنده

232HUB-SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH2کشابی گیربکس

233
SEAL OIL DRIVE PINION  final drive assy rearh233b-1 کاسه)378-1/7 (نمد نشت بند 

روغن
7

234OIL SEAL front winch عقب کاسه نمد پینیون 380-1/2
دیفرانسیل

3

235BEARING DIFFERENTIAL بلبرینگ هدینگ
دیفرانسیل

2

236GASKET SEC. SHAFT COVER10واشر جعبه فرمان

237
WHEEL ASSY-STEERING, BROWN steering linkage 4فرمان476-1/4

238seal grease کاسه نمد سیبک بغل
شاسی

4
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239BOLT HUB3پیچ چرخ

240BUSH STABILIZER الستیک چاك دار موج
گیر

68

241SPRING ASSY, FRONT3فنرجلو کامل

242SPRING ASSY, REAR /1420X60X8/6/5فنر عقب کامل

243CABLE-HAND BRAKE3کابل ترمز دستی

244CABLE ASSY-H/BR4کابل ترمز دستی

245PIN-SNAP4اتوماتیک استارت

246VALVE ASSY . LOAD SENSING پمپ ترمز داخل
شاسی

2

247SPRING LOCK BRG فنر قفلی شیلنگ
ترمز

7

248CYL. ASSY. REAR WHEEL سیلندر کامل ترمز
چرخ عقب

1

249SCREW-BLEEDER parking brake یلندر پیچ هواگیري س428-1/2
ترمز چرخ عقب

9

250
SHOE brake master cylander .for front discbrake 1لنت ترمز دستی430-1/6

251PISTON KIT19لوازم پمپ ترمز

252VALVE ASSY. CHECK سوپاپ یکطرفه
بوستر ترمز

3

253CONNECTOR-VACUM HOUSE اتصال دهنده شیلنگ
بوستر ترمز

4

254OIL SEAL SET WORM GEAR کاسه نمدمارپیچ
فرمان

4

255HSG. COMP STEERING GEAR2پوسته جعبه فرمان

256SEAL RELAY LEVER کاسه نمد سیبک بغل
شاسی

9
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257SOCKET ASSY-TIE ROD LH3چپقی فرمان چپ

258LEVER ASSY-RELAY4سیبک بغل شاس

259SHIM-BODY MTG, 30الستیک دسته اتاق5

260ROD ASSY. RELAY frame 5راد فرمان کوتاه600-1/6

261CAP-DRIVE FLANGE7سرکپ چرخ

262GRILLE RADIATOR2جلو پنجره

263lock ASSY-G/BOX1قفل داشبورد

264WEATHER STRIP floor fittngs5151الستیک دور شیشه

265BOOT-RUBBER, TRANSFER LEVER2گردگیر دنده

266GLASS FRONT DOOR CORNER,2شیشه مثلثی راست

267GLASS FRONT DOOR CORNER,2شیشه مثلثی چپ

268HING ASSY- REAR DOOR UPPER, RH لوالي درب باالي
راست

13

269
HANDLE ASSY. DOOR,OUTSIDELH 80607-c6800 rear door lock&reglator(van&wagon)525a2دستگیره  بیرونی در

270
HING ASSY- REAR DOOR UPPER, LH 82401-

21WOO15لوالي درب باالي چپ

271LEVER SET SHIFT7دوشاخه دنده استارت

272CASE ASSY-GEAR 3استارتکله قندي

273BRACKET EXHAUST TUBE3گیره لوله اگزوز

274SWITCH ASSY-FOG LAMP2کلید چراغ

275SWITCH ASSY-DOOR کلید داخل ستون
چراغ در

20
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276AMPLIFIER3رله فشار روغن

277COUPLING BOLT SLEEVE3کوپلینگ

278SLEEVE1ش کریر  بو

279BRAKE MASTER CYLINDER3پمپ ترمز باال

280STEM DESCDG محفظه یا لوله عبور
بخاردستگاه آب 

مقطرسازي آزمایشگاه 
نفت

1

281RAW.WATER INLET شیر کوچک دستگاه آب
مقطرسازي آزمایشگاه 

نفت
1

282CLASS LID ظرف استیل دستگاه
زي آب مقطرسا

آزمایشگاه نفت
1

283GASKET-FRONT COVER1واشر سینی جلو

284KEY-WOODRUFF16یاتاقان متحرك

285GEAR RING FLYWHEEL چرخ دنده زنجیر
سفت کن

1

286BOLT FLYWHEEL4پیچ چرخ دنده

287ASSEMBLY-ROTOR, HEAD1چکش برق

288CAP-DISTRIBUTOR3در دلکو

289LAMP ASSEMBLY FRONT R.H5چراغ راهنما جلو

290SEAL OIL10کاسه نمد

291ASS.BERING REAR WHEEL OUTER2بلبرینگ بیرونی چرخ

292ASSY SHAFT REAR AXLE R.H5کاسه نمد چرخ عقب
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293THERMOSTAT (76,5C) (TROPICAL)8ترموستات

