
 
 

 6از  1صفحه  شرایط ، مقررات و تعهدات مزایده اقالم ضایعاتی  

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

  1401ZPC/ز/02به شماره  شركت پتروشیمی زاگرس  
 

بر   در  مواردعالوه  که  عمومی    آگهیي  استمزایده  شده  مذکر  این  در  نيز  ذیل  مشروحه  شرایط  ه  زاید ، 

خواهد   قرار  عمل  است    گرفت.مورد  م بدیهی  اسناد  سایر  و  دستورالعمل  و زایداین  تلقی شده  محرمانه  ه 

 .هيچگونه اطالعاتی در این خصوص نباید افشـا گردد

 برنامه زمانبندي انجام مزایده : (1

 توضیحات  تاريخ  شرح  رديف 

 شروع فروش اسناد مزایده   1

از تاریخ  

10 /08 /1401  

تا پایان  

24 /08 /1401 

خيابان ماليات، بلوار    ، سيراف / محل :    16  -8ساعت :  

امور  ــرکت پتروشيمی زاگرس ،  ش   زاگرس، مجموعه 

 حقوقی و پيمانها 

مدارک شناسایی معتبر براي اشخاص حقيقی و  با ارائه  

 معرفی نامه کتبی براي اشخاص حقوقی 

 بازدید از محل و اقالم مزایده  2

از تاریخ  

10 /08 /1401  

تا پایان  

22 /08 /1401 

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

 تا تاریخ خاتمه فروش اسناد 

   امور حقوقی و پيمانها / تحویل به  16تا ساعت   1401/ 08/ 28 آخرین مهلت تسليم پيشنهادات و ارسال مدارک  3

ــ ج باید به حساب  متقاضيان  ریال است که    )دو میلیون(   2,000,000زایده  اد م ـ اسن فروش  قيمت   (2  اره م اري ش

ــ   26935-  80105 د آن بــه پتروشــيمی زاگــرس واریــز و رســي  بــه نــام شــرکت  یبانک تجـارت شعبـه نخــل تق

  .فروشنده اسناد تحویل شود

 : شرايط متقاضی (3

دولتی آشنایی کامل به مقررات مناطق ویژه اقتصادي، قوانين گمرکی و آگاهی از حقوق و عوارض   −

 مربوط به ترخيص کاال از گمرکات. )معرفی نماینده واجد براي اشخاص حقوقی شرایط الزامی است(. 

 ه  مشابه با مشخصات موضوع مزاید داشتن سوابق و تجربيات  −

 ی مالی جهت ارائه ضمانتنامه بانکی »شرکت در مزایده« و »انجام تعهدات«. یتوانا −

و مالحظــه شــرایط ( 1شــماره )جــدول متقاضيان باید پس از بازدید و آگاهی کامل از وضــعيت اقــالم ضــایعاتی  (4

 .درج و ارائه نمایند )مندرج در بخش دوم اسناد مزايده (الذکر، پيشنهاد قيمت خود را در فرم مربوطه  ذیل
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، با (1)جدول شماره  اقالم مازاد و ضایعاتی  باشند به منظور درج قيمت پيشنهادي خود، براي متقاضيان مکلف می (5

، قيمت واحد هر قلــم کــاال را اســتخراج   https://iranzayeat.comمراجعه به سایت »ایران ضایعات« به آدرس  

 ده و در قيمت پيشنهادي خود درج نمایند.نمو

هاي اقالم ضــایعاتی پيشــنهاد دهنــدگان موسخنــد نســخه  ــاپی از به منظور امکان مقایسه و تعيين قيمت :  1نکته 

قيمت مندرج در سایت ایران ضایعات در تاریخ ارائه پيشنهاد قيمت را تهيه، مهر و امضاء نمــوده و بــه ضــميمه 

برگ پيشنهاد قيمت ارائه نماید. بدیهی است ارائه نسخه  اپی قيمت روز )تاریخ( ارائه پيشــنهاد قيمــت الزامــی 

