
 

 

 

 
 

 خریدارمهر و امضاء  5از  1صفحه   )نوبت دوم( فروش کاالهای مستعملشرایط، مقررات و تعهدات مزایده 

 ، مقررات و تعهدات شركت كنندگان در مزايده  شرايطدستورالعمل، 

   شركت پتروشیمی زاگرس مستعملفروش كاالهای 

  ZPC 1400ز//03به شماره 
 

در نظر مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، )فروشنده( شرکت پتروشیمی زاگرس 

اسناد   مطابق لیست مندرج در بخش دوم ،بصورت مستعملرا خود  مستعملدارد، برخی از کاالهای 

دعوت بعمل   متقاضیان واجد شرایطلذا بدینوسیله از  .فروش برسانده عمومی ب از طریق مزایده ،مزایده

برگزار خواهد شد شرکت  زایدهفوق که طبق شرایط مندرج در اسناد و مدارک م مزایده آید تا دریم

 :دنخود را با توجه به مراتب ذیل اعالم نمای ی شنهادنموده و قیمت پی

 برنامه زمانبندی انجام مزایده: -1

 توضیحات  تاريخ  شرح  رديف 

 فروش اسناد مزایده  1

از تاریخ  

10 /06 /1400   

 لغایت 

24 /06 /1400 

خیابان مالیات،  ،  بندر سیراف / محل:    16  -8ساعت:  

امور  پتروشیمی زاگرس،  اقامتی    مجتمع بلوار زاگرس،  

 ها حقوقی و پیمان 

با ارائه مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و  

 معرفی نامه کتبی برای اشخاص حقوقی 

 بازدید از محل و اقالم مزایده  2
از تاریخ  

تا پایان    1400/ 06/ 10

24 /06 /1400 

هر روز به استثنای روزهای جمعه و    16-8از ساعت  

 تعطیل رسمی 

   ها امور حقوقی و پیمان / تحویل به  16تا ساعت   1400/ 06/ 27 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات و ارسال مدارک  3

 

اره  م اری شــ جــ باید به حســا  متقاضیان ریال است که  ( يک میلیون )    1,000٫000زایده اد م ـ اسن فروش قیمت  -2

را د آن رســی اصــل  ، به نام شرکت پتروشیمی زاگرس واریز   ی بانک تجـارت شعبـه نخل تق   26100-  62469

از طریق باجــه    در طول ساعات اداری،   )واریز وجه،  . دمزایده را دریافت نمایاسناد تحویل و به فروشنده 

 باشد.( مستقر در محل مجتمع پتروشیمی زاگرس نیز امکانپذیر می 

 : شرايط متقاضی -3

دولتی  حقوق و عوارض آگاهی از و ، قوانین گمرکی اقتصادی آشنایی کامل به مقررات مناطق ویژه  −

 .)معرفی نماینده واجد شرایط الزامی است( .ترخیص کاال از گمرکاتمربوط به 

 ه  مشابه با مشخصات موضوع مزایدداشتن سوابق و تجربیات  −

 .ه« و »انجام تعهدات«»شرکت در مزاید ه ضمانتنامه بانکیارائمالی جهت توانائی  −

مورد مزایده مازاد  اقالم کاالهای صنعتی وو آگاهی کامل از وضعیت  بازدید پس از  بایستمیمتقاضیان  -4

بخمم   ضمممیمه  مندرج در  ) فرم مربوطهقالب الذکر، پیشنهاد قیمت خود را در  شرایط ذیلمالحظه و 

 درج و ارائه نمایند. (مزايده  دوم اسناد



 

 

 

 
 

 خریدارمهر و امضاء  5از  2صفحه   )نوبت دوم( فروش کاالهای مستعملشرایط، مقررات و تعهدات مزایده 

باید پیشنهـاد خـود را در پاکت سـربسته و الک و مهر شده کــه محتــوی  مزایدهداوطلـب شرکت در  -5

اسناد ممهممور بممه مهممر پی ممنهاد    «ب»، تضمین شركت در مزايده «الف» الک و مهر شده سـه پاکـت