294ARM ASSY.6اسبک

295LAMP, KP 115V,5W,45X19 10وات5المپ

296SHAFT SEAL FOR PUMP2نشت بند شفت پمپ

297ball bearing 1/2 1-5/8 5بلبرینگ5/8

29855MM 100MM 25MM20بلبرینگ

299SPB 1800MM1تسمه

300THERMOSTAT IMMERSED LENGTH 7 IN86ترموستات آبگرمکن

3012 IN, BORE 42.7MM     SCH. 160 PIPE WT. 2اینچ 2فلنج 8.8

302
RFU RELAY 8 PIN TYPE 12V  OCTALBASE B&RDO3P 20پایه8رله

303
SWITCHES & SOCKETS FOR TUGS.(6700000012)29رق یدك کشترمینال ب

304
FUSE CARRIER  SPLIT TYPE 15 BLUE WHI(7000000003)2فیوز دوتکه

305BURN CONDUIT SYSTEM (7000000001)48تقسیم فلزي روکار برق

306FUSE 200 AMP. T350/200 3509آمپر تی 200فیوز

307
P/F "GRAHAME PUTTICK" PUMA CONTROLPANELDF TIMER, FIXED 20 SECS., BLUE SPOT قطعات یدکی کنترل پنل

4پوما شامل: تایمر

308
P/F "GRAHAME PUTTICK" PUMA CONTROLPANELHF FREQUENCY LSU 240V. قطعات یدکی کنترل پنل

4پوما 

309
P/F "GRAHAME PUTTICK" PUMA CONTROLPANELPBL PUSH BUTTON LAMP ASSY. PYE TMC

قطعات یدکی کنترل پنل 
پوما شامل: المپ کلید 

فشاري
10

310
P/F "GRAHAME PUTTICK" PUMA CONTROLPANELR1 RESISTOR 25 OHMS,10W., R SPARES قطعات یدکی کنترل پنل

6پوما شامل: مقاومت
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311
PARTS FOR "MITSUBISHI" MOTOR CONTROLCENTRE,NO-FUSE BREAKER, 3P. 600A قطعات یدکی کنترل پنل

