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 :باشدیمزیر  یهابخشحاضر شامل  مزایدهاسناد 

  هادستورالعمل: فصل اول

 مزایده: راهنمای شركت در 1شماره دستورالعمل 

 هاتیوسپ: فصل دوم

 گران مزایدهمالی  یشنهادپ: فرم 1پیوست شماره   

 مزایدهشركت در  نامهضمانتنمونه  :2پیوست شماره  
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 هافصل اول: دستورالعمل

 مزایده: راهنماي شركت در 1دستورالعمل شماره 

  مزایده: موضوع 1ماده 

 .اقالم برقی و الکتریکی کقلم کاالی مازاد و فاقد تحر 204فروش عبارت است از  مزایدهموضوع 

 گزار مزایده: دستگاه 2ماده 

و  41133439796کد اقتصادی:  14665-137، صندوق پستي 14856-13111بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادی، کد پستي پژوهشگاه صنعت نفت به نشاني:  فروشنده

 باشد.مي 14001924938شناسه ملي 

 ها و تشریح محتویات آن مزایدهو مدارك  تا: تحویل پیشنهاد3ماده 

در یك لفاف  هاپاکتروی  مزایدهبه شرح ذیل و با درج شماره و موضوع "ج" و  "ب"، "الف"  دربستهپاکت  3جداگانه در  طوربهخود را  گران بایستی پيشنهادات مزایده

پژوهشگاه صنعت نفت تسليم نموده و رسيد دریافت  هنيرخادب به 23/09/1401مورخ چهارشنبه پایان وقت اداری روز تکميل و تا قبل از  مهرشدهمناسب الک و 

 ارسال شوند، ترتيب اثر داده نخواهد شد. دستورالعملمقرر و بدون رعایت مفاد این  خیتاری که ناقص و یا بعد از است به پيشنهادات ذکر انیشا نمایند.

 م کنند.بيش از یك پيشنهاد تسلي ندنتواینم گران مزایدهاز  کدامچيهتوجه: 

 اسناد مزایده(. 2مطابق با پيوست شماره )مزایده شرکت در  نامهضمانتو یا رسيد واریز سپرده شرکت در مزایده : حاوی پاکت الف

 کليه اسناد امضاء شده مزایده به انضمام تصویر پشت و روی کارت ملی مزایده گر. پاکت ب:

 .1در قالب پيوست شماره حاوی نرخ نامه به عدد  پاکت ج:

 مزایدهو مدارك  تا: نحوه ارائه پیشنهاد4 ماده

اثر داده  بيترتمبهم و مشروط و کلی  تاتهيه و تسليم گردد. به پيشنهاد مزایدهمندرج در اسناد  شدهخواستهارچوب موارد هو بدون قيد و شرط در چ حیصرباید  تاپيشنهاد

از ارسال  شنهاددهندهيپخواهد بود. بدیهی است چنانچه  شنهاددهندهيپاز طرف  مزایدهمندرج در اسناد  طام شرایقبول بدون قيد و شرط تم منزلهبهنخواهد شد. تسليم پيشنهاد 

صورت عدم ارسال کامل مدارک  درو همچنين  عودت خواهد شد ناگشوده صورتایشان به " ج" و  "ب"د پاکات خودداری نمای "لفا" در پاکت مزایدهتضمين شرکت در 

 غيرقابل بررسی خواهد بود." ج" ، پاکت "ب"در پاکت  موردنظررک ادبودن م و ناقص یدرخواست

  مزایدهتضمین شرکت در : 5ماده 

 صورت نقدی به حساب پژوهشگاه صنعت نفت با شماره شبایتضمین شرکت در مزایده را بهریال  000/000/720 توانند مبلغمزایده گران مي

540100004101045600190859IR 2مطابق با پيوست شماره  مزایدهنامه شرکت در ضمانت و یا هدارائه نمو "الف"آن را در پاکت  و رسید پرداخت کزیمر نزد بانک 