، بــا درج مــوارد باشــد تنظــیم و در موعــد مقــررمی تکمیل شده برگ پی نهاد قیمت «ج»و  دهنده

در مهلت مقرر با اخذ رسید حــاوی ســاعت و تــاریخ بر روی پاکات،  مشخصات کامل مزایده و خریدار

 .فروشنده تحویل نمایدوصول به 

را در ذیــل    کامــل خــود را مهر و امضاء نموده و مشخصات   کتابچه مزایده کلیه صفحات متقاضیان بایستی  -6

 نخواهد شد. آن درج نمایند. به پیشنهادات ناقص و همچنین فاقد مهر و امضاء ترتیب اثر داده  

قیمت پیشنهادی خود را در جدول و فرم مربوطه به صورت تفکیکی و بــا محاســبه جمــع  متقاضیان باید -7

مغایرت در نگارش ارقام، مبلــب بــه حــروف وجود در صورت . کل، به عدد و حروف درج و ارائه نمایند

 گیرد.مالک عمل قرار می

خدشــه، خــط خــوردگی و الک گرفتگــی تنظــیم و    پیشنهادهای دریافتی باید بدون قید و شرط، توضــیو و   -8

 تحویل شود؛ لذا در صورت مشاهده هریک از موارد فوق، پیشنهاد مردود و غیرقابل قبول خواهد بود. 

ریال را میلیون  سیصد، مبلغی معادل بمنظور تضمین )سپرده( شرکت در مزایده الزم است متقاضیان -9

شرکت پتروشیمی زاگرس نزد بانک تجارت، شــعبه نخــل تقــی واریــز و   26100-62469شماره  به حسا 

اصل فیش مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و همچنــین مهــر و امضــاء کلیــه صــفحات  

شرایط، مقررات و تعهدات شرکت کنندگان در مزایده )اسناد حاضر(، در یک پاکت در بســته قــرار داده و  

حداکثر تا پایان وقت اداری آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمــت منــدرج در  آن نمودن پس از مهر و موم 

های شرکت پتروشیمی زاگرس واقع در منطقه ویــژه اقتصــادی  به دفتر امور حقوقی و پیمان   1جدول بند  

انرژی پارس، عسلویه، تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است پیشنهادات فاقد تضــمین مــردود تلقــی  

 باشند. ل قبول و رسیدگی نمی شده و قاب 

واقــع در یــا انبــار  )فروشــنده(مجتمــع پتروشــیمی زاگرس، و کاالهای صنعتی مازادمحل تحویل اقالم  -10

نماینــد از . شـرکت کننــدگان اقــرار میباشدمی عسلویه - قه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبیمنط

 باشند.یاحوال حاکم بر آن آگاه ممذکور بازدید کرده و از شرایط محلی و اوضاع و  محل

دریافتی با حضور مسئولین مربوطه در جلسه کمیسیون معامالت شرکت بازگشــایی و پــس   پیشنهادهای  -11

 از بررسی و انتخا  برنده یا برندگان مزایده، مراتب به صورت کتبی به اطالع ایشان خواهد رسید. 

مانتنامه انجام تعهدات تا پایان قرارداد و تضمین سپرده شرکت در مزایده برنده/برندگان، بعنوان ض -12

اجرای کامل کار نزد شرکت پتروشیمی زاگرس باقی خواهد ماند و پــس از اتمــام کــار و درخواســت 

 کتبی، با تأیید ناظر، به ذینفع مسترد خواهد شد.

برنــده مزایــده قابــل امضاء قرارداد توســط پس از کلیه شرکت کنندگان  تضمین شرکت در مزایده -13

  باشد.استرداد می



 

 

 

 
 

 خریدارمهر و امضاء  5از  3صفحه   )نوبت دوم( فروش کاالهای مستعملشرایط، مقررات و تعهدات مزایده 

و یا انصــراف وی، تضــمین  12در بند در صورت عدم مراجعه برنده مزایده در مدت ذکر شده  -14

مزایده به همین شیوه موضوع ضبط و اقالم )فروشنده(  پتروشیمی زاگرسبرنده به نفع شرکت 

ول بدیهی است هیچگونــه ادعــایی نیــز در ایــن زمینــه قابــل قبــ  .به نفر بعدی واگذار خواهد شد

 نخواهد بود.