1پوما شامل: ترمز فیوز

312
FUSE, NEOZED,CART. 6 AMPS. 14آمپر کارتریچ6فیوز

313
FUSE, NEOZED,CART. 10 AMPS. 88آمپر10فیوز

314
FUSE, NEOZED,CART. 16 AMPS. 25آمپر16فیوز

315
FERRULE, CART.FUSE LINK,

2 AMPS.    [FBA] 990آمپري2فیوز لوله اي

316
FERRULE, TIME DELAY UP TO 600V.

5 AMP., 127X20.6MM. 160آمپر5فیوز

317
FERRULE, TIME DELAY UP TO 600V. 10 AMPS 135آمپر10فیوز تاخیري

318
FERRULE, TIME DELAY UP TO 600V. 15 AMPS100آمپر15ي فیوز تاخیر

319
FERRULE, TIME DELAY UP TO 600V. 30 AMPS 170آمپر30فیوز تاخیري

320
FERRULE, TIME DELAY UP TO 600V. 60 AMPS 140آمپر60فیوز تاخیري

321FERRULE, TIME DELAY UP TO 600V.
70 AMPS 100آمپر70فیوز تاخیري

322FERRULE, TIME DELAY UP TO 600V.
100 AMPS 100فیوز تاخیري

آمپر
180

323FUSE LINK, FERRULE TYPE,
100 200MMM 34MM.90فیوز استوانه اي

324TRANSMITTER950دهنی تلفن
325DIAL NO. RING, IVORY999رینگ دورشماره گیر
326BRACKET581یرپایه شماره گ
327RESISTOR BLAST192المپ جفتی مقاومتی
328MICROSWITCH148میکرو سییچ
329RECTIFIER299یکسو کننده
330DIAL MECHANISM25دستگاه شماره گیر
331RESISTOR, 500E(ولوم) 4مقاومت
332SEAL RING 1-15/16 X 2-1/2 X 3/8 IN12کاسه نمد
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34315 20 THROUGH 1سوییچ سه وضعیتی1
344CONTACTS & SPRINGS COMPLETE10کنتاکت کلید برق
345LAMP 60WATTS 220 VOLTS25المپ
346LAMP 25/10WATTS 24 VOLT11المپ
347LAMP 25/10WATTS 24 VOLTS54المپ
348LAMP 6 24 18MM11المپ
349LAMP 36 24 37MM52المپ
350LAMP 20 WATTS 24 VOLTS (35X57MM)4المپ
351LAMP 36/36WATTS 24 VOLTS11المپ
352LAMP 24WATTS 24 VOLTS91المپ
353LAMP 24 2المپ15
354LAMP 24 0.05 6.3MM. C2F20المپ
355LAMP 28 249المپ0.040
356FOR 1X40WATTS LAMP83قاب مهتابی

357BALLAST, 1000W, 220 V, 50 HZ(چک) ترانس چراغ 
مهتابی

140

358LIN PIPE CHOODANI 15اینچ 10لوله چدنی "10

359FLANG CHOODANI 20اینچ10فلنج چدنی "10

333SEAL RING 1-15/16 3 کاسه نمد جلو سر میل 1/2
لنگ

6

334HIDRULIC FILTER2صافی هیدرولیک
335OIL FILTER MF.221A/11فیلتر روغن
336O.FLANG 2 IN. 6اینچ2ارفیس فلنج 40
337O.FLANG 6 IN. 4اینچ6ارفیس فلنج 40
338EXCITER BRUSH HOLDER14جا ذغالی ژنراتور
339LOWER BEARING, NO-166بلبرینگ
340UPPER BEARING, TRIPLEX2بلبرینگ، سه جزیی

341PLUG, 15 AMPS 15سوییچ ضدجرقه
آمپر

5

34215 AMPS.. SSO+PLUG 1سوییچ ضدجرقه
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360LIN PIPE 16" SCH 19mm SIZE10-12mm اینچ ضخامت 16لوله
19mm

55

361LIN PIPE 16" SCH 18mm اینچ ضخامت 16لوله
18mm

24

362LIN  PIPE 10"SCH 14MM  (ACCEPT)SIZE
6LOC   C-3 اینچ ضخامت 10لوله

14mm
6

363LINPIP 16"  SCH 18MM   (ACCEPT)SIZE12LOC C-3 اینچ ضخامت 16لوله
18mm

24

364LIN  PIP 20"SCH 22(ACCEPT) SIZ 12 LOC   C-4 اینچ ضخامت 20لوله
22mm

24

365LIN PIP 32"  SCH 19 /5MM(ACCEPT)  SIZE 8LOC  C-6 اینچ ضخامت 32لوله
19mm

16

366BOLT  &NUT 3"  *540MM پیچ و مهره سایز
3x540mm

178

367STUD BOLT  &NUT 3*545 MM اینچ به 3پیچ و مهره
میلیمتر545طول 

22

368FLANG 14" CLASS 300 - WELDENG  NECK اینچ 14فلنج
گردن 300کالس

جوشی
1

369FLANG 30"  CLASS 300 -SER A 300اینچ کالس30فلنج
Aسري 

1

370FLANG 48 CLASS 600 95 NT- E516262-SERIEA   F3 600اینچ کالس48فلنج
Aسري 

1

371FLANG٤٢ "CLASS300-SERAF166/1 ;F41  اینچ 42فلنج
Aسري 300کالس

2

372CABLE 60 PAIR 800زوجی60بل کا1/5

373CABLE 60 PAIR 400زوجی60کابل 1/5

374EXPANSION  JOINT  CLASS  I5O  SIZE مفصل ارتجاعی کالس "26
150

1

12,261جمع کل قطعات
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قلم اجناس غیرصنعتی اسقاط و خارج از رده403گروه دوم :  
جمع کل/ریالتعدادشرحردیف

1هسرد خان1
17کاروان2
4اتاقک فایبرگالسی نگهبانی3
3فن (هواکش)4
23تابلو وایت برد5
7قفسه چوبی6
2مانع ورود و خروج درب فروشگاه7
2چهارپایه فلزي 8
32سبد جامیوه اي فروشگاه9