 . دنارائه نمایبه نام خریدار  صدراالشارهمعادل مبلغ  مزایدهاسناد 

واریز کل مبلغ خرید و گردد. سپرده برنده اول پس از مسترد می مت اول و دوبه استثنای نفرا مزایده، سپرده شرکت کنندگان در مزایدهپس از قرائت پيشنهادات و تعيين برنده 

واریز گردد. چنانچه برنده اول در موعد مقرر حاضر به با برنده اول و حدکثر ظرف مدت یکماه مسترد می انجام معاملهمسترد خواهد شد. سپرده نفر دوم نيز پس از  کاالدریافت 

مختار است با برنده دوم قرارداد منعقد نماید. در صورتيکه برنده دوم هم  ندهفروششود در این صورت او به نفع پژوهشگاه ضبط می نشود سپرده کاالدریافت کل مبلغ خرید و 

 خودداری نماید سپرده ایشان نيز ضبط و پژوهشگاه هرطور که صالح بداند عمل خواهد کرد.واریز کل مبلغ خرید و دریافت کاال از 
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 کات اپگشایش  حوه: ن6ماده 

گذار مفتوح خواهد شد و پس از مزایدهت دستگاه عامالبا حضور اعضاء کميسيون م "ب"و  "الف" شود، در مرحله اول پاکاتیی میپاکات واصله در دو مرحله بازگشا

 شود.نيز بازگشایی می" ج"پاکت های الزم ارزیابی

  "ج"پاکت : حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش 7ماده 

 نامه رسمی بالمانع خواهد بود.گران با ارائه معرفی مزایدهعمل خواهد آمد. حضور نماینده مالی دعوت به نظور حضور در جلسه گشایش پيشنهاداتگران به ممزایدهاز  اًمتعاقب

  تا: امضای پیشنهاد 8ماده 

پس از مهر و  "خوانده شد و مورد قبول است"ارند بدون تغيير یا حذف با قيد جمله دفت میدریا گزار مزایدهرا که از  مزایدهگران موظف هستند کليه صفحات اسناد  مزایده

و  مزایدهمنزله قبول بدون قيد و شرط تمام شرایط اسناد امضاء )توسط صاحب/صاحبان امضای مجاز طبق اساسنامه و آگهی آخرین تغييرات( تسليم نمایند. تسليم پيشنهاد به

 ها توسط پيشنهاددهنده حذف و یا امضاء نشده باشد.از طرف پيشنهاددهنده خواهد بود، حتی اگر بعضی از قسمت هفروشنداری مقررات و ضوابط ج

 : اختیار رد یا قبول9ماده 

 مختار است. تادر رد تمام یا هر یك از پيشنهاد گذارمزایده

 : حق واگذاری و انتقال10ماده 

خواهد بود و حق انتقال و  فروشندهناميده خواهد شد، رأساً مسئول اجرا و انجام تعهدات در مقابل خریدار  وی پژوهشگاهس ابالغ ازو پيشنهاددهنده که در صورت برنده شدن 

 نخواهد داشت. فروشندهبدون اجازه کتبی  به غير، خودواگذاری کلی و جزئی تعهدات 

 : شرایط عمومي11ماده 

مالک تعيين تکليف شرایط و مزبور  مزایدهمابين خواهد بود و اسناد منزله پذیرفتن شرایط و تعهدات فیبه مزایده در این اسناپذیرش، قبول و امضای شرایط مندرج د -11-1

 از هر نظر خواهند بود.تعهدات خریدار 

 باشد.نماید، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمیمی پيشنهاددهنده اقرار -11-2

طرفه فسخ و سپرده و را یك معاملهحق خواهد داشت فروشنده در هر مرحله از کار، از جانب پيشنهاددهنده  مزایدهاز خالف شرایط مندرج در اسناد رحدر صورت ا  -11-3

 تضمين پيشنهاددهنده را ضبط و کليه خسارات وارده را رأساً و به تشخيص خود از محل تضمين موردنظر استيفا کند.

