
 

 

 

 
 

 4از  1صفحه  شرایط، مقررات و تعهدات مزایده 

 عمومی  مزايده شرايط، مقررات و تعهدات شركت كنندگان در دستورالعمل، 

 سشركت پتروشیمی زاگر مازادريفركتوری انواع فروش 

 )نوبت دوم(   1400ZPCز//02به شماره 

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

مطابق   راتن  72به مقدار تقریبی مجتمع خود مصرف گذشته  خی تارمازاد و  )کاال و مصالح نسوز( ی فرکتوریر

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

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

 :دنخود را با توجه به مراتب ذیل اعالم نمای ی شنهادقیمت پی

 :برنامه زمانبندی انجام مزايده -1

 توضیحات  تاريخ  شرح  رديف 

 مزایده اسناد    فروش  1

از تاریخ  

29 /08 /1400 

حداکثر تا تاریخ  

14 /09 /1400 

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

 پتروشیمی زاگرس،    مجتمع ،  زاگرس 

 امور حقوقی و پیمان ها 

با ارائه مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و  

 معرفی نامه کتبی برای اشخاص حقوقی 

 / تحویل به امور حقوقی و پیمان ها  16تا ساعت   1400/ 09/ 15 مدارک آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات و ارسال   2

 

اره مشــ  اریجــ باید به حســا  متقاضیان ریال است که  (يک میلیون )  1،000،000زایده اد مـاسنفروش قیمت  -2

بــه را رســید آن  اصــل ،به نام شرکت پتروشیمی زاگــرس واریــز  یبانک تجـارت شعبـه نخل تق 26935- 80105

   . دمزایده را دریافت نمایاسناد تحویل و فروشنده 

 : شرايط متقاضی -3

 با موضوع مزایده. )شخص حقوقی(    حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت شخصیت  حقیقی معتبر و یا  داشتن شخصیت   −

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

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

کارفرمایان  ه و ارائه رضایتنامه از کار مشابه با مشخصات موضوع مزاید دوداشتن سوابق و تجربیات حداقل  −

 .)ارائه نام و شماره تلفن هر کارفرما الزامی است( مربوطه

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

کــه پیشــنهاد دهنــده  تعیین گردیده اســت  ريال(  ششصد میلیون)  600,000,000، شرکت در مزایده تضمین )سپرده( -4

شرکت پتروشیمی زاگرس نزد بانک تجارت، شعبه نخل تقی واریــز و  2693580105حسا  شماره  بایست به می

. بدیهی است پیشنهادات فاقد تضمین مــردود تلقــی  را در پاکت دربسته »الف« ارائه نماید بانکی مورد تأیید اصل فیش 

 شده و قابل قبول و رسیدگی نمی باشند. 



 

 

 

 
 

 4از  2صفحه  شرایط، مقررات و تعهدات مزایده 

قــه ویــژه اقتصــادی )فروشــنده( واقــع در منط مجتمع پتروشیمی زاگرس، اقالم مورد مزایده حاضریل محل تحو -5

 .مــی باشــداقتصادی انــرژی پــارس جنــوبی یا انبار مستقر در سطح منطقه ویژه و عسلویه  - انرژی پارس جنوبی

شرایط محلی و اوضاع و احوال شرکت کنندگان در مزایده اقرار می نمایند که از محل مذکور بازدید کرده و از 

 حاکم بر آن آگاه می باشند.

تــا پایــان قــرارداد و اجــرای ضمانتنامه انجام تعهدات تضمین سپرده شرکت در مزایده برنده / برندگان، بعنوان  -6

کامل کار نزد شرکت پتروشیمی زاگرس باقی خواهد ماند و پس از اتمام کار و درخواست کتبی ، با تأییــد نــا ر، 

 نفع مسترد خواهد شد.به ذی

اعالم برنده مزایده قابــل اســترداد تعیین و سایر نفرات بجز نفرات اول و دوم پس از شرکت در مزایده تضمین  -7

 می باشد.

پتروشــیمی بــه نفــع شــرکت  شرکت در مزایده،در صورت عدم مراجعه برنده مزایده و یا انصراف وی، تضمین  -8

 .مزایده به همین شیوه به نفر بعدی واگذار خواهد شدضبط و اقالم )فروشنده(  زاگرس

 گردد.  ، مسترد می توسط برنده مزایده  ، پس از امضاء قرارداد دوم   نفر در مزایده   شــرکــت ضمـانتنامه  -9

شــده از ســوی فروشــنده،   تعیین ساعت از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد و یا زمان  72خریدار مو ف است  رف مدت  -10

نسبت بــه خــروج اقــالم مزایــده  ،  اصل رسید  با ارائه  واریز و  فروشنده  به صورت یکجا به حسا     کل مبلغ قرارداد را 

 نماید.  اقدام 

 روز متوالی از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد می باشد. 90مدت اجرای کار  -11

جریمــه  درصــد( مبلــغ کــل قــرارداد  پنج )  % 5تأخیـر مبلغی معادل  هفته به ازای هر  در صورت تأخیر در اجرای کار، -12

   می گردد. و به حسا  بدهکاری خریدار منظور منظور 

هزینــه هــای ، الزم اخــذ مجــوزاتاخــذ ضــمانتنامه هــا، کلیه هزینه های متصوره در ارتباط با این مزایده اعم از  -13

تشــریفات قــانونی و... بعهــده و تحویل اقالم، بارگیری، حمل و نقل و غیـره و همچنیـن کلیــه گمرکی و ترخیص، 

 مسئولیت برنده مزایده می باشد.