3میز پیش خوان  10
2سلف استیل بزرگ11
2زيقفسه فل12
3منقل کباب پز 13
7اتاقک سردخانه14
4میز و طبقه استیل15
762صندلی چوبی/پالستیکی/فلزي16
2کمد چوبی17
167مبل چوبی تکنفره18
1جاقاشقی و چنگال استیل19
2فر برنج دم کن20
3گاري حمل 21
4کابینت استیل دیواري22
43اجاق گاز23
1منقل کباب پز24
3اجاق گاز سه شعله25
2سیب زمینی سرخ کن26
1فراستیل27
2کوکر استیل28
1دستگاه یخسازي29
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1صندوق درب دار آلومینیمی30
262اجاق گاز31
66آبسرد کن32
12فر برنج دمکن33
71یخچال34
19ین لباسشوییماش35
97کمد فلزي36
1سینک استیل37
15یخساز38
1دکل باد نما39
2ترازو  (باسکول)40
18فریزر41
2جا کفشی 42
5قایق43
1تنور نانوایی گازي44
16رخت آویز45
34پرده کرکره46
91سینی قفسه فلزي47
20فسه فلزيپایه ق48
1جعبه کار تکس فلزي49
2چهار پایه فلزي 50
50چوب پرده و پرده لووردراپه51
67در وپنجره آلومینیومی52
30چارچوب درب53
119شیشه درب وشیشه سکوریت54
22کپسول تنفسی هوا55
33تخت فلزي 56
3سینک ظرفشویی57
69سردخانه در ابعاد مختلفبدنه 58
2چهار چوب درب سردخانه 59
11بطري شیشه اي آبسرد کن 60
276کپسول آتش نشانی 61
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4تابلو هشداردهنده62
51اتصاالت فلزي 63
21نازل آتش نشانی 64
10کپسول صنعتی65
2تري استیل رستوران66
2استیک پز67
5ترالی حمل ظروف68
3میزفوتبال دستی69
1میزبرنج پاك کن70
4تابلو اعالنات71
86کمد فلزي72
4گاري دستی73
8باطري شارژر74
7دریل75
3ماشین چمن زنی76
2اره بنزینی77
35بخاري برقی78
1شربت ساز79
1چرخ گوشت80
1باد سنج برقی81
2بارو گراف  بارو متر82
2دستگاه برش83
7تشت رویی84
14رگالتور ایران گاز85
2آبکش86
5جایخی87
26دیگ رویی88
2مالقه وآبگردان89
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13چراغ دریایی90
2لیتري آزمایشگاهی5حمام استیل کوچک 91
2سمپاش 92
10قفل آویز93
3جاروبرقی94
63کمد چوبی95
74تختخواب96
25گل میز97
75رخت آویز هتلی98
1698تلفن99

25دستگاه فاکس100
8کاتر کاغذ 101
1ماشین دوخت برقی102
111تابلو سر درب فلزي103
3ماشین دوخت 104
1بیتابلو چو105
1بشکه آبسردکن106
22چراغ مهتابی107
80قاب مهتابی108
2نور افکن109
29پنکه سقفی110
44حباب چراغ آویز 111
44چراغ آویز ترانس دار112
18چراغ آویز سقفی113
470حباب شیشه اي قهوه اي رنگ114
147چراغ آویز شبکه دار115
7پروژکتور 116
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70فتینگ سقفی117
21حفاظ قاب مهتابی118
14چراغ لوله ایی سیاه رنگ119
76روپوش قاب مهتابی دوبل120
70شیل شیشه اي کریستال121
35هود آشپزخانه 122
10قاب هواکش123
33جاي فن هواکش124
10مخزن آبگرمکن125
150کاشی دیوار مسجد126
15روشویی پالستیکی127
2سنگ توالت 128
11کابینت ظرفشویی وکابینت129
87سرویس پالستیکی باالي روشویی130
3سیلندر گاز خانگی قدیمی131
3وان حمام پالستیکی132
4دست خشک کن133
1توپ انداز تنیس134
2شورماشین کف135
14تلویزیون 136
24سماور برقی137
26شوفاژ برقی138