 افزایش یا کاهش دهد. %25مقدار کاالی مورد معامله را تا  تسمجاز ا ندهفروش -11-4

 ماه از آخرین مهلت تسليم پيشنهاد اعتبار داشته باشد.یك گران حداقل بایستی تا  مزایدهپيشنهاد مالی  -11-5

قادیر پس از توزین و شمارش نهایی، وجه آن از طرفين م صورت تغييراز آنجایيکه مقادیر وزنی و عددی برخی از کاالها به صورت تقریبی برآورد شده است لذا در -11-6

 گردد.مطالبه می

 کل اقالم به صورت تجميعی به فروش خواهدرسيد و امکان خرید قلم به قلم وجود ندارد.  -11-7

پيشنهادی را به حساب شماره  هجدرصد و 100برنده مزایده موظف است ظرف مدت یك هفته از تاریخ اعالم نتيجه برای انجام مزایده حاضر شده و  -11-8

واریز و  "تمرکز وجوه درآمد اختصاصی پژوهشگاه صنعت نفت"( نزد بانك مرکزی تحت عنوان 320100004001045603014396IR)شماره شبای  4001045603014936

انصراف وی تلقی می گردد، لذا پس از اتمام مهلت در نظر گرفته شده  هلزم به منزرسيد مربوطه را جهت اقدام بعدی به این امور ارسال نماید، در غير این صورت عدم اقدام ال

 سپرده برنده به نفع پژوهشگاه ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد.

 بازدید از کاال: 31ماده

( روزهای شنبه الی چهارشنبه و پس از هماهنگی الزم 16الی  8اداری ) اعاتسدر بت دوم روز کاری پس از زمان انتشار آگهی نو پانزدهقاضيان شرکت در مزایده می توانند تا مت

 .از کاالی موضوع مزایده بازدید نمایند 48255071و  48255558با شماره تلفن های 
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 گران: مزایدهپاسخگویي به سؤاالت 

استسفار نمایند.  48255725تب را کتباً از طریق نمابر شماره مرا تات تسليم پيشنهادلای مهانقض بل ازروز ق 5توانند حاکثر تا گران می مزایدهدر صورت وجود هرگونه ابهام 

گران خواهد رسيد و مزایدهمنعکس نباشد مراتب کتباً به اطالع کليه  مزایدهپس از تاریخ مذکور به سواالت واصله ترتيب اثر داده نخواهد شد. چنانچه سواالت مطروحه در اسناد 

 باشد.به توضيحات شفاهی قابل قبول نمی دمورد استنادر این 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 

ISO/TS 29001:2010 

OHSAS 18001:2007 

ISO 10015:1999 

 یک مرحله ای عمومي اسناد مزایده 

 13 از 6صفحه 

 0یرایش : و

 25/08/1401تاریخ: 

 

   

 ------تاریخ               امضاء -------------.      نام و نام خانوادگی باشدیمئيد و مورد تا خوانده شد RIPI-A-140001سناد مزایده شماره ا

  

 : فرم پيشنهاد مالي1پيوست شماره 
 گر تكمیل شود مزایدهاین جدول توسط  

 

 قيمت کل قيمت واحد تعداد شرح كاال رديف

    عدد7 كليد كولر كامل1

    عدد7 قاب كليد كولر 2

    عدد2 المنت 3

    عدد21 حه ايت صفالمن  4

    عدد30 4/0-6/0بي متال آمپري 5

    عدد20 63/0-1بي متال آمپري 6

    عدد30 1-6/1بي متال آمپري  7

    عدد27 2-3/3بي متال آمپري 8

    عدد30 6/4-6بي متال آمپري 9

    عدد17 5-5/7بي متال آمپري 10

    عدد2 9-13بي متال آمپري 11

    دعد4 2/2تالبي م 12

    عدد2 آمپر با اتصاالت 1بي متال  13

    عدد2 پالتين كمكي 14

    عدد15 آمپر 80فيوز  15

    عددHB 2400 1ولت متر  16

    عدد5 فركانس متر 17

    عدد1 8تا4كنترل بار  18

    عدد74 كليد صليبي 19

    عدد2 ترموكوپل همراه با ترموول 20

    عدد1 آر 0 ات  8ت متر لو  21

    عدد51 تايي2كنتاكتور كمكي  22

    عدد132 كليد استپ استارت 23

    عدد1 كليد كنتاكتور دو قلو  24

    عدد399 بست ريلي كابل 25

    عدد275 بست ريلي سياه 26

    عدد396 20751بست ريلي  27

    عدد140 بست كابل كائوچويي سياه   28
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يفرد  قيمت کل قيمت واحد تعداد شرح كاال 