 بخش دوم اسناد مزايده مراجعه شود(  5و    4)برای آگاهی هرچه بیشتر از موضوع ، به صفحات  بود.   خواهد

( هر سه ماه یکبار، بر اساس درصد متناســن نــرخ اقــالم در  1هاي پيشنهادي مندرج در جدول شماره ) نرخ   :  2نکته  

ت. ذکر این نکته ضروري اســت کــه  سایت ایران ضایعات تعدیل و مبناي محاسبات و مالک پرداخت قرار خواهد گرف 

( ثابــت  FRPليتري،  ــوب و فــایبرگالس و    1000جدول مذکور )شامل ضایعات گالن    12و    11،    4هاي شماره ردیف 

 بوده و در طول مدت قرارداد مشمول تعدیل نخواهند بود. 

و بــدون    از قرارداد ثابــت ( ، در طول سه ماهه اول  1الزم به ذکر است، نرخ تمامی اقالم ضایعاتی مندرج در جدول ) 

تغيير بوده و در طول این مدت به هر ميزان و مقدار ضایعات که توسط فروشنده اعالم گردد با همان قيمــت اوليــه  

 .واگذار و خریدار مکلف است نسبت به انتقال و خروج آنها از مجتمع اقدام نماید 

باید پيشنهـاد خـود را در پاکت سـربسته و الک و مهــر شــده کــه محتــوي ســـه   مزایدهداوطلـن شرکت در   (6

  ج«»و  اسناد ممهور به مهر پیشنننهاد دهنننده  »ب«،  تضمین شركت در مزايده  الف«» الک و مهر شــده  پاکـت

، با درج موارد مشخصــات کامــل مزایــده و باشد تنظيم و در موعد مقررمی تکمیل شده  برگ پیشنهاد قیمت

 .فروشنده تحویل نمایددر مهلت مقرر با اخذ رسيد حاوي ساعت و تاریخ وصول به بر روي پاکات،  خریدار

متقاضيان بایستی کليه مدارک مزایده را مهر و امضاء نموده و مشخصات کامل خــود )شــخص حقــوقی( را در  (7

 داده نخواهد شد.ذیل آن درج نمایند. به پيشنهادات ناقص و همچنين فاقد مهر و امضاء ترتين اثر 

هاي مربوطه به صورت تخکيکی و با محاسبه جمــع کــل، متقاضيان باید قيمت پيشنهادي خود را در جداول و فرم (8

به عدد و حروف درج و ارائه نمایند. در صورت مغایرت در نگارش ارقام، مبلغ بــه حــروف مــالک عمــل قــرار 

 گيرد.می

ضيح و خدشه، خط خــوردگی و الک گرفتگــی تنظــيم و تحویــل پيشنهادهاي دریافتی باید بدون قيد و شرط، تو  (9

 شود؛ لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد فوق، پيشنهاد مردود و غير قابل قبول خواهد بود.

دارد و محق و مخيـر خواهــد فروشنده حق واگذاري کليه اقالم را به صورت کل یا جزء براي خود محخوظ می (10

 مندرج در جدول پيشنهاد قيمت را به باالترین قيمت پيشنهادي واگذار نماید.هاي بود کل یا هر یک از ردیف

 

https://iranzayeat.com/
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سه ميليــارد و پانصــد معادل ، یک فقره ضمانتنامه بانکی بمنظور تضمين شرکت در مزایده الزم است متقاضيان (11

بانــک شــرکت پتروشــيمی زاگــرس نــزد    26100-62469به حساب شماره    ریال تهيه و یا مبلغ مذکور راميليون  

فيش مربوطه را به همراه فرم تکميل شده پيشنهاد قيمــت و   ضمانتنامه یا  تجارت، شعبه نخل تقی واریز و اصل

