
 

 
 

 

  ۰۱/م/۰۲مزایده عمومی (غیرمستمر)
  
  

  امضاء فرم مشخصات و شرايط - 1
الف) شركت كنندگان بايد كليه صفحات فرم مشخصات و شرايط را به منزله قبول شرايط امضاء نموده(امضاء به 

شده و مفاد آن كامالً مورد قبول است) و همراه با فرم پيشنهاد  مزايده دقيقاً مطالعهمفهوم اين است كه شرايط 
ضميمه نمودن فيش بانكي مربوط به پرداخت سپرده در پاكت دربسته، الك و مهر شده به  باقيمت امضاء شده و 

  تسليم و رسيد دريافت نمايند. قائد بصير دفتر دبيرخانه در محل پتروشيمي
ت مبهم، مشروط و يا فاقد فيش بانكي و يا پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر به دبيرخانه شركت ب) پيشنهادا

  توليدات پتروشيمي قائد بصير رسيده باشد مردود خواهد بود.
  
  ساير موارد - 2

الف) برنده مزايده موظف است ظرف مدت حداكثر يك هفته كاري از تاريخ اعالم نسبت به پرداخت وجه مربوطه و 
مل مورد مزايده اقدام نمايد. در صورت تأخير در بارگيري و حمل به تشخيص شركت نسبت به اخذ هزينه به ح

  به ازاء هر روز تأخير به عنوان انبار داري از محل سپرده اوليه اقدام خواهد شد.  %3مقدار 
ايده اخذ خواهد شد. لذا شركت ب) ماليات بر ارزش افزوده طبق قوانين مالياتي كشور به روز محاسبه و از برنده مز

كننده مي بايست ماليات بر ارزش افزوده را در قيمت پيشنهادي لحاظ نمايد.(ارزش افزوده به قيمت پيشنهادي 
  اضافه خواهد شد)

شركت هايي كه مشمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده مي باشند بايد تاييديه معافيت خود را ارائه  تبصره:
  نمايند.
صورتيكه پيشنهاد دهنده به وكالت از طرف مسئولين شركت يا نهادي پيشنهاد بدهد بايد رونوشت مصدق ج) در 

  وكالت نامه رسمي خود را همراه با پيشنهاد مزايده گزار تسليم دارد.
  د) كليه هزينه هاي بارگيري و حمل خارج كردن مورد مزايده و ساير هزينه هاي متعلقه به عهده خريدار است. 

  
  نام و نام خانوادگي
  اثر انگشت، امضاء و تاريخ

  
  
  
  
  



 

 
 

                                                                     
  ۰۱/م/۰۲مزایده عمومی (غیرمستمر)

  
شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات بدون آنكه الزم به ذكر دليل باشد   -

  بوده و مي تواند مزايده را به هر دليلي در هر مرحله مردود اعالم، و سپرده ها را مسترد نمايد. مختار
برنده موظف مي باشد كه در زمان بارگيري و حمل، كليه مقررات انتظامي و شرايط ايمني و همچنين شئونات  -

مد و جبران خسارات ناشي از آن را به را رعايت نمايد و مسئوليت هر گونه پيش آ پتروشيمياسالمي و اخالقي داخل 
  عهده ايشان مي باشد.

به اطالع شركت كنندگان محترم مي رساند كه ورود اتباع غيرايراني جهت بارگيري بدون مدارك شناسايي مورد  -
  مي باشد.ممنوع تائيد بازرسي شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير 

 مورخ دوشنبهات اداري، پيشنهاد خود را تا پايان ساعاوي شركت كنندگان موظف مي باشند پاكت ح -
پتروشيمي قائد بصير به نشاني: تهران، خيابان گاندي، توليدات شركت  انتظاماتدر پاكت دربسته به  10/05/1401

  و رسيد دريافت نمايند. تحويل 15د پاليزواني(هفتم) پالك كوچه شهي
نداشته و حضور ايشان يا نماينده ايشان در زمان بارگيري الزامي است و نفرات برنده حق واگذاري مزايده را به غير  -

  در صورت انصراف نفر اول واگذاري مورد مزايده به نفر دوم با تائيديه اعضاي كميسيون انجام خواهد شد.
  

 تذكر: پيشنهاد قيمت هاي مشتريان محترم مي بايست بدون خط خوردگي و الك گرفتگي باشد در غير اين صورت
  از نظر كميسيون مردود مي باشد.

  
                                                                                                          

  
 

 
 
                                                                                                    

 
 
 
 
 
 

 

  نام و نام خانوادگي
 اثر انگشت، امضاء و تاريخ



 

 
 

  ۰۱/م/۰۲مزایده عمومی (غیرمستمر)
  

  هد نامهتع
  

متولد........................ به شماره ملي............................. با ............................................... نام پدر............................... اينجانب
و پذيرش آنها و رؤيت كاالهاي موردنظر در مزايده  1401-2اطالع كامل از كليه شرايط مزايده عمومي غيرمستمر 

به صورت كامل شركت نموده، همچنين متعهد مي گردم كه اطالعات خواسته شده ذيل را به درستي و خوانا و 
ثبت نمايم و مسئوليت درج هر گونه اطالعات اشتباه، نادرست و گمراه كننده را پذيرفته و در صورت اثبات آن به 
هر روشي كه شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير صالح مي داند، مختار است كه با اينجانب رفتار نموده و 

  همچنين نسبت به ضبط سپرده اينجانب اقدام نمايد.
  آدرس:

  همراه:  ...............................
  تلفن ثابت: .........................
  دفتر: ...................................
  ايميل: ................................