متقاضیان می بایستی شرایط و مقررات گمرک منطقه را رعایت و هرگونه هزینه احتمالی در این ارتباط بعهده و  -14

 مسئولیت برنده مزایده می باشد.

ارزش بر ی مسئول دولتی، مالیات ها مالیات و سایر حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانه مورد تقاضای دستگاه -15

باشد و چون ایــن قــرارداد  افـزوده، هزینه های گمرکی و بطور کلی تمامی کسورات قانونی، بعهده خریدار می

شــود و  یک قرارداد خرید و فروش است پرداخت کســورات قــانونی متعلقــه راســار توســط خریــدار انجــام مــی

 فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت.

)خریــدار( و هزینه های اجرای کار بعهــده برنــده مزایــده جهت بارگیری، حمل کلیه تجهیزات الزم  تهیه و تأمین -16

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.زاگرس خواهد بود و شرکت پتروشیمی 



 

 

 

 
 

 4از  3صفحه  شرایط، مقررات و تعهدات مزایده 

خریدار و کارکنان وی مو ف به رعایت مــوازین و مـقــررات فروشـنــده از جملــه مقــررات ایمنــی و حراســت  -17

 باشند. می

 باشد.  می ، قابل افــزایش یا کاهش%25مورد مزایـده، تا میـزان  ریفرکتوری های ادیر مقـاحجام و  -18

د یا قبول هر یک از پیشنهادها مخیر است و ارائه پیشــنهاد شــرکت در مزایــده، شرکت پتروشیمی زاگرس در رَ -19

 هیچگونه حقی را برای پیشنهاد دهنده ایجاد نخواهد نمود.

منــدرج در ، برای پیشنهاد قیمــت قرارداد ، کلیه شرایط و تعهدات، در قالبمعرفی برنده مزایدهن و تعییپس از  -20

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

پتروشــیمی کلیه هزینه های مربوط به درج کلیه آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. همچنین شــرکت  -21

زاگـرس وجه خرید اسناد مزایده و هزینه هایی را که پیشنهـاد دهنـدگان بابت تهیه و تســلیم پیشــنهادات خــود 

 متحمل شده اند را پرداخت نمی نماید.

  



 

 

 

 
 

 4از  4صفحه  شرایط، مقررات و تعهدات مزایده 

 1شماره    پیوست

 

ردیف شرح کاال واحد کاال مقدار

1 CASTABLE KARRELITE L-1250(LIP PR) KG 600

2 REFR. CASTABLE(COMPRIT F44-6) 135H KG 2,375

3 REFR. CASTABLE, GUNNING(COMPRIT 135HS) KG 3,025

4 REFRACTORY MASTIC(DIDOTECT 150V) POS:21.01 KG 3,350

5 REFR. CASTABLE(KARRELIT H-173) KG 475

6 INSULATING REFRACTORY CASTABLE LEGRIT 135-1,3 KG 900

7 MORTAR FOR K99 AND L340 (DURAMUR 95H) KG 625

8 INSULATING CONCERTE(LEGRIT110-0.9) POS:4.01 KG 575

9 INSULATING CONCRETE(PYROSET 26 LI) KG 300

10 INSULATING CONCRETE(LEGRIT 145-1.2) KG 1,015

11 INSULATING CONCRETE (LEGRIT 180-1.4H) 0-3 KG 995

12 REFRACTORY CONCRETE (COMPRIT 180H) 0-6 KG 1,085

13 DENSE CONCRETE(FIRECRETE STD) (5944) POS:1.09 KG 4,275

14 DENSE CONCRETE(PLASCAST HT) (53268) POS:1.11 KG 2,650

15 INSULATING CONCRETE(FIRELITE LW HS) (105460) POS:4.01 KG 3,240

16 REFRACTORY CONCRETE (COMPRIT 180H) 0-6 معادل (RAYA CAST 1800CD) KG 2,320

17 INSULATING CONCRETE (LEGRIT 180-1.4H) 0-3 معادل (COROTHERM100ZS) KG 2,160

18 INSULATING CONCRETE(FIRELITE105L) (106055 ,6681) POS:4.03 ,1.03 KG 11,980

19 INSULATING CONCRETE(FIRELITE105L) (106055 ,6681) POS:4.03 ,1.03 KG 4,475

20 INSULATING CONCRETE(FIRELITE105L) (106055 ,6681) POS:4.03 ,1.03 KG 700

21 STELLAKITT KG KALIWASSER GLASST 42.5° BE KG 3,075

22 INSULATING CONCRETE(FIRELITE 124) (100048)POS:4.02 KG 2,025

23 MORTAR  FOR KE 99 AND PORITAL 34 HS MAT:DUOMOR M 902 KG 2,150

24 DENSE  REGULAR CASTABLE MAT:PL 27-182-6 H KG 3,575

25 MORTAR  FOR  PORITAL MAT:DUOMOR M 160 KG 1,000

26 CASTABLE PL 21-146-6 HG KG 500

27 DENSE "MC" CASTABLE MAT:PL 24-148-6 H KG 225

28 REFRACTORY MORTAR (DURAMUR95T) 0-0.5 KG 6,150

29 SODIUM SILICATE (DIKASIL 2.1) KG 518

30 REFRACTORY MASTIC (STELLAKITT KG) KG 2,575

31 STELLAKITT KG MEHL KG 375

32 REFRACTORY CASTABLE MAT:RT 28-175-7 H KG 50

33 CASTABLE RT 28-175-7 H KG 50

34 INSULATING CASTABLE MAT:PLJ 14-130-4 H KG 2,075

ZPC 1400/اقالم ريفركتوری موضوع مزايده 02/ز


