
 

 

 

 
 

 5از  1صفحه  شرایط ، مقررات و تعهدات مزایده اقالم ضایعاتی 

 دستورالعمل، شرايط، مقررات و تعهدات شركت كنندگان در مزايده اقالم ضايعاتی و مازاد 

  1400ZPCز//04به شماره شركت پتروشیمی زاگرس 
 

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

 چیو ورق، ساندو  ومینی، آلوملیفلزات، استنلس است  ریآهن آالت و سا  :شامل)خود  برخی از کاالهای مستعمل  

 عاتیو ضا یکیالکترون عاتیمستعمل، ضا میچوب، کابل و س عاتیبشکه، گالن، ضا ،یکیپالست عاتیپنل، ضا

 .فروش برسانده  عمومی ب  از طریق مزایده  ،پیوست( را بصورت مستعمل، مطابق لیست  FRPو    برگالسیفا

فوق که طبق شرایط مندرج در  مزایده آید تا دریدعوت بعمل م متقاضیان واجد شرایطلذا بدینوسیله از 

خود را با توجه به مراتب ذیل   ی شنهادبرگزار خواهد شد شرکت نموده و قیمت پی  زایدهاسناد و مدارک م

 :دناعالم نمای

 برنامه زمانبندی انجام مزایده : -1

 توضیحات  تاريخ  شرح  رديف 

 مزایده  شروع فروش اسناد   1

از تاریخ  

27 /06 /1400  

تا پایان  

10 /07 /1400 

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

امور  پتروشیمی زاگرس،  اقامتی    مجتمع بلوار زاگرس،  

 ها حقوقی و پیمان 

مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و  با ارائه  

 معرفی نامه کتبی برای اشخاص حقوقی 

 و اقالم مزایده بازدید از محل  2

از تاریخ  

27 /06 /1400  

تا پایان  

10 /07 /1400 

، از تاریخ شروع فروش اسناد    12- 8هر روز از ساعت  

 تاریخ خاتمه فروش اسناد تا  

   ها امور حقوقی و پیمان / تحویل به  16تا ساعت   1400/ 07/ 11 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات و ارسال مدارک  3

 

اره ماری شجساب به ح بایدمتقاضیان ریال است که   ()يک میلیون 1,000,000 زایدهاد مـــ اسنفروش قیمت  -2

ــه نخل تق  26100-  62469 به را د آن پتروشیمی زاگرس واریز و رسی به نام شرکت  یبانک تجــارت شعب

  .دنماینفروشنده اسناد تحویل 

 : شرايط متقاضی -3

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

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

 ه  مشابه با مشخصات موضوع مزایدداشتن سوابق و تجربیات  −

 توانائی مالی جهت ارائه ضمانتنامه بانکی »شرکت در مزایده« و »انجام تعهدات«. −
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ــایعاتی   -4 ــعیت اقالم ض ــیان باید پس از بازدید و آگاهی کامل از وض ــماره )جدول متقاض و مالحظه ( 1ش

رایط ذیل نهاد قیمت خود را در فرم مربوطه  ـش درج   )مندرج در بخش دوم اسنناد مزايده(الذکر، پیـش

 .و ارائه نمایند

ــیان مکلم می -5 ــنهادی خود، برای متقاض ــند به منظور درج قیمت پیش ــایعاتی  باش جدول اقالم مازاد و ض

ماره   ایعات« به آدرس (1)ـش ایت »ایران ـض ، قیمت واحد هر  https://iranzayeat.com، با مراجعه به ـس

 نمایند. درجنموده و در قیمت پیشنهادی خود قلم کاال را استخراج 

های اقالم ضـایعاتی پیشـنهاد دهندگان موندند نسـخه چاپی از  به منظور امکان مقایسـه و تعیین قیمت   : 1نکته  

ن ـضایعات در تاریخ ارائه پیـشنهاد قیمت را تهیه، مهر و امـءام نموده و به ـضمیمه  قیمت مندرج در ـسایت ایرا 

برگ پیـشنهاد قیمت ارائه نماید. بدیهی اـست ارائه نـسخه چاپی قیمت روز )تاریخ( ارائه پیـشنهاد قیمت الزامی 

 اجعه شود( مر اسناد مزايده  بخش دوم    8و    7)برای آگاهی هرچه بیشتر از موضوع، به صفحات  خواهد بود.  