  
ل شود، جدول ذيل حتماً توسط مشتريان محترم جهت تسريع در عودت سپرده مزايده لطفاً با دقت و خوانا تكمي

  در غير اين صورت شركت هيچگونه مسئوليتي ندارد. (لطفا شماره حساب قيد شود نه شماره كارت)
  

  * (تكميل كردن اين جدول اجباري مي باشد)
  شماره شبا حساب نام بانك كد ملي  كد پستي

 
  

    

  
  
  
  

  
  نام و نام خانوادگي  

  اثر انگشت، امضاء و تاريخ
  
  
  



 

 
 

  مستمر و تعهد نامهبرگشت پيشنهاد قيمت غير 
  

 05/05/1401مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد مورخه  01/م/02بازگشت به آگهي مزايده عمومي غيرمستمر 
از اينجانب / شركت ........................... به شماره شناسنامه .................... كد ملي/كد اقتصادي................... صادره 

...................... بااطالع از ............. فرزند..................... به نشاني ............................................................ تلفن...........................
كليه ضوابط و مقررات در مزايده عمومي غيرمستمر ...... شركت نموده و متعهد مي گردم در صورت برنده شدن 
ظرف مهلت مقرر نسبت به حمل كاال اقدام نمايم و چنانچه به هر علتي از حمل خودداري نمودم شركت توليدات 
پتروشيمي قائد بصير مختار است كه نسبت به اخذ جريمه (هزينه انبارداري) و يا ضبط سپرده و فروش اقالم به 

  ديگران اقدام نموده و اينجانب حق هيچگونه اعتراضي نخواهم داشت.

 رديف

 ميزان سپرده(ريال) كاركرد شماره پالك مدل تيپ نوع خودرو

پيشنهاد 
قيمت هر 
 دستگاه

405پژو   1  
_ 86  

 نوك مدادي  

  15ل  649
 44ايران 

200،000 
 كيلومتر

50,000,0000 
  

  
  توضيحات :       

  
  
  

  نام و نام خانوادگي
  اثر انگشت، امضاء و تاريخ                                                                                                                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  ۰۱/م/۰۲مزایده عمومی (غیرمستمر)
  

  غيرمستمر)شرايط عمومي شركت مزايده عمومي (
  
  

  :بدينوسيله ضوابط و شرايط مزايده 06/05/1401آگهي مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد مورخه  پيرو
  :شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير بشرح زير اعالم مي گردد

  
  محل استقرار و رؤيت مورد مزايده  -
  15پاليزواني (هفتم) پالك هران ، خيابان گاندي، كوچه شهيد ت

  
  سپرده مزايده  -

  ( پنجاه ميليون ريال ) 50,000,000الف) داوطلبين شركت در مزايده ميبايست نسبت به واريز سپرده به مبلغ 
)   IR060120020000003182709544بانك ملت شعبه گاندي ( شماره شبا  3182709544به حساب شماره 

خود نمايند. (چكهاي بانكي و تضميني و مسافرتي به عنوان سپرده پذيرفته  اقدام و فيش آن را ضميمه پيشنهاد
  نمي شود).

  
روز بعد از پايان مراحل مزايده و مشخص شدن برندگان  30استرداد سپرده شركت كنندگان حداقل تا  تبصره:

  نفرات اول و دوم) امكان پذير مي باشد.(
روز پس از مشخص شدن نفر اول  30ه و نفر دوم حداقل مدت ب) سپرده برندگان مزايده تا پايان انجام معامل

نزد شركت باقي مي ماند و در صورت انصراف نفر اول، سپرده وي به نفع شركت ضبط و مورد مزايده به نفر دوم 
  واگذار خواهد شد و حق هر گونه ادعائي از نفر اول سلب مي گردد.

سپرده قبلي كه در مزايده هاي قبل داشته اند، در اين مزايده ز ج) داوطلبين شركت در مزايده مجاز به استفاده ا
  نمي باشند.

  
  
  

  نام و نام خانوادگي
  اثر انگشت، امضاء و تاريخ

  
  



 

 
 

  
  

  ۰۱/م/۰۲مزایده عمومی (غیرمستمر)
  

  برنامه زمان بندي مزايده
  

  
  تاريخ عنوان  رديف

  09/05/1401لغايت 08/05/1401  بازديد و پرسش و پاسخ  1
  10/05/1401پايان ساعت اداري روزدوشنبه مورخ  مهلت تحويل اسنادآخرين  2

  
  مدارك مورد نياز:

  كپي صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات، كپي از صفحه توضيحات - 1
  كپي كارت ملي (پشت و رو) - 2
  كپي و اصل فيش واريزي سپرده شركت در مزايده - 3
  (تكميل شده وامضاء شده)دفترچه مزايده عمومي غيرمستمر  - 4
  پيشنهاد قيمت امضاء شده (بدون خط خوردگي) - 5
  

 توضيح: تحقيق و پرسش و پاسخ در مهلت مقرر و به شكل مراجعه حضوري به نشاني مذكور و يا تماس با شماره
  هاي ذيل صورت مي پذيرد.(پاسخ دهنده : واحد تداركات)

  15پاليزواني(هفتم) ، پالك آدرس: تهران ، خيابان گاندي، كوچه شهيد 
  محل دريافت اسناد : واحد تداركات

  )تداركاتمحل تحويل اسناد و مدارك مورد نياز (واحد 
  230داخلي   88880315 - 18تلفن تماس: 

  نام و نام خانوادگي
  اثر انگشت، امضاء و تاريخ