از  شــده  تعیــین زمــان هــر و یا  از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد  ساعت  72خریدار موظف است ظرف مدت  -15

  9معرفی شده ازسوی فروشنده در بنــد را به صورت یکجا به حسا  قرارداد مبلب کل ، سوی فروشنده 

پــس از .  تحویــل نمایــد )دســتگاه نظــارت(  رسید بانکی مربوطه را به فروشنده  اصل واریز و  این شرایط 

مکلف است  (برنده مزایدهخریدار)وجه مزایده و اخذ مجوز از شرکت پتروشیمی زاگرس، واریز کل 

 و کاالهــای صــنعتی مــازاداقــالم کامــل به خــروج  سبتن متوالی تقویمی روز نودمدت ظرف حداکثر 

اقدام نماید. چنانچه در مدت تعیین شده برای اجرای کار، برنده مزایده بــه هــر دلیــل  موضوع مزایده 

  % 5مبلغــی معــادل  ،  تأخیـــر   هفتــه اقدام ننماید، به ازای هــر    و کاالهای صنعتی مازاد نسبت به خروج اقالم  

وجوه واریــزی بــه حســا   بعنوان جریمه تأخیر تعیین و از محل  را مزایده درصد( مبلب کل قرارداد  پنج ) 

بــدیهی اســت  . شد خواهد و یا به حسا  بدهکاری وی منظور انجام تعهدات کسر تضمین فروشنده و یا 

ضــمناچ چنانچــه کــل مــدت تــأخیر  درصد مبلب قرارداد تجاوز نخواهد کرد.  بیست جرائم متعلقه از سقف 

بــدون نیــاز بــه اقــدام   و  بصورت یکطرفــه روز گردد، فروشنده محق خواهد بود معامله را  28بیش از 

عالوه بر اعمال  به نفر بعدی واگذار نماید. در این صورت باقیمانده اقالم مورد مزایده را فسخ و  قضایی 

از طــرف  ی  ضبط و هیچگونه ادعای   فروشنده به نفع    قرارداد انجام تعهدات  تضمین  کل مبلب  ،  جرایم متعلقه 

 . و پذیرش نخواهد بود مورد قبول ، خریدار 

های متصوره در ارتباط با این مزایده اعم از اخذ مجوزات، تحویل اقالم، بــارگیری، حمــل و هزینه کلیه -16

 باشد.نقل و غیـره و همچنیـن کلیه تشریفات قانونی و... بعهده و مسئولیت برنده مزایده می

مقررات گمرک منطقه را رعایــت و هرگونــه هزینــه احتمــالی در ایــن بایستی شرایط و متقاضیان می -17

 باشد.ارتباط بعهده و مسئولیت برنده مزایده می

های مسئول دولتی، مالیات مالیات و سایر حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانه مورد تقاضای دستگاه -18

باشــد و ، بعهده خریدار میهای گمرکی و بطور کلی تمامی کسورات قانونیارزش افـزوده، هزینهبر 

یک قرارداد خرید و فروش است پرداخت کســورات قــانونی متعلقــه راســاچ توســط  ،چون این قرارداد

 شود و فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت.خریدار انجام می

های اجــرای کــار بعهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود و شــرکت  تهیه و تأمین کلیه تجهیزات الزم و هزینه  -19

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. زاگرس ی پتروشیم 

خریدار و کارکنان وی موظف به رعایت موازین و مـقــررات فروشـنــده از جملــه مقــررات ایمنــی و  -20

 باشند.حراست می

باشــد. خریــدار تعـهــد می ، قابــل افــــزایش یــا کــاهش%25مورد مزایـده، تا میـزان کاالهای مقـدار  -21

نماید در صورت تغییر در تعداد و مقادیر اقالم، مطابق مفاد این بـنــد، نســبت بــه انجــام موضــوع می
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مزایده، با قیمت مندرج در جدول پیشــنهادی خــود اقــدام نمایــد. خریــدار هرگونــه ادعــایی در ایــن 

 نماید.خصوص را از خود سلب و ساقط می

است و ارائه پیشنهاد شرکت در  مخیردها د یا قبول هر یک از پیشنهاشرکت پتروشیمی زاگرس در رَ -22

 مزایده، هیچگونه حقی را برای پیشنهاد دهنده ایجاد نخواهد نمود.