یکبار، بر اسـاس دردـد متناسـب نرخ    ماه سـه هر   ( 1) های پیشـنهادی مندرج در جدول شـماره نرخ  :2نکته  

اقالم در سـایت ایران ضـایعات تعدیل و مبنای محاسـبات و مالک پرداخت قرار خواهد گرفت. ذکر این نکته  

ت که ردیم  روری اـس ماره  ـض ایعات گالن  11و   10،  4های ـش امل ـض لیتری، چوب و   1000جدول مذکور )ـش

 اد مشمول تعدیل نخواهند بود. ( ثابت بوده و در طول مدت قرارد FRPو   فایبرگالس 

و    ، در طول ـسه ماهه اول از قرارداد ثابت ( 1) الزم به ذکر اـست، نرخ تمامی اقالم ـضایعاتی مندرج در جدول 

ــنده اعالم گردد با   ــط فروش ــایعات که توس بدون تغییر بوده و در طول این مدت به هر میزان و مقدار ض

 .نسبت به انتقال و خروج آنها از مجتمع اقدام نماید همان قیمت اولیه واگذار و خریدار مکلم است  

باید پیشنهـاد خـود را در پاکت سـربسته و الک و مهر شده که محتوی  مزایدهداوطلـب شرکت در  -6

  اسناد ممهور به مهر پیشنهاد دهنده   »ب«،  تضمین شركت در مزايده  الف«»  الک و مهر شده  سـه پاکـت

، با درج موارد مشخصات کامل باشد تنظیم و در موعد مقررمی  تکمیل شده  برگ پیشنهاد قیمت  ج«»و  

فروشنده در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ ودول به مزایده و خریدار بر روی پاکات، 

 .تحویل نماید

کامل خود )ـشخص حقوقی( را در  متقاـضیان بایـستی کلیه مدارک مزایده را مهر و امـءام نموده و مـشخـصات  -7

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

مربوطه به دورت تدکیکی و با محاسبه جمع های  ول و فرمامتقاضیان باید قیمت پیشنهادی خود را در جد -8

ایرت در نگارش ارقام، مبلغ به حروف مالک عمل  در دورت مغ.  کل، به عدد و حروف درج و ارائه نمایند

 گیرد.قرار می

ــه، خط خوردگی و الک گرفتگی تنظیم و    -9 ــیش و خدش ــرط، توض ــنهادهای دریافتی باید بدون قید و ش پیش

 یک از موارد فوق، پیشنهاد مردود و غیرقابل قبول خواهد بود.  تحویل شود؛ لذا در دورت مشاهده هر 

ــر خواهد  واگذاری کلیه اقالم را به دورت کل یا جزم برای خود محدوظ می فروشنده حق   -10 دارد و محق و مخیـ

 .های مندرج در جدول پیشنهاد قیمت را به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید کل یا هر یک از ردیم   ، بود 

https://iranzayeat.com/
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پانـصد میلیون دل معایک فقره ـضمانتنامه بانکی ، بمنظور تـءمین ـشرکت در مزایده الزم اـست متقاـضیان -11

ــماره   ریال تهیه و یا مبلغ مذکور را ــاب ش ــیمی زاگرس نزد بانک   26100-62469به حس ــرکت پتروش ش

ل عبه نخل تقی واریز و اـد مانتنامه یا تجارت، ـش نهاد  ـض ده پیـش فیش مربوطه را به همراه فرم تکمیل ـش

قیمت و همچنین مهر و امءــام کلیه دــدحات شــرایط، مقررات و تعهدات شــرکت کنندگان در مزایده 

ر(،  ناد حاـض تورالعمل )اـس ته قرار داده و پس از مهر و موم حداکرر ادر پاکمطابق مداد این دـس ت در بـس

لیم نهاد  تا پایان وقت اداری آخرین مهلت تـس دفتر امور حقوقی و   ، به1قیمت مندرج در جدول بند پیـش

سیراف، خیابان مالیات، بلوار زاگرس، مجموعه پتروشیمی واقع در  های شرکت پتروشیمی زاگرس پیمان

تحویل و رـسید دریافت نمایند. بدیهی اـست پیـشنهادات فاقد تـءمین مردود تلقی ـشده و قابل ، زاگرس