همچنين مهر و امضاء کليه صخحات شرایط، مقررات و تعهــدات شــرکت کننــدگان در مزایــده )اســناد حاضــر(، 

و موم حــداک ر تــا پایــان وقــت اداري   ت در بسته قرار داده و پس از مهرادر پاکمطابق مخاد این دستورالعمل  

هــاي شــرکت دفتــر امــور حقــوقی و پيمان ، بــه1قيمــت منــدرج در جــدول بنــد آخرین مهلت تسليم پيشنهاد  

تحویل و رســيد واقع در سيراف، خيابان ماليات، بلوار زاگرس، مجموعه پتروشيمی زاگرس، پتروشيمی زاگرس  

  باشند.مين مردود تلقی شده و قابل قبول و رسيدگی نمیدریافت نمایند. بدیهی است پيشنهادات فاقد تض

قــه ویــژه اقتصــادي انــر ي پــارس واقع در منطیا انبار  محل تحویل اقالم ضایعاتی مجتمع پتروشيمی زاگرس و   (12

هــاي مــذکور بازدیــد کــرده و از شــرایط نمایند از محلباشد. شـرکت کنندگان اقرار میمی  عسلویه  -جنوبی  

 باشند.وال و قوانين و مقررات حاکم بر آن آگاه میمحلی، اوضاع و اح

دریافتی با حضور مسئولين مربوطــه در جلســه کميســيون معــامالت شــرکت بازگشــایی و پــس از   پيشنهادهاي  (13

 بررسی و انتخاب برنده یا برندگان مزایده، مراتن به صورت کتبی به اطالع ایشان خواهد رسيد.

مزایده در مدت ذکر شده و یا انصراف وي، تضمين برنده به نخع شرکت ضبط در صورت عدم مراجعه برنده   (14

بدیهی است هيچگونه ادعایی نيز در این زمينــه   .و اقالم مزایده به همين شيوه به نخر بعدي واگذار خواهد شد

 قابل قبول نخواهد بود.

توسط برنــده مزایــده و امضــاي   هاي شــرکــت در مزایده، پس از تسليم ضمانتنامه انجام تعهداتضمـانتنامه (15

 گردد.قرارداد، مسترد می

خریدار موسف است در هر نوبت پس از اعالم کتبی فروشنده مبنی بــر واگــذاري مقــدار ضــایعات موجــودي،  (16

روز متوالی تقویمی از تاریخ تعيين شده از سوي فروشنده، کل مبلغ اعالمی را به صورت یکجا به   3سرف مدت  

این شرایط واریز و اصل رسيد بانکی مربوطه را به فروشنده   11ي فروشنده در بند  حساب معرفی شده ازسو

 )دستگاه نظارت( تحویل نماید. 

بــه آدرس   زیســت  محــيط  حخاســت  ســازمان  پســماند  مــدیریت  ســامانه  در  نــام  ثبــت  به  برنده مزایده ملزم (17

www.iranemp.ir  قــرارداد  انعقاد  و  نبوده  کافی  سامانه  در  شرکت  نام  درج  صرفاً  الزم به ذکر است.  باشدمی 

و و ارائــه مجــوز از  ســامانه  از  اســتعالم  در  زیســت  محيط  سازمان  دریافت پاسخ م بت  به  منوط  اقالم،  تحویل  و

 .باشدسازمان مذکور می

باشد.  نانچه به  یقرارداد م   یجزء شروط الزم و اصل   داریخر  ستیز  طياستمرار اعتبار مجوز مح  تبصره:

علت   محهر  خر  یملغ  داریخر  ستیز  طيمجوز  و  تمد  اینخواهد    داریگردد  به  نسبت  مجوز   دینتواند 

نما اقدام  مدیمربوطه  محق  کارفرما  کتبی،  اخطار  با  ن  یباشد  بدون  روزه،  ط  ازيده    یی قضا  لمراح  یبه 