، برای پیشــنهاد قیمــت قرارداد ، کلیه شرایط و تعهدات، در قالبمعرفی برنده مزایدهتعیین و پس از  -23

 به امضاء متقابل طرفین رسیده و الزم االجرا خواهد بود. تنظیم و  ،مندرج در بخش دوم اسناد

خواهــد بــود. همچنــین شــرکت  هــا بــه عهــده برنــده مزایــدهلیه آگهیدرج کهای مربوط به هزینه -24

ی را که پیشنهـاد دهنـدگان بابت تهیــه یهاهزینهسایر ه و وجه خرید اسناد مزاید زاگـرسپتروشیمی 

 نماید.اند را پرداخت نمیشدهو تسلیم پیشنهادات خود متحمل 
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 1شماره    پیوست

 شركت پتروشیمی زاگرس   مزايده و كاالهای صنعتی مازاداقالم    لیست

 1400ZPC/ ز/30 به شماره 
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32عددصندلی چرخدار35

32عددصندلی ثابت رستوران36

27عددصندلی ثابت دسته دارآموزشی37

37عددصندلی مبلی قرمز38

86عددصندلی غذا خوری قرمز39

1عدد لیتری30کلمن آب 40
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2دستگاه لیتری200مخزن 43

106دستگاهکمد چوبی44

6دستگاهفایل کتابخانه ای45

1عدد اینچ4شیر فلکه 46

1دستگاه متری6کانکس 47

10عددگریتینگ آب راه48

1دستگاهگرمکن غذا49

1دستگاهگاری حمل غذا50

2عددمیز غذا خوری چوبی بزرگ51

2عددمیز جلو مبلی52

7عدد نفره قهوه ای4مبل 53

1عدد نفره3مبل راحتی 54

30عددصندلی ثابت آبی رنگ55

2عددنفره3صندلی فلزی چسبیده 56

41عددصندلی چوبی رستوران57

1دستگاهبخاری برقی58

1عددمیز ناهار خوری59

NO285سینی استیل60

NO1 لیتری فایبرگالس5000مخزن  61

مقدارواحد کاالشرح کاالردیف

1دستگاهدستگاه اسکات1

1دستگاه بارTدستگاه  2

1عددمیز اسکات3

1دستگاهدستگاه قایقی4

ات باشگاه ورزشی) مزايده فروش کاالهای مستعمل   1-2جدول شماره  ز (تجهی 
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مقدارواحد کاالشرح کاالردیف

) مزايده فروش کاالهای مستعمل   1-1جدول شماره 
ی
(اقالم خدمات

1عدددرایور دوکشابه5

1دستگاهدستگاه  پرس سینه6

1دستگاهدستگاه هاگ پا7

1دستگاهدستگاه پشت پا8

1دستگاهدستگاه بارفیکس9

1دستگاهالپتیکال10

1دستگاهتردمیل11

1دستگاهتردمیل12

1دستگاهتردمیل13

1دستگاهدوچرخه ثابت14
1دستگاهدوچرخه ثابت15
1دستگاهدوچرخه ثابت16

1دستگاهدوچرخه ثابت17

1دستگاهالپتیکال18

1دستگاهالپتیکال19

1عددنیمکت مدرج20

6عددمیز شطرنجی21

6عددنشیمن گاه سه نفره22

180مترتاتمی23

1دستگاهدستگاه جلو پا24

1دستگاهدستگاه پالور25

1دستگاهدستگاه جلوبازو الری سیمکش26

1دستگاهدستگاه پرس پا ماشین27

1عددنیمکت کوتاه28

1عددنیمکت مدرج29

1دستگاهدستگاه مسگری سیمکش30

1دستگاهHدستگاه زیر بغل31

1عددمیزکرانچ32

1دستگاهدستگاه اسکوات33

1دستگاهدستگاه فیله کمر سیمکش34

1دستگاهمیز پرس سینه نشسته سیمکش35

1دستگاهدستگاه اسمیت36

1عددمیز زیر سینه37

1عددمیز باال سینه38
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مقدارواحد کاالشرح کاالردیف