     عدد105 3082بست كابل 29

    عدد235 3083بست كابل  30

    عدد4 بست كابل تلفن 31

    عدد26 فيلم عايق كاري 32

    عدد152 2207المپ سيگنال  33

    عدد13 شكسته(1المپ ميخي چيلر ) 34

    عدد9 المپ سرپيچي برنجي 35

    عدد2 كوچك المپ 36

    عدد330 خم زانويي 37

    عدد247 خم لوله برقي 38

    عدد100 زانويي لوله برقي ضد حريق 39

    عدد50 بند برق سياه 40

    عدد150 جعبه تقسيم آهني  41

    عدد95 جعبه تقسيم آهني چهارراه  42

    عدد50 تقسيم چهارراه 43

    عدد80 درب جعبه تقسيم 44

    عدد80 آمپر25پايه فيوز  45

    عدد51 آمپر63پايه فيوز  46

    عدد12 100/4/1/1پايه فيوز  47

    عدد50 63فيوز فشنگي  48

    عدد24 32فيوز كاردي 49

    عدد46 100كارديفيوز   50

    عدد23 125فيوز  كاردي 51

    عدد900 بست لوله برقي 52

    ددع12 فلزي  پريز 53

    عدد130 راهي4جعبه تقسيم ضدحرارت  54

    عدد29 پايه فيوز 55

    عدد29 63پايه فيوز  56

    عدد50 فيوز فشنگي 57

    عدد200 95كابلشو  58

    عدد120 14/12كابلشو  59
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 قيمت کل قيمت واحد تعداد شرح كاال رديف

     عدد400 المپ سرپيچ برنجي 60

    عدد25 چراغ قوهالمپ  61

    عددK16 1كنتاكتور 62

    عدد4 آ63فيوز كاردي  63

    عدد31 100فيوز كاردي  64

    عدد10 125فيوز كاردي 65

    عدد30 پريز توكار تلفن 66

    عدد2 پريز روكار فلزي 67

    عدد1 20-120سنسور  68

    عدد1 رله مكانيكي 69

    متر335 6/0ل تلفن كاب  70

    متر64 زوجي 25كابل تلفن  71

    متر250 زوجي4كابل تلفن  72

    عدد20 فيوز 73

    عدد27139 پايه المپ مهتابي 74

    عدد65 ميل13بوش سياه  75

    عدد1076 12بوش گالوانيزه  76

    عدد931 12بوش برنجي  77

    عدد200  20سرلوله برق گالوانيزه  78

    عدد480 25سرلوله برق گالوانيزه  79

    عدد2009 13بوشن برق  80

    عدد3450 16بوشن برق  81

    عدد23 36فيوزكاردي 82

    عدد 1 بوبين يدکی کنتاکتور 83

    عدد 1 کانال آيفون 84

    عدد 1 اينچ 4بست شيلنگ  85

    عدد 2 اينچ 6بست شيلنگ  86

    عدد 1 وات 12دقی المپ فن  87

    عدد 50 تبديل برقی  88

    عدد3 40فيوز كاردي 89

    عدد9 50فيوز كاردي 90



 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 

ISO/TS 29001:2010 

OHSAS 18001:2007 

ISO 10015:1999 

 یک مرحله ای عمومي اسناد مزایده 

 13 از 9صفحه 

 0یرایش : و

 25/08/1401تاریخ: 

 

   

 ------تاریخ               امضاء -------------.      نام و نام خانوادگی باشدیمئيد و مورد تا خوانده شد RIPI-A-140001سناد مزایده شماره ا

  