18حشره کش برقی139

26فرش ماشینی و گبه140
28پشتی141
99چراغ اضطراري142
5حلقه نجات 143
1رطوبت سنج144
1ولتمتر با جعبه 145
1دوربین دریایی مدار بسته 146
1کابل دوربین زیر آب 147
1هالی دي دتکتور با جعبه 148
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1جاي مخصوص دوربین زیر دریایی149
6باك بنزین150
2بویه151
6هملت غواضی152
4کاله هملت غواصی153
5فین غواصی154
1الیف جاکت155
6لباس غواصی عمق زیاد156
11غواصیشلوار 157
2لباس غواصی یکسره158
11پیراهن غواصی159
3کاله  غواصی160
5المپ زیر دریایی161
29میزاتو162
7اتوبخار163
17میز پینگ پنگ164
21دستگاه کپی165
1موج سنج166
3کولر اسپیلیت167
1دستگاه کلید ساز168
3ق نجاتقای169
1دستگاه کاغذ خرد کن170
79المنت کتري وشوفاژ برقی171
1روغن دان172
14سشوار برقی دیواري ودستی173
1توستر174
1فرش دستبافت175
1پنکه پارس خزر176
1ویدیو177
4پرس پالستیکی برقی178
3پنکه دستی179
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24سابماشین ح180
6کوکر برقی181
3فریزر صندوقی182

655کولر گازي183

13ماشین تحریر184
3مبدل موبایل به تلفن185
4پرینتر186
7صفحه کلید187
39ساعت دیواري188
48آنتن تلویزیون 189
59وایر سیار190
285فالسک چاي191
12ع صابونجا مای192
63کنترل تلویزیون193
120کتري برقی ومعمولی194
92چراغ مطالعه وچراغ خواب195
49ساعت رومیزي 196
1اره لنگ197
285دوچرخه 198
4چرخ کاروانهاي قدیمی199
2کفه باالي اتو پرس 200
2قایق 201
15مخزن پلی اتیلن 202
60فیلتر موتور 203
54آب گرمکن 204
1دستگاه چاپ205
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2دستگاه نانوایی206
3لباس شویی207
57ظروف رویی208
1بشکه رویی209
50چوب پرده المینیومی210
14یخچال211
2فریزر212
5دوچرخه213
92حلقه وجلیقه نجات214
6ماور س215
2پایه اکواریم216
1پاتختی فلزي217
26چراغ خواب وچراغ مطالعه218
2چراغ اضطراري219
1تابلو اعالنات220
1سیخ شور221
8بخاري برقی222
30کتري برقی وفالسک223

1وایر سیار224

2آنتن سیم آران225

14کارد میوه خوري226

6قالیچه پادري227

2کمپرسور کولر228

2آبنما229

1آنتن گردان230

2گاري هتلی231
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51تلویزیون232

4اینچ54و61تلویزیون 233

1فرش ماشینی234

1جارو برقی خشک کن235

فندریوکوهاما(ضربه گیرالستیکی236
بین کشتی)

2

6ته گوشتتخ237

1سلف سرویس رستوران238

2یخچال شیشه اي(ویترینی)239

1سیب زمینی پوست گیر240

1دستگاه خمیر نانوایی241

1توري استیل242

325چرخ گوشت 243

3سینک ظرفشویی244

2تنورگازي نانوایی245

29بخاري برقی روغنی شوفاژي 246

5تخت فلزي247

2قفسه بندي فروشگاهی248
2فر برنج دم کن249
1گرمکن غذا250
10میز استیل آشپزخانه251
3کابینت آشپزخانه252
1اجاق گاز سه شعله253
1اواپراتور کولر دوتکه254
15فن برقی255
1بلوك سیلندر بلدوزر256
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1پاترولبلوك سیلندر257
1بلوك سیلندر بنز258
2بوم بنز کرن259
1اتاق اپراتور جرثقیل260
3میل لنگ پاترول261
1مینی فولد پاترول262
1پمپ حرکت بلدوزر263
1پمپ هیدرولیک 264
2میل لنگ بنز 265
3فلنج کاسه چرخ مینی بوس266
1یپمپ آب طبقات267
2سنگ فالویل268
1قطعه پمپ روبین269
1دیسک کالچ بنز 270
1فاینال درایو گریدر271
1قطعات مختلف کوچک خودرو272
1قایق نجات273
2دستگاه کارواش274
4پاتختی پانلی275
9پا تختی چوبی 276
8تخت چوبی یکنفره277
19ردراو278
40پایه قفسه فلزي279
90سینی قفسه فلزي280
73دسته صندلی281
18اجاق گاز282
3کوکر برقی283
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2چرخ گوشت 301