  .باشندقبول و رسیدگی نمی

قه ویژه اقتصــادی انرژی واقع در منطیا انبار و  پتروشــیمی زاگرس محل تحویل اقالم ضــایعاتی مجتمع  -12

ــرکت کنندگان اقرار می می   عسلویه -پارس جنوبی  های مذکور بازدید کرده و  نمایند از محل باشد. ش

 باشند. از شرایط محلی، اوضاع و احوال و قوانین و مقررات حاکم بر آن آگاه می 

دریافتی با حـءور مـسلولین مربوطه در جلـسه کمیـسیون معامالت ـشرکت بازگـشایی و پس   پیـشنهادهای  -13

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

به ندع در دــورت عدم مراجعه برنده مزایده در مدت ذکر شــده و یا انصــراف وی، تءــمین برنده   -14

ت هیچگونه  د ، بدیهی اـس یوه به ندر بعدی واگذار خواهد ـش بط و اقالم مزایده به همین ـش رکت ـض ـش

 ادعایی نیز در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.

ــرکــــت در ضمــانتنامه -15 و  زایده، پس از تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات توسط برنده ممزایدههای شــ

 .گردد، مسترد میقراردادامءای 

از سوی شده    تعیین زمان  هر  و یا    از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد   ساعت   72خریدار مونم است نرف مدت   -16

این  11معرفی شده ازسوی فروشنده در بند را به دورت یکجا به حساب قرارداد مبلغ کل ، فروشنده 

 . تحویل نماید )دستگاه نظارت(  رسید بانکی مربوطه را به فروشنده  ادل  واریز و    شرایط 

مکلم   (برنده مزایدهخریدار)وجه مزایده و اخذ مجوز از شرکت پتروشیمی زاگرس،  پس از واریز کل   -17

 و کاالهای دنعتی موجوداقالم  کامل  به خروج    سبتن  متوالی تقویمی  روز  نودمدت  حداکرر نرف  است  

در غیر این دورت، مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده، جریمه خواهد   ؛ اید اقدام نم موضوع مزایده 

 شد.

های متصـــوره در ارتباط با این مزایده اعم از اخذ مجوزات، تحویل اقالم، بارگیری، حمل و هزینه کلیه -18

 باشد.برنده مزایده می هزینهعهده و ر نقل و غیـره و همچنیـن کلیه تشریدات قانونی و ... ب

بایســتی شــرایط و مقررات گمرک منطقه را رعایت و هرگونه هزینه احتمالی در این متقاضــیان می -19

 باشد.عهده و مسلولیت برنده مزایده میر ارتباط ب
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های مـسلول دولتی، مالیات مالیات و ـسایر حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانه مورد تقاـضای دـستگاه -20

ـــ  باشد و های گمرکی و بطور کلی تمامی کسورات قانونی، بعهده خریدار میزوده، هزینهبر ارزش اف

پرداخت کســورات قانونی متعلقه راســاس توســط رداد یک قرارداد خرید و فروش اســت، چون این قرا

 شود و فروشنده مسلولیتی نخواهد داشت.خریدار انجام می

های اجرای کار پرس کردن اقالم ضـایعاتی و هزینه کلیه تجهیزات الزم جهت برشـکاری وتهیه و تأمین  -21

هیچگونه مسـلولیتی در این خصـوص زاگرس بعهده برنده مزایده خواهد بود و شـرکت پتروشـیمی  

 نخواهد داشت.

ت   طبق  خریدار مکلم اـست -22 تداده اقالم   بخش دوم( دوفرم تعهدنامه )پیوـس رف و محل اـس موارد مـص

 ییدیه واحد ایمنی را در این خصوص اخذ نمایند.اعالم و تأ هفروشند، به ضایعاتی را به دورت کتبی

بر نحوه حمل و  HSEقرار گیرد، با نظارت  HSEیید اداره أدر دورتی که موارد مصرف، مورد ت -23

 بارگیری آن قابل واگذاری به خریدار خواهد بود.

