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 دستورالعمل، شرايط، مقررات و تعهدات شركت كنندگان در مزايده 

   شركت پتروشیمی زاگرس  مازادفروش كاالهای  

  ZPC 0114ز// 10به شماره  
 

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

کاالهای   از  ،خود    مازادبرخی  دوم  را  بخش  در  مندرج  لیست  مزایده  مطابق  مزایده  ،اسناد  طریق   از 

دعوت بعمل و آگاه به شرایط گمرکی    متقاضیان واجد شرایطلذا بدینوسیله از    .فروش برسانده  عمومی ب

برگزار خواهد شد شرکت    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 شنهادنموده و قیمت پی

 برنامه زمانبندی انجام مزایده: (1

 توضیحات  تاريخ  شرح  رديف 

 فروش اسناد مزایده  1

   1401/ 05/ 26از تاریخ  

 لغایت 

09 /06 /1401 

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

امور  پتروشیمی زاگرس،  اقامتی    مجتمع بلوار زاگرس،  

 حقوقی و پیمان ها 

با ارائه مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و  

 معرفی نامه کتبی برای اشخاص حقوقی 

 بازدید از محل و اقالم مزایده  2
  1401/ 05/ 26از تاریخ  

 1401/ 06/ 09تا پایان  
هر روز به استثنای روزهای جمعه و    16-8از ساعت  

 تعطیل رسمی 

 / تحویل به امور حقوقی و پیمان ها  16تا ساعت   1401/ 06/ 14 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات و ارسال مدارک  3

 

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

را د آن رسی  اصل ، به نام شرکت پتروشیمی زاگرس واریز  ی بانک تجـارت شعبـه نخل تق  26935-  80105

از طریــق    در طــول ســاعات اداری ،   )واریــز وجــه ،   . دمزایده را دریافت نمایاسناد تحویل و به فروشنده 

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

 : شرايط متقاضی (3

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

به   گمرکاتمربوط  از  کاال  حقوقی  )  .ترخیص  اشخاص  شرایط  برای  واجد  نماینده  الزامی  معرفی 

 . است(

 ه  مشابه با مشخصات موضوع مزاید داشتن سوابق و تجربیات  −

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

مــورد مــازاد    اقــالم  کاالهــای صــنعتی وو آگاهی کامــل از وضــعیت    بازدید پس از    می بایستمتقاضیان   (4

ضمیمه  مندرج در )   فرم مربوطهقالب  الذکر، پیشنهاد قیمت خود را در   شرایط ذیلمالحظه  مزایده و  

 درج و ارائه نمایند. (مزايده  بخش دوم اسناد
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باید پیشنهـاد خـود را در پاکت سـربسته و الک و مهر شده کــه محتــوی   مزایدهداوطلـب شرکت در   (5

اسناد ممهووور بووه مهوور پی وونهاد    »ب«، تضمین شركت در مزايده الف«»  الک و مهر شده  سـه پاکـت

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

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

 .فروشنده تحویل نمایدوصول به 

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

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

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  .  ئه نمایندکل، به عدد و حروف درج و ارا

 گیرد. مالک عمل قرار می

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

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

ریال را به   1,150,000,000متقاضیان، مبلغی معادل  بمنظور تضمین )سپرده( شرکت در مزایده الزم است   (9

تجارت ، شعبه نخل تقی واریز و اصل   شرکت پتروشیمی زاگرس نزد بانک   26935-80105حسا  شماره  

فیش مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و همچنین مهر و امضاء کلیه صــفحات شــرایط ،  

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

اری آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمــت منــدرج در جــدول  حداکثر تا پایان وقت اد نمودن آن  مهر و موم  

به دفتر امور حقوقی و پیمانهای شرکت پتروشیمی زاگرس واقع در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی    1بند  

پارس، عسلویه ، تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است پیشنهادات فاقد تضمین مردود تلقــی شــده و  

 . قابل قبول و رسیدگی نمی باشند 

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

نماینــد از  . شـرکت کنندگان اقرار مــیمی باشد  عسلویه  -  قه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبیمنط

 باشند.ی مذکور بازدید کرده و از شرایط محلی و اوضاع و احوال حاکم بر آن آگاه م  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. 