 قيمت کل قيمت واحد تعداد شرح كاال رديف

    عدد3045 بست كابل 91

    عدد1800 بست كابل  92

    عدد200  5بست تلفن  93

    عدد70 15بست تلفن  94

    عدد495 18بست تلفن  95

    عدد95 26بست تلفن  96

    عدد35 گلويي فلزي براي چراغ خياباني 97

    عدد1 مبدل حرارتي 98

    عدد70 جعبه فلزي 99

    عدد43 12/14كابلشو  100

     عدد 36 250فيوز کاردی  101

    عدد2 24المپ گازي 102

    عدد10 چراغ توكار برنجي 103

    عدد4 اغ سيگنال تابلوچر 104

    عدد149 آمپر 25پايه فيوز  105

    عدد10 پايه فيوز تابلو 106

    عدد49 آمپر 63پايه فيوز  107

    عدد39 آمپر 62پايه فيوز  108

    عدد190 پل 2كليد  109

    عدد8 آمپر 16پريز كليددار  110

    عدد40 شاسي زنگ اخبار 111

    عدد12 اخبار توكارزنگ  112

    عدد32 شاسي زنگ اخبار 113

    عدد18 اينچ 8بست شيلنگ  114

    عدد134 250چراغ صنعتي آويز 115

    عدد95  8كاپشو دو شاخ  116

    عدد14 كالهك المپ سقفي 117

    عدد16 حباب شيشه اي شفاف 118

    عدد6 كليد بوش پاتون 119

    عدد8 ه اي ماتحباب شيش 120

    عدد125 م م315كابلشو   121

    عدد1 زنگ اخبار 122
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 قيمت کل قيمت واحد تعداد شرح كاال رديف

    عدد100 20بوشن برقي  123

    عدد973 بوشن  سياه  124

    عدد3146  16بوشن   125

    عدد634 بوش لوله برقي 126

    ددع250 كليد تك پل 127

    عدد570 قاب كليد تك پل 128

    عدد10 كليد تك پل 129

    عدد1 آمپر 35كليد  130

    عدد200 قوطي استيل 131

    عدد34 سه شاخه 132

    عدد10 سه شاخه باراني  133

    عدد10 سرپيچ المپ 134

    عدد43 سه راهي فلزي135

    عدد76 5/13سه راهي  136

    عدد4 نيكيرله مكا 137

    عدد3 6530رله مكانيكي  138

    عدد7 7508رله مكانيكي  139

    عدد1 7148رله  140

    عدد2 6/64905رله  141

    عدد1 7508رله  142

    عدد17 رله تابلو قوي فشار قوي 143

    عدد56 كليد فيوز فشار قوي 144

    عدد29 كليد فيوز فشار قوي 145

    عدد2 كليد فيوز فشار قوي 146

    عدد800A 3كليد فيوز فشار قوی  147

    عدد1 1000كليد فيوز فشار قوي  148

    عدد2 150انبر آمپرمتر  149

    عدد4 رله تابلو برق قوي 150

    قرقره 2 1/0سيم فيوز  151

    رول1 30/0سيم فيوز  152

    ه  قرقر2 م500سيم كابل الكي  153

    متر64 271/0كابل  154
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 قيمت کل قيمت واحد تعداد شرح كاال رديف