2مخزن تصفیه آب302
20دستگاه فاکس303
4رادیو کاست304
3میکروفون305
58المنت برقی306

50کنترل تلوزیون307
10پاناسونیکDVDویدیو 308
2آمپلی فایر309

1قهوه جوش310

1کالباس بر311
2رادیو ثابت312

2اب سرد کن284
15یخچال285
6یخچال فروشگاهی286
10فریزر صندوقی287
3بطري سردکن288
1یخساز اسکاتمن289
2ولردوتکهکندانسورک290
1پایه میز کنفرانس291
31موبایل292
16رادیو دستی293
2دوربین فیلمبرداري294
2قهوه جوش295
2دوربین عکاسی296
1پمپ کلر زنی 297
1پمپ آبگرمکن 298
1همزن کلر 299
LEVARA(1پمپ آب بخار سونا  یک اینچ(300
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22ادیو دستی مدل سام یونگر313
3اسپیکر یونیت314
197کیبورد315
1شربت ساز316
2پرت16سویچ تري کام 317
1فلش مموري318
1دوربین هندي کم319
3گوشی تلفن همراه320
25جاروبرقی هتلی321
2سماور برقی322
11سشوار برق323
45دیواريساعت324
6لباس غواصی325
15اطو326
1ماشین حساب327
7چراغ اضطراري328
7چراغ خواب329
3چراغ مطالعه330
6المپ اضطراري331
2آنتن اینترنت332

IBM8گوي دستگاه تایپ 333

54شانه دستگاه تایپ الویتی  334

1گاه تلکسکاغذ رولی دست335

101انواع ماستر دستگاه چاپ 336

5دبل اپر دستگاه چاپ ریکو337
33نوار نمدي دستگاه فتوکپی338
2مادر برد دستگاه کپی339
6سطل زباله دستگاه زیراکس340
1رول الستیکی دستگاه کپی شارپ341
4هیتر دستگاه کپی توشیبا342
9یتر توشیبانمد ه343
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55انواع بلید دستگاه کپی344
5سینی استیل345
1آبمیوه گیري346
20سیخ347
1حشره کش348
27پرینتر349
1201اسکنر350
26تلفن رییس منشی 351
25انواع کتري352
14سیاربرق353
1دستگاه پرس کارت 354
1تایپ فاسیتماشین 355
8بخاري  برقی شمعی 356
39انواع تلویزیون 357
1تابلو برق358
20توري مرغی359
1راهرو آلومنیومی اسکله360
2کانال تهویه پنجره اي361
2کانال تهویه نیم دایره اي همراه الکترو موتور362
1میل گاردن363
1پز دستگاه کباب364
9گاري فروشگاهی365
1جاظرفی  نگهدارنده غذا366
1دستگاه باالنس چرخ367
1تابلو اعالنات368
1چهارپایه فلزي زیر اجاق گاز369
1درب آلومینیوم370
2میکسر(مخصوص آشپزخانه)371
5آبگرمکن برقی372
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1وان حمام373
1دیگ بخار374
1سخت گیر آب 375
3صندلی ماساژور376
1مخزن کلر 377
19212اتاق جلو بنز 378
1فرش راهرو379
1متري9فرش 380
5گبه381
12تخت خواب چوبی382
1جاروزنامه اي383
3سطل زباله384
19بالش385
4قوري386
84بشقاب387
92دیس چینی388
34دمپایی389
12ملحفه390
24کپ وزیرکپ391
3خوشبو کننده392
8سطل زباله فلزي393
3زیرسیگاري394
1پتو395
2پارچ396
5کلمن آب397
3نمکدان398
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14حوله حمام399
41تشک خوش خواب400
3430موکت401
64چنگال استیل402
18کانتینر403

14329جمع کل 
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قلم اجناس صنعتی اسقاط و خارج از رده186گروه سوم :   
جمع کل/ریالواحدتعدادشرحردیف

عدد11ترانس1
عدد53سوییچ2
عددSHED(1اتاقک (سایه بان و حصار)  (3
عددSUBSTATION(1ایستگاه برق (4
دستگاه1دستگاه آسفالت ساز 5
ست5بازوهاي بارگیري6
عدد7کندانسور7
عدد3اواپراتور8
ست1رکتی فایر9

