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

 شركت پتروشیمی زاگرس ضايعاتی فروش انواع كاتالیست

   1401ZPCز//03به شماره 
 

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

عمومی به فروش  خود را از طریق مزایدهتولیدی مجتمع  و مخلوط ضایعاتیدارد، انواع کاتالیست 

فوق که طبق  مزایده آید تا در یدعوت بعمل م متقاضیان واجد شرایطلذا بدینوسیله از برساند. 

خود را  یشنهادبرگزار خواهد شد شرکت نموده و قیمت پی زایدهایط مندرج در اسناد و مدارک مشر

 :دناعالم نمای زیربا توجه به مراتب 

 :انجام مزايدهبرنامه زمانبندی  (1

 توضیحات تاريخ شرح رديف

 فروش اسناد مزایده 1

از تاریخ 

18/10/1401 

حداکثر تا تاریخ 

26/10/1401 

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

 / و یا زاگرس مجموعه اقامتی، زاگرس

 170تهران، خیابان ونک ، روبروی بوستان آفتاب پالک

 امور حقوقی و پیمان ها

با ارائه مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و 

 معرفی نامه کتبی برای اشخاص حقوقی

 بازدید از اقالم 2

از تاریخ 

20/10/1401 

لغایت 

28/10/1401 

 عسلویه –مراجعه به مجتمع پتروشیمی زاگرس 

 واحد عملیات انبارها

 01/11/1401 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات و ارسال مدارک 3
 تحویل به امور حقوقی و پیمان ها  /16تا ساعت 

 تهران / عسلویه
 

باید به حسـاب متقاضیان ریال است که  میلیون ( سه)  3،000،000زایده اد مـاسنفروش قیمت  (2

بـه نـام شـرکت پتروشـیمی زاگـرس  یبانک تجـارت شعبـه نخل تق 26935- 80105اره مش اریج

  .دمزایده را دریافت نمایاسناد تحویل و به فروشنده را رسید آن  اصل وواریز 

 : شرايط متقاضی (3

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

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

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



داشتن سوابق و تجربیات حداقل دو کار مشابه با مشخصات موضوع مزایده و ارائه رضایتنامه از  −

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

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

به آدرس  زیست محیط حفاظت سازمان پسماند مدیریت ثبت نام در سامانه −

www.Iranemp.ir ائه مجوز از سازمان زیست و ار محیط سازمان ، دریافت پاسخ مثبت

 مذکور.

تعیـین گردیـده اسـت کـه میلینارد رينا (  پنن ) 5،000،000،000شرکت در مزایده،  تضمین )سپرده( (4

شرکت پتروشیمی زاگرس نـزد بانـک  26935-80105حساب شماره  بایست به پیشنهاددهنده می

ارائـه نمایـد. « الـ »را در پاکت دربسته تجارت، شعبه نخل تقی واریز و اصل فیش بانکی مورد تأیید 

بدیهی است پیشنهادات فاقد تضـمین ارائه ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ مذکور مورد پذیرش می باشد . 

 مردود تلقی شده و قابل قبول و رسیدگی نمی باشند.

محل تحویل اقالم مورد مزایده حاضر، مجتمع پتروشـیمی زاگـرس )فروشـنده( واقـع در منطقـه  (5

عسلویه و یا انبـار مسـتقر در سـطن منطقـه ویـژه اقتصـادی  -ژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی وی

و انرژی پارس جنوبی می باشد. شرکت کنندگان در مزایده اقرار می نمایند که از محـل مـذکور 

بازدید کرده و از شرایط محلی و اوضاع و احوال حاکم بر آن آگـاه محموله کاالی موضوع مزایده 

 باشند.می 

از کاالهـا،  ،متقاضی شرکت در مزایده )خریدار( مکل  اسـت در زمـان برگـزاری مزایـده تبصره:

نـزد بازدید به عمل آوره و فرم مخصـوص بازدیـد و تأییـد کـاال  و ... اقلیمی منطقهمحل، شرایط 

یچگونـه هرا تکمیل، مهر و امضاء نماید. بدیهی اسـت پـا از انعقـاد قـرارداد اداره عملیات انبارها 

 دعایی در خصوص عدم اطالع از کم و کی  اقالم موضوع قرارداد مسموع و پذیرفته نخواهد بود.ا

 سـامانه در نـام ثبـت بـه ملـزم (،ضایعاتیانواع کاتالیست  شرکت کننده در مزایده )متقاضی خرید (6

الزم بـه . باشـد می www.Iranemp.irبه آدرس  زیست محیط حفاظت سازمان پسماند مدیریت

 بـه منوط اقالم ، تحویل و قرارداد انعقاد و نبوده کافی سامانه در شرکت نام درج صرفاً ذکر است

و و ارائه مجوز از سازمان مذکور  سامانه از استعالم در زیست محیط سازمان دریافت پاسخ مثبت

 .باشد می

انجـام تعهـدات تـا تضمین سپرده شرکت در مزایده برنده / برندگان مناقصه ، بعنوان ضـمانتنامه  (7

پایان قرارداد و اجرای کامل کار نزد شرکت پتروشیمی زاگرس باقی خواهد ماند و پـا از اتمـام 

 کار و درخواست کتبی ، با تأیید ناظر ، به ذینفع مسترد خواهد شد.