) مزايده فروش کاالهای مستعمل   1-1جدول شماره 
ی
(اقالم خدمات

1عددمیز پرس سینه39

1عددمیز سرشانه40

1دستگاهدستگاه لت41

1دستگاهدستگاه لت42

مقدارواحد کاالشرح کاالردیف

18000Sکولر گازی پنجره ای اجنرال 1 T50

LGS 19000کولر گازی پنجره ای  2 T45

24000Sکولر گازی پنجره ای اجنرال 3 T1

LGS 24000کولر گازی پنجره ای  4 T3

S هزار اجنرال36کولر اسپیلیت 5 T1

Sهزار اجنرال18کولر اسپیلیت 6 T2

S هزار اجنرال30کولر اسپیلیت 7 T5

S هزار اجنرال50کولر اسپیلیت 8 T2

S با دو موتورHVACدستگاه هواساز 9 T1

Sفن تهویه10 T4

Sکندانسور بدون کمپرسور11 T2

Sپرده هوا12 T2

Sکمپرسور سردخانه13 T2
14power supply  akkutesNO3

LG flatron 1710MNO1مانیتور 15

HP Laser jet 1200NO1پرینتر 16

Canon LPB 3200NO1پرینتر 17

HP Laser jet2420NO1پرینتر 18

HP Laser jet1320NO1پرینتر 19

LG FLATTRON L1754SMNO3مانیتور 20

LG FLATTRON M1510SNO3مانیتور 21

HP 1902NO1مانیتور 22

HP Deskjet 1220NO1پرینتر 23

HP Deskjet 5850NO1پرینتر 24

Canon PIXMA IP4000NO1پرینتر 25

SDC10000S فاراتل مدل  UPSدستگاه 26 T1

120دستگاه(سام وآزمایش)یخچال 27

ات) مزايده فروش کاالهای مستعمل   1-3جدول شماره  ز (کولر گازی و سایر تجهی 
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مقدارواحد کاالشرح کاالردیف

) مزايده فروش کاالهای مستعمل   1-1جدول شماره 
ی
(اقالم خدمات

34دستگاه(پارس ، ال جی ،سامسونگ،) اینچ 21تلویزیون 28

3دستگاه(پارس) اینچ 14تلویزیون 29

6دستگاه(سامسونگLED) اینچ32تلویزیون 30

16دستگاهتلویزیون ایکس ویژن31

1دستگاهسیستم صوتی32

1دستگاهآبسرد کن33

14دستگاهماکروفر34

3دستگاه(ال جی  )ماشین لباسشویی اتومات35

19دستگاه(هایر ،ناسیونال ،توشیبا)ماشین لباسشویی دو قلو36

37MECHANICAL SEAL WITH SHAFT SEALING RING 

ASSEMBLY
S T1

38
MECHANICAL SEAL WITH SHAFT SEALING RING 

ASSEMBLY POS:062 101/3830/04  0044849  

P/NO:0430 EFC RLF 065

S T2

39MECHANICAL SEAL WITH SHAFT SEALING RING 

ASSEMBLY POS:62,52 P/NO:0705/0817.22  
NO14

DAEWOO HOISTSکیلوگرمی 500جرثقیل بازویی 40 T1

DAEWOO HOISTSتنی1جرثقیل بازویی 41 T1

MT190 اینچ3لوله پلی اتیلن مستعمل 42

MT300 اینچ4لوله پلی اتیلن مستعمل 43

Sدور3000الکتروموتور سه فاز فلنچی 44 T1

NO12وات کارکرده اطلس نور1000پروژکتور 45

NO400چراغ سیگنال46
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