نما ا  داری. خردیقرارداد را فسخ  با  اعالم م  نیبا امضاء قرارداد موافقت کامل خود را  و در   دینما یشرط 
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به علت وقوع شرا اعتراض در هر    ي بند، حق طرح هر گونه دعو  ن یا  ط یصورت فسخ قرارداد  از    کیو 

 .دینما یرا از خود سلن و ساقط م ییو قضا  یمراجع قانون

مکلف  (برنده مزایدهخریدار)و اخذ مجوز از شرکت پتروشيمی زاگرس،   اعالمی کارفرماوجه  پس از واریز کل   (18

 و کاالهــاي صــنعتی موجــوداقــالم  کامــل  بــه خــروج    ســبتن  متوالی تقویمی  روز  نودمدت  حداک ر سرف  است  

 اقدام نماید؛ در غير این صورت، مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده، جریمه خواهد شد.موضوع مزایده 

ــ هزینه  کليه (19 ارگيري، حمــل و نقــل و هاي متصوره در ارتباط با این مزایده اعم از اخذ مجوزات، تحویــل اقــالم، ب

 باشد.برنده مزایده می هزینهعهده و ر غيـره و همچنيـن کليه تشریخات قانونی و ... ب

ــ متقاضيان می (20 ر بایستی شرایط و مقررات گمرک منطقه را رعایت و هرگونه هزینــه احتمــالی در ایــن ارتبــاط ب

 باشد.عهده و مسئوليت برنده مزایده می

عوارض دولتی و بهره مالکانه مورد تقاضاي دستگاههاي مسئول دولتی، ماليات بر ارزش ماليات و سایر حقوق و   (21

رداد باشد و  ون این قراعهده خریدار میه  هاي گمرکی و بطور کلی تمامی کسورات قانونی، بافـزوده، هزینه

شــود و یپرداخت کســورات قــانونی متعلقــه راســاً توســط خریــدار انجــام میک قرارداد خرید و فروش است،  

 فروشنده مسئوليتی نخواهد داشت.

ــ کليه تجهيزات الزم جهت برشکاري و پرس کردن اقالم ضایعاتی و هزینهتهيه و تأمين   (22 عهــده ه هاي اجراي کار ب

 هيچگونه مسئوليتی در این خصوص نخواهد داشت.زاگرس برنده مزایده خواهد بود و شرکت پتروشيمی 

موارد مصرف و محل استخاده اقالم ضایعاتی را   بخش دوم(  دو)پيوست  فرم تعهدنامه    طبق  خریدار مکلف است (23

 یيدیه واحد ایمنی را در این خصوص اخذ نمایند.، به فروشنده اعالم و تأبه صورت کتبی

بر نحوه حمل و بارگيري آن   HSEقرار گيرد، با نظارت    HSEیيد اداره  أدر صورتی که موارد مصرف، مورد ت (24

 خواهد بود. قابل واگذاري به خریدار

قوانين حخاست فنی و بهداشت خریدار و کارکنان وي موسف به رعایت موازین و مقـررات فروشنـده از جمله   (25

 باشند.مقررات ایمنی و حراست میکار و 

 برآوردي براي یک ســالاحجام و مقادیر مندرج در جداول ضميمه برگ پيشنهاد قيمت در ابتداي کار بصورت  (26

نماید در صورت تغيير در تعداد و مقادیر اقالم، مطابق مخاد این بنـد، نسبت به انجــام بوده و خریدار تعهـد می

هرگونــه ادعــایی در ایــن حــق موضوع مزایده، با قيمت مندرج در جدول پيشنهادي خود اقدام نماید. خریــدار 

 نماید.خصوص را از خود سلن و ساقط می

هر نوبت که فروشنده  مقادیري از ضایعات را براي واگــذاري بــه خریــدار اعــالم   در طول مدت قرارداد و در (27

، وجه اقالم را به حساب اعالمــی واریــز و اقــدامات متوالی  روز  3نماید، خریدار مکلف است سرف حداک ر مدت  