تضمین شرکت در مزایده سایر نفرات بجز نفرات اول و دوم پا از تعیین و اعالم برنده مزایـده  (8

 رداد می باشد.قابل است

در صورت عدم مراجعه برنده مزایده و یا انصراف وی، تضمین شـرکت در مزایـده، بـه نفـع شـرکت  (9

 پتروشیمی زاگرس )فروشنده( ضبط و اقالم مزایده به همین شیوه به نفر بعدی واگذار خواهد شد.



ده، مسـترد ضمـانتنامه شــرکــت در مزایده نفر دوم، پا از امضاء قرارداد توسط برنـده مزایـ (10

 گردد. می

ساعت از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد و یا زمـان تعیـین شـده از  72خریدار موظ  است ظرف مدت  (11

سوی فروشنده، کل مبلغ قرارداد را به صورت یکجا به حسـاب فروشـنده واریـز و بـا ارائـه اصـل 

 رسید، نسبت به خروج اقالم مزایده اقدام نماید. 

مطـابق مفـاد که  روز متوالی از تاریخ ابالغ کتبی قرارداد می باشد 90 ،کارکامل اجرای زمان مدت  (12

 از این مدت سی روز آن به اخذ و ارائه مجوزات اختصاص دارد.موافقتنامه  3

درصـد( مبلـغ کـل  دو) %2تأخیر در اجرای کار، به ازای هر هفته تأخیـر مبلغـی معـادل  در صورت (13

 خریدار منظور می گردد . قرارداد جریمه منظور و به حساب بدهکاری 

کلیه هزینه های متصوره در ارتباط با این مزایده اعـم از اخـذ ضـمانتنامه هـا، اخـذ مجـوزات الزم،  (14

بارگیری، حمل و نقل و غیـره و تهیه مظروف مناسب ، هزینه های گمرکی و ترخیص، تحویل اقالم، 

 یده می باشد.همچنیـن کلیه تشریفات قانونی و... بعهده و مسئولیت برنده مزا

متقاضیان می بایستی شرایط و مقررات گمرک منطقه را رعایت و هرگونه هزینه احتمـالی در ایـن  (15

 ارتباط بعهده و مسئولیت برنده مزایده می باشد.

مالیات و سایر حقوق و عوارض دولتی و بهره مالکانه مورد تقاضای دسـتگاه هـای مسـئول دولتـی،  (16

های گمرکی و بطور کلی تمامی کسورات قانونی، بعهده خریـدار مالیات بر ارزش افـزوده، هزینه 

باشد و چون این قرارداد یک قرارداد خرید و فروش است پرداخت کسـورات قـانونی متعلقـه  می

 شود و فروشنده مسئولیتی نخواهد داشت. راساً توسط خریدار انجام می

های اجـرای کـار بعهـده برنـده مزایـده تهیه و تأمین کلیه تجهیزات الزم جهت بارگیری، حمل و هزینه  (17

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

خریدار و کارکنان وی موظ  به رعایت موازین و مقـررات فروشنـده از جمله مقـررات ایمنـی و  (18

 باشند. حراست می

، قابل افــزایش یا کاهش %25ای مورد مزایـده، تا میـزان احجام و مقـادیر کاتالیستها و آلومینا باله (19

 باشد.  می

شرکت پتروشیمی زاگرس در رَد یا قبول هر یک از پیشنهادها مخیر است و ارائه پیشنهاد شـرکت  (20

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

و تعهدات، در قالـب قـرارداد، بـرای پیشـنهاد قیمـت  پا از تعیین و معرفی برنده مزایده، کلیه شرایط (21

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

های مربوط به درج کلیه آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. همچنین شرکت پتروشیمی زاگـرس وجه  هزینهکلیه 

هزینه هایی را که پیشنهـاد دهنـدگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهادات خود متحمل شده اند را پرداخت  خرید اسناد مزایده و

 نمی نماید.



 جدو  شرح و مشخصات شیمیايی كاتالیست های ضايعاتی 

 شرح كاال و مشخصات شیمیايی كاال رديف

 CUO 61%کاتالیست ضایعاتی اکسید ما    1

 )ومابقی انواع سرامیک بال ضایعاتی CUO 61%درصد کاتالیست ضایعاتی اکسید ما 70حدود ) مخلوط با انواع سرامیک بالکاتالیست ضایعاتی اکسید ما  2

 اینچ 3/8و  1مخلوط با انواع سرامیک بال CUO 64/1% کاتالیست ضایعاتی اکسید ما 3

 ماسه مخلوط با خاک، ریگ و CUO 64/1% کاتالیست ضایعاتی اکسید ما 4

 NIO 54% کاتالیست اکسید نیکل ضایعاتی 5

 NIO 14%  کاتالیست ضایعاتی اکسید نیکل 6

 مخلوط با خاک، ریگ و ماسه NIO 14%  نیکلسید کاتالیست ضایعاتی اک 7

 NIO 8%کاتالیست ضایعاتی اکسید نیکل  8

 ZNO 90%      %90کاتالیست ضایعاتی اکسید روی  9

 (MOLECULARSIEVE)(ACTIVATED CARBON)(SILICAGEL)(AL203): شاملانواع جاذب های ضایعاتی  10

 کاتالیست ضایعاتی کبالت مولیبدم 11

 اینچ  3/8سرامیک بال ضایعاتی   12

 اینچ 2و  1سرامیک بال ضایعاتی مخلوط  13

 انواع کاتالیست ضایعاتی اکسید نیکل مخلوط با آلومینا المپ ضایعاتی 14

 