قوانین حدانت فنی و خریدار و کارکنان وی مونم به رعایت موازین و مقـررات فروشنـده از جمله  -24

 باشند.مقررات ایمنی و حراست میبهداشت کار و 

نهاد قیمت در ابتدای کار بـصورت تقریبی بوده و  -25 میمه برگ پیـش احجام و مقادیر مندرج در جداول ـض

ــد می ــد، نـسبت به  نماید در ـدورت تغییر درخریدار تعهــ تعداد و مقادیر اقالم، مطابق مداد این بنــ

هرگونه حق انجام موضـــوع مزایده، با قیمت مندرج در جدول پیشـــنهادی خود اقدام نماید. خریدار 

 نماید.ادعایی در این خصوص را از خود سلب و ساقط می

واگذاری به خریدار   در طول مدت قرارداد و در هر نوبت که فروـشنده  مقادیری از ضایعات را برای  -26

ــت نرف حداکرر مدت   ؛ اعالم نماید ــاب اعالمی واریز و  10خریدار مکلم اس روز، وجه اقالم را به حس

باشـد نرف آغاز نماید. بدیهی اسـت خریدار مکلم می را  اقدامات اولیه در جهت اخذ مجوزهای الزم

نماید؛ در غیر اینصورت مطابق   مهلت اعالمی از سوی فروشنده، اقالم ضایعاتی را از محل مجتمع خارج

 ماده جرائم، با خریدار رفتار خواهد شد.

اـست و ارائه پیـشنهاد ـشرکت در  مخیرد یا قبول هر یک از پیـشنهادها ـشرکت پتروـشیمی زاگرس در رَ -27

 مزایده، هیچگونه حقی را برای پیشنهاددهنده ایجاد نخواهد نمود.

ــرامعرفی برنده مزایدهتعیین و پس از  -28 ــنهاد قیمت قراردادیط و تعهدات، در قالب ، کلیه ش ، برای پیش

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

 .، بعهده برنده مزایده خواهد بودهاهای مربوط به چاپ آگهی مزایده در روزنامهکلیه هزینه -29

 اقالم ضايعاتی و مازاد، خريد اسناد مزايده، الزامی است.برای اطالع از مقادير و احجام  -30
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 (   1  )  شماره  پیوست

 شركت پتروشیمی زاگرس   مزايده اقالم ضايعاتی  لیست

 1400ZPC/ ز/04 به شماره 

 

 واحد شرح اجناس رديف
مقدار 

 مبنای تعديل بر اساس سايت ايران ضايعات موجود

 KG 160,000 آهن آالت ضایعاتی  1
اساس درددی از میانگین قیمت ضایعات  بر 

 2آهن درجه 

 KG 10,000 های فلزی مستعمل بشکه  2
بر اساس درددی از میانگین قیمت ضایعات  

 سبکآهن 

3 
ضایعات پالستیکی)شامل انواع  

 پرکلرین و...( های کاتالیست و بشکه 
KG 20,000 

بر اساس درددی از میانگین قیمت ضایعات  

 2لوله پلی اتیلن درجه 

 بدون تعدیل NO 100 لیتری 1000گالن  4

 KG 8,000 ضایعات آلومینیوم  5
بر اساس درددی از میانگین قیمت ضایعات  

 آلومینیوم نرم 

 KG 8,000 ضایعات استنلس استیل  6
بر اساس درددی از میانگین قیمت ضایعات  

 316استنلس استیل 

 KG 4,000 برنز  مس و  ضایعات سیم،کابل، 7
  بر اساس درددی از میانگین قیمت ضایعات

 مس کابلی سیاه 

8 
  برنز مس و  ضایعات سیم،کابل،

 مخابرات و ابزار دقیق 
KG 3,000 

  بر اساس درددی از میانگین قیمت ضایعات

 مس کابلی سیاه 

 KG 60,000 ساندویچ پنل ضایعاتی  9
بر اساس درددی از میانگین قیمت ضایعات  

 2آهن درجه 

 بدون تعدیل NO 10,000 ضایعات چوبی  10

 بدون تعدیل FRP KG 7,000، ضایعات فایبرگالس 11

 

 نکته بسیار مهم : 

  ضایعات پالستیکی /های فلزی مستعملبشکه ) 4و  3، 2های ردیم  ، خروج اقالمستیز طیو مقررات سازمان مح نیطبق قوان

  الزاماس  دار یباشد و خری به دورت سالم مطلقا ممنوع م( لیتری1000گالن /  های کاتالیست وپرکلرین و...شامل انواع بشکه 

 . دیاز خروج اقدام نما شی اقالم پ  نیرد و تکه نمودن انسبت به پرس/خ   ستیبایم
 