ست2دستگاه نقاله10
عدد1سوییچ برد 11
عدد2سوییچ برد ضد شعله12
ستFEDERAL ELECTRIC(1(سویچ برد 13
عدد7اتصال موقت لوله14
عدد11اکسپنشن جوینت (مفصل ارتجاعی)15
عدد1الکترو موتور با پایه مخصوص16
ست141"به12"الکتروموتورپمپ17
ست41"الکتروموتورپمپ18
ست1پمپ19
عدد1پوسته پمپ20
ستSER NO: RA330/1(1فاز (3ولت440ترانسفرمر21
عدد15سیم بکسل ضخیم22
عدد6سیم بکسل ضخیم23
عدد421"کاور مخصوص (هوا کش)به قطر 24
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ستT12کلیدهاي برق قدیمی اسکله25
عدد2کمپرسور هوا و مخزن مربوطه26
عدد121"کوئین کوپلر 27
عدد241"کوئین کوپلر 28
عدد1گوي فلزي29
عدد1مانیتور آب پاش اسکله30
ست2هیدرولیک یونیت31
دستگاه1دستگاه تراشکاري32
ست2کمپرسورهواوالکتروموتور33

پمپ فنري(مخصوص شارژ کردن34
کپسولهاي آتش نشانی)

عدد1

عدد8کپسول شیرهاي سیستم فشار شکن35
دستگاه4نترل پهلوگاهریموت ک36
دستگاه1دستگاه کنترل ارم پهلو گاه37
عدد3سوییچ برق38
39MAIN SWITCH1عدد
عدد1سوئیچ استارتر40
دستگاه2باطري شارژر41
عدد2میکسرقدیمی مخزن42

پانل دستگاه نشان دهنده فاصله 43
کشتی(بدون مانیتور)

دستگاه2

عدد1میزنقشه کشی44
عدد34پرژکتور(بزرگ کارگاهی)45
دستگاه4مشعل گازوییل46

الکتروموتورپمپ ایستاده47
(لجن کش وفاضالب)

عدد5

عدد1پمپ دیافراگمی48
عدد61"کنتورآب  49
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عدد101"کنتورآب  50
عدد2الکتروموتور51
عدد8بارگیريچپقی  بازوهاي52
عدد1کمپرسور سردخانه53

عدد13کپسول  خالی گاز کلر54

عدد1فیلتر شنی آب55

عدد2دیگ سند بالست56

دستگاه1دستگاه فنرزن فاضالب (مخصوص بازکردن لوله فاضالب)57

دستگاه1دستگاه کلرزنی 58

دستگاه4الکتروموتور 59

دستگاه1ثقیل برقی پنج تنی اسکله جر60

دستگاه1کمپرسور هواي کوچک 61

عدد4پمپ فوم اتش نشانی خارگ62

دستگاه1کمپرسور هوا63
دستگاه1دستگاه دمنده64
دستگاه1دستگاه یوپی اس65

دستگاه کنترل آرم 66
پهلو گاه بارگیري نفت

دستگاه1

دستگاه1ستیجک پرس د67
دستگاه1جک گیر بکس در آور 68

صندوق1قطعات مختلف خودرو69

عدد56پمپ والکتروپمپ70
عدد1استارتر71
عدد1کمپرسور هواي مخصوص اسکله72

عدد2بوستر پمپ فیول73

عدد1پمپ هیدرولیک74
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عدد1ترانس رکتی فایر75

عدد1سماريجک سو76

عدد1کمپرسور هواي مدل قدیمی77

عدد6الکترو موتور78

عدد7الکتروموتور و پروانه پکیج تصفیه فاضالب79

ست1کمپرسور هوا به همراه الکترو موتور و مخزن 80

عدد17هند ویل و استارتر موتور شیر آالت81

ددع33هند ویل گیربکس شیر آالت82

عدد14کاور شیر آالت83

عدد10میله نشان دهنده شیر آالت84

عدد2استارتر یا هندل دستی85

عدد2ترانس برق86

عدد3جعبه استارتر87

عدد1جعبه اتصال معمولی88

عدد2کوپلینگ پمپ و الکترو موتور89

عدد11ترانس میتر مخزن 90

عدد2چ برد ضد شعلهسوی91

عدد3"14به 12الکترو پمپ 92

عدد1دستگاه عیب یاب کابل93

عدد1میگر94

عدد1دستگاه تست کابل ومدار 95

عدد2دستگاه کلریناتور(کلرزنی)96

عدد26سنگ جت97

عدد3همزن رنگ98

عددOVENGALLE CAMP(1اجاق گاز آزمایشگاهی (99
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عددLIQUIDDENCITYMETER(1چگالی سنج مایع (100

عددGAS SAMPLE(6وسایل نمونه برداري گاز  (101

عددHEATER(2گرم کن برقی (102

عددAIR DRAYER(1خشک کن  (103

عددOIL TESTING(3وسیله تست نفت  (104
عددSARTORIUS BALANCE(1ترازو با مارك سارتروس (105
عددSTANTON BALANCE(1ترازو آزمایشگاهی  (106