    عدد1 35مفصل كابل زميني  155

    عدد2900 بست كائوچويي 156

    عدد400 16بست  157

    عدد950 بست كابل كائوچويي 158

    عدد40 801فيوز كاردي  159

    ددع56 802فيوز كاردي  160

    عدد99 1602فيوز كاردي  161

    عدد36 2242فيوز كاردي  162

    عدد3 400فيوز كاردي  163

    عدد20 م630فيوز تيغه اي  164

    عدد2 م15قوطي فيوز  165

    عدد60 10*0قوطي پالستيكي  166

    عدد568 قاب پريز 167

    عدد300 پريز دوقلو 168

    عدد10 رانيكليددار باپريز   169

    عدد120 شاسي زنگ اخبار 170

    عدد35 16چهار خانه  171

    عدد32 راهي2ترمينال چيني  172

    عدد50 آمپر25پايه فيوز  173

    شاخه13 ميل23لوله برق  174

    عدد6 قاب مهتابي گرد 175

    عدد75 چراغ فازمتر 176

    عدد10 ترموستات 177

    عدد1 جعبه تقسيم تلفن 178

    متر20 4*6كابل برق  179

    کالف 1 كابل مخابراتي 180

    عدد6 المنت آبگرمكن بزرگ 181

    عدد26 آمپر25فيوز  182

    عدد18 پايه دينام كولر 183

    عدد6 آمپر24كنتاكت 1المپ  184

    عدد 27 بند کربن استيل 185

    عدد 50 10-28وز تابلو في  186
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 قيمت کل قيمت واحد تعداد شرح كاال رديف

    عدد 21 م50پريز فلزی  187

    عدد 174 راهی2جعبه تقسيم ضدحرارت  188

    متر 196 زوجی 20کابل تلفن  189

    عدد 180 سرپيچ فشنگی 190

    عدد28 آمپر24كنتاكت 2المپ  191

    عدد4 يتايمر راه پله ا 192

    عدد1 آرميچر همزن 193

    عدد6 المپ فندقي  194

    عدد2500 ميخ دو پايه 195

    عدد305 پايه مهتابي 196

    عدد 35 المپ چشمک زن 197

    عدد359 گالوانيزه16بوشن  198

    عدد81 حباب المپ مهتابي 199

    عدد42 حباب المپ مهتابي  200

    عدد1015 5/4شو كابل 201

    عدد200 5/1كابلشو  202

     عدد50 آمپر25فيوز تابلو  203

    عدد 1 زنگ اخبار تلفن 204
 

 

 

 توجه:
طرفین است لذا درصورت تغییر مقادیر پس از توزین و شمارش نهایی، وجه آن از از آنجاییکه مقادیر وزنی و عددی برخی از كاالها به صورت تقریبی برآورد شده  .1

 گردد.به میمطال
 كل اقالم به صورت تجمیعی به فروش خواهدرسید و امکان خرید قلم به قلم وجود ندارد.  .2
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 :2پيوست شماره 

 مزایدهشركت در  نامهضمانتنمونه 

 

 به ارائه ضمانتنامه بانکی نمی باشد(یده، نیاز واریز سپرده شركت در مزا رسید بانکیدر صورت ارائه ( شركت در مزایده راهنماي) 1دستورالعمل شماره مطابق با )
 

 نظر به اینکه  *   به نشانی:

انچه چن دینمایمریال تضمين و تعهد  -----------------**** شرکت نماید، این ** از * در مقابل *** برای مبلغ مزایدهمایل است در 

از امضای بيان مربوط یا  هيمشارالو  شدهواقع موردقبولنامبرده  کنندهشرکتاد د که پيشنه***                                       به این ** اطالع ده

 محضبهالبه نماید ریال هر مبلغی را که *** مط ----------------تا ميزان موده است، انجام تعهدات پيمان استنکاف ن نامهضمانتتسليم 

یا اقدامی از مجاری  اظهارنامهاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دليل و یا صدور اینکه احتيدریافت اولين تقاضای کتبی واصله از سوی *** بدون 

 *** بپردازد. کردحوالهدر وجه یا  درنگیبقانونی یا قضایی داشته باشد 

بی *** برای درخواست کت. این مدت بنا به باشدیممعتبر   -----------تا آخر ساعت اداری روز سه ماه است و  نامهضمانتمدت اعتبار این 

** تمدید را فراهم نسازد و ** را موافق یا تمدید ننماید ** متعهد است بدون اینکه  کهیدرصورتحداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و 

 *** پرداخت کند.  کردحوالهرا در وجه یا  نامهضمانتاین  در شدهدرجاحتياجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ 

باطل و از درجه اعتبار ساقط است،  خودخودبه ديسررسدر  نامهضمانتدر مدت مقرر از سوی *** مطالبه نشود،  نامهنتضمالغ این چنانچه مب

 اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 
 
 نام فروشنده *

 اعتباري غري بانكي داراي جموزموسسات ** بانك يا 

 *** نام خريدار
 رد نظر **** موضوع قرارداد مو 