ز سوي باشد سرف مهلت اعالمی ااوليه در جهت اخذ مجوزهاي الزم آغاز نماید. بدیهی است خریدار مکلف می

فروشنده، اقالم ضایعاتی را از محل مجتمع خارج نماید؛ در غير اینصورت مطابق ماده جرائم، بــا خریــدار رفتــار 

 خواهد شد.
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است و ارائه پيشنهاد شــرکت در مزایــده،  مخيرشرکت پتروشيمی زاگرس در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها  (28

 نمود. دهنده ایجاد نخواهد هيچگونه حقی را براي پيشنهاد

، براي پيشنهاد قيمت منــدرج در قرارداد، کليه شرایط و تعهدات، در قالن معرفی برنده مزایدهتعيين و  پس از   (29

 به امضاء متقابل طرفين رسيده و الزم االجرا خواهد بود. تنظيم و  بخش دوم اسناد،

 .خواهد بود ، بعهده برنده مزایدههاهاي مربوط به  اپ آگهی مزایده در روزنامهکليه هزینه (30

 .خرید اسناد مزایده، الزامی است ،و ارائه پيشنهاد قيمتشرکت در مزایده براي  (31

  



 
 

 6از  6صفحه  شرایط ، مقررات و تعهدات مزایده اقالم ضایعاتی  

 (   1  )  شماره  پیوست

   شركت پتروشیمی زاگرس  مزايده اقالم ضايعاتی  لیست

 1401ZPC/ز/02 به شماره 
 

 واحد شرح اجناس رديف
مقدار  

 مبنای تعديل قیمت  موجود 

 2آهن درجه  یعاتضا  يمتق يانگينم Kg 300,000 آهن آالت ضایعاتی   1

 قيمت عمده بازار ضایعات آهن آالت سبک Kg 60,000 بشکه هاي فلزي مستعمل  2

3 
پالستيکی)شامل  بشکه  ضایعات  هاي   انواع 

 Kg 20,000 کاتاليست وپرکلرین و...(
قيمت عمده بازار ضایعات لوله پلی اتيلن درجه  

2 

 ( بوده و مشمول تعدیل نمی گردد.Fixثابت ) Kg 100 ليتري  1000گالن  4

 قيمت عمده بازار آلومينيوم نرم  Kg 10,000 ضایعات آلومينيوم  5

 بگير  410ضایعات استنلس استيل  Kg 12,000 ضایعات استنلس استيل )بگير(  6

 316و  304ضایعات استنلس استيل  Kg 25,000 ضایعات استنلس استيل )نگير(  7

 قيمت عمده بار سيم روکش دار درهم Kg 8,000 کابل، مس وبرنز  ضایعات سيم،  8

9 
سيم، و    ضایعات  مخابرات  وبرنز  مس  کابل، 

 ابزار دقيق 
Kg 4,000 قيمت عمده بار سيم روکش دار درهم 

 قيمت عمده بار ضایعات آهن سبک  Kg 60,000 ساندویچ پنل ضایعاتی  10

 گردد.( بوده و مشمول تعدیل نمیFixثابت ) Kg 30,000 ضایعات  وبی  11

 گردد.( بوده و مشمول تعدیل نمیFixثابت ) FRP Kg 6,000ضایعات فایبرگالس،  12

 

 نکته بسیار مهم : 

بشکه هاي فلزي مستعمل /  )    4و    3،    2ردیف هاي    ، خروج اقالمست یز  طيو مقررات سازمان مح  نيطبق قوان

بشکهضایعات   انواع  شامل  گالن   پالستيکی   / و...  وپرکلرین  کاتاليست  (  1000هاي  مطلقاً ليتري  سالم  صورت   به 

م ا  ستیبایم  الزاماً  داریباشد و خریممنوع  نمودن  تکه  و  به پرس/ خرد  پ  نینسبت  اقدام    شياقالم  از خروج 

 . دینما
 