عددBAIRSD BALANCE(1ترازو  (107

عددBALANCE ANAYTICAL(1ترازوي دیجیتال  (108

عددPH METER(1اسید /  باز سنج  (109

عددAUTO CARL(1دستگاه تست آب در نفت   (110

عددGALASS WASHER(1شه شور آزمایشگاه (شی111

عددSEAT EXTRACTOR(3پایه جدا کننده (112

عددDUAL EXTRACT(1پایه دوتایی وسایل آزمایشگاه   (113

عدد2تست پمپ دستی114

عدد5پولی لیفت وچین بالك115

عدد2پاور الکتریکی116

ددع2اندازه گیري ولتاژ117

عددDIGITAL MULTI METER(1مالتیمتر دیجیتالی (118

عددSEA WATER PUMP(1پمپ آب شور (119

عدد1اهم متر120

دستگاه1میگر وتستر دستی121

عدد1کابل لوکیترور122

عدد3رول بیرینگ123

عدد1دستگاه الگار 124
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عدد11گیج مربوط به دیمندولو125

عدد1پمپ قایق126

عدد2کپسول(سیلندر) هوا127

عدد2شیر فشار قوي128

عدد13دیموند ولو129

عدد1برس هوا130

عدد2چکش بادي131

عدد1موتور قایق132

عدد1ترانس جوش133

عدد1حلقه کابل 134

عدد1ادوات جوشکاري زیر آب135

عدد2دینام موتور136

عدد4پرژکتور زیر آب137

عدد1دستگاه جوش 138

عدد46شمش فلز بابیت 139

عدد9موتور قایق140

عدد5نشانگر میتر 141

کارتن18الکترود 142

عدد1پمپ آب آتش نشانی143

عدد1اینچ36شیر 144

عدد1وتور وپروانه پکیج تصفیه فاضالبالکتروم145

عدد1مانیتور آبپاش آتش نشانی 146

عدد1دینام مولد برق 147

عدد12فن موتور دستگاه تهویه 148

عدد1کمپرسور سردخانه اي149
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عدد4دستگاه هواي فشرده150

عدد4الکترو موتورپمپ کفکش 151

عدد8ورپمپالکترو موت152

دستگاه1متعلقات پمپ کلرزنی153
عدد1دوربین عکاسی زیرآب154
عدد1فلش دوربین عکاسی زیر آب155
عدد1پمپ هیدرولیک156

عدد1پمپ روبین157

عدد2پمپ نیوماتیک158

عدد3پمپ آبشار159

دستگاه1ایر مستر آتش نشانی160

دستگاه3باطري شارژر161

دستگاه5اهم متر162

دستگاه1کلیپ آمپر163
دستگاه1میگر 164
دستگاه1پولی کش165
عدد3تن1/5لوربالك 166
عدد3تن5جین بالك 167
عدد3دماسنج168
عدد3نشان دهنده فشار روغن169
دستگاه1رکتی فایر170
عدد1الکتروموتور فن171
عدد2سوییچ برد 172
عدد1تن موریس5کرن سقفی 173
عدد1مخزن فشار هوا174
عدد1مخزن فشار هوا وسیلندر175
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عدد4یونیت خنک کننده 176
عدد1505اینچ کالس2شیر177
عدد15028اینچ کالس3شیر178
عدد15019ساینچ کال4شیر179
عدد15010اینچ کالس6شیر180

دستگاه1ترانس برق  (تنظیم کننده ولتاژخروجی)181

دستگاه1پانل ترانسفور سوییچ182

عدد1جعبه فیوز183

عدد2پایه برق184

دستگاه2الکتروموتورمیکسرهاي قدیمی185

عدد4له کشتیمانیتور دستگاه نشان دهنده فاص186

806جمع کل
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گروه چهارم: کابل
جمع کل/ریالمقدار کلواحدشرحردیف

111,960کیلوگرمکابل اسقاطی1

گروه پنجم: لیست  ماشین آالت
جمع کل/ریالواحدتعدادشرحردیف

DPS-600مدل DENYOدیزل کمپرسور هوا 1
S6Dمدل موتور KOMATSUموتور  دستگاه2شش سیلندر110

دستگاه1بیل مکانیکی چرخ  زنجیري (شنی دار) کوماتسو2
دستگاه1چکش هیدرولیکی مخصوص بیل مکانیکی3
دستگاه1دیزل پمپ تک سیلندر4
دستگاه1دیزل ژنراتور5

دستگاه6جمع کل