منظــور  بــه  ،  روز متــوالی از تــاریخ ابــاله برنــده   7حداکثر ظرف مــدت  ،  مکلف است   برنده مزایده )خریدار(  (12

مبلــب    معــادل یــا  مبلــب پیشــنهادی تهیــه و ارائــه و    % 5معــادل  یک فقره ضمانتنامه بــانکی  انجام تعهدات،    ن ی تضم 

و با در دست داشتن مــدارک    م ی آنرا تسل   د ی رس و    ز ی کارفرما وار   ی به حسا  جار بصورت وجه نقد  را    مذکور 

تا یک ماه پــس    د ی ضمانتنامه مذکور با   . د ی ا نم   مثبته جهت امضاء قرارداد به دفتر امور حقوقی و پیمانها مراجعه 

  . باشد   د ی معتبر بوده و قابل تمد از پایان مدت قرارداد 
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ارائه تضــمین انجــام تعهــدات بــانکی معتبــر و پس از کلیه شرکت کنندگان   تضمین شرکت در مزایده (13

  برنده مزایده قابل استرداد می باشد.امضاء قرارداد توسط 

ــ   12در بنــد  در صورت عدم مراجعه برنده مزایده در مدت ذکــر شــده   (14 و یــا  دســتورالعمل    ن ای

موضــوع  ضبط و اقــالم  )فروشنده(    پتروشیمی زاگرس انصراف وی، تضمین برنده به نفع شرکت  

بدیهی است هیچگونه ادعایی نیز در این    . مزایده به همین شیوه به نفر بعدی واگذار خواهد شد 

 زمینه قابل قبول نخواهد بود. 

از  شــده  تعیــین زمــان هــر و یا  از تاریخ اباله 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 

.  تحویــل نمایــد )دســتگاه نظــارت(  فروشنده  نماینده  رسید بانکی مربوطه را به صل ا واریز و  این شرایط 

 (برنــده مزایــدهخریدار)وجه مزایده و اخذ مجوز از شــرکت پتروشــیمی زاگــرس،  پس از واریز کل  

و کاالهای صنعتی اقالم کامل به خروج  سبتن متوالی تقویمی  روز  نودمدت  ظرف  حداکثر  مکلف است  

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

مبلغــی معــادل  ،  تأخیـــر   هفته اقدام ننماید، به ازای هر    و کاالهای صنعتی مازاد دلیل نسبت به خروج اقالم  

وجــوه واریــزی بــه  بعنوان جریمه تــأخیر تعیــین و از محــل  را  مزایده  درصد( مبلب کل قرارداد    پنج )   5%

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

ضــمناچ چنانچــه کــل مــدت  درصد مبلب قرارداد تجاوز نخواهد کــرد.    بیست است جرائم متعلقه از سقف  

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

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

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

 . و پذیرش نخواهد بود مورد قبول ،  طرف خریدار 

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

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

مقررات گمرک منطقه را رعایت و هرگونــه هزینــه احتمــالی در ایــن متقاضیان می بایستی شرایط و   (17

 عهده و مسئولیت برنده مزایده می باشد.ه ارتباط ب

هــای مســئول دولتــی،  مالیات و سایر حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانــه مــورد تقاضــای دســتگاه (18

نی، بعهــده خریــدار ارزش افـزوده، هزینه های گمرکی و بطور کلی تمامی کســورات قــانوبر  مالیات  

باشد و چون این قرارداد یک قرارداد خرید و فروش است پرداخت کسورات قانونی متعلقه راساچ  می

 شود و فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت. توسط خریدار انجام می

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

 هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. زاگرس  می پتروشی 

خریدار و کارکنان وی موظف به رعایت موازین و مقـــررات فروشنـــده از جملــه مقــررات ایمنــی و  (20

 باشند. حراست می
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باشــد. خریــدار تعهـــد  مــی قابل افــــزایش یــا کــاهش  %25مورد مزایـده، تا میـزان  کاالهای  مقـدار   (21

ییر در تعداد و مقادیر اقالم، مطابق مفاد این بنـد، نســبت بــه انجــام موضــوع نماید در صورت تغ می

مزایده، با قیمت مندرج در جدول پیشــنهادی خــود اقــدام نمایــد. خریــدار هرگونــه ادعــایی در ایــن 

 خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.

است و ارائه پیشنهاد شرکت در   مخیرد یا قبول هر یک از پیشنهادها  شرکت 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

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

خواهــد بــود. همچنــین شــرکت   لیه آگهی ها به عهــده برنــده مزایــدهدرج کهای مربوط به    هزینه (24

ی را که پیشنهـــاد دهنـــدگان بابــت تهیــه و یه و هزینه هاوجه خرید اسناد مزاید  زاگـرسپتروشیمی  

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

 شركت پتروشیمی زاگرس   مزايده و كاالهای صنعتی مازاداقالم    لیست

 1140ZPC/ ز/10 به شماره 

 


