
 

 

 
 شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي

 

 شماره  اسناد مزايده عمومي 

۲۱  /۹۸ 
 انواع,موادچدني,اسقاط اوت کات پايه انواع, ,اسقاط آالت آهن انواع فروشموضوع : 

و  وکابل آلومينيومي , سيم والوارچوب و تخته فلزي قرقره انواع,ميزوصندلي اسقاط
 اسقاط تجهيزات کامپيوتري وسايرکاالهايکابل مسي اسقاط , 

 رديف) ۲۶(
 شامل :

 آگهي مزايده .۱
 ط مزايدهيشرادعوتنامه و  .۲

 پرسشنامه اطالعات مزايده گر .۳

 قيمتفرم پيشنهاد  .۴
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 "آگهی فراخوان مزایده عمومی  "

21/98 
  شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي:  مزايده گزار

 انواع,اسقاط يصندلوزيم انواع,يموادچدن,اسقاط اوت کات هيپا انواع, ,اسقاط آالت آهن انواع فروش : موضوع مزايده
  اسقاط يهاوسايرکاال, تجهيزات کامپيوتري و کابل مسي اسقاط  يومينيآلوم وکابل ميس,  تختهو  چوبالوارو يفلز قرقره

 : مشهد,روبروي ميدان باررضوي , ابتداي بلوارشهيدعباسپور,جنب نيروگاه برق ومقابل شرکت گاز محل دريافت اسناد
 www.Tavanir.org.irسايت معامالت توانير)www.kedc.ir(–)۲سايت شرکت()۱(:نشاني اينترنتي دريافت اسنادمزايده

 (بجز روزهاي تعطيل)  ۱۴تا  ۸از ساعت   ۱۲/۱۱/۸۹شنبه دوتا   ۲۱/۱۱/۸۹ : ازروز شنبهفروش اسنادزمان 
 (نشاني فوق)شرکت هايانباراداره هماهنگي محل در ۲۱/۱۱/۹۸ تا ۱۹/۱۱/۹۸: از روزشنبه ديبازدزمان 
 صبح۱۱تاساعت  ۲۳/۱۱/۹۸روزچهارشنبه  : ل پاکتيتحوزمان 

 ,بين دانشجو ودانش آموزشرکت واقع در بولوار فرهنگستاددر محل ۱۴ساعت ۲۳/۱۱/۹۸: ش پاکاتيجلسه گشا
 )کارشناس مزايده( ۳داخلي-۰۵۱۳۳۶۵۱۳۴۳: تلفن براي کسب اطالعات بيشتر
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 بسمه تعالي
 برق استان خراسان رضوي يشرکت توزيع نيرو

 �خچال بخاري؛  �ز, انواع قرقره فلزي,انواع ميه کات اوت اسقاط,موادچدنيآهن آالت اسقاط,  ,انواع پافروش انواع :  ۲۱/۹۸مزايده شماره 

 ۱۳۹۸بهمن  -  اسقاط �اسقاط وسايرکاال و کابل مسي يومينيم وکابل آلوميوفن ؛الواروتخته ؛ س
به نام  ۰۱۰۱۸۲۴۱۹۳۰۰۴ريال به حساب سپهر بانک صادرات به شماره  ۰۰۰/۸۰۰اسناد مزايده درقبال ارائه فيش واريز مبلغ  )۱

 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي ارائه مي گردد.

شامل فيش واريزي بابت سپرده ويا ارائه ضمانتنامه معتبر اول پاکت ارائه گردد: پاکت  دوالزم است اسناد شرکت در مزايده در  )۲
) ۷و۶و۵)  و برگه پيشنهاد(صفحه۴تا  ۲و اسناد امضاء شده مزايده توسط شرکت کنندگان(صفحات يا چک بانکي تضميني بانکي 

 اسنادمزايده به همراه پاکت مخصوص درواحد مزايده ارائه مي گردد.عدد وحروف درج گردد.که الزم است پيشنهاد قيمت , به 

و  نظايرآن , چک شخصي وکمتر از ميزان مقرر  ياهاي مخدوش سپرده , مشروط ,  فاقدامضاء,فاقد سپرده به پيشنهادهاي  )۳
  اده نخواهد شد.پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتيب اثر د

 الزم است کليه فرمهاي پيش بيني شده در اسناد مزايده بويژه فرم پيشنهاد قيمت , به طور خوانا و کامل , تکميل گردد. )۴

 مختار مي باشد.پيشنهاد قيمت  برای هر بند شرکت  در رد يا قبول  )۵

 ند.طبق آيين نامه معامالت شرکت , پرسنل شرکت , نمي توانند در مزايده شرکت کن )۶

 درصد افزايش يا کاهش دهد. ۲۵مزايده راتا  يشرکت مجاز است مقدارکاال )۷

برنده شدن در مزايده حقي براي شرکت کننده ايجاد نميکند وشرکت مي تواند تا قبل از تحويل کاال معامله را فسخ وسپرده را به  )۸
 شرکت کننده مسترد نمايد.

 مزايده را به باالترين قيمت پيشنهادي واگذار مي نمايد.شرکت کليه پيشنهادات را بررسي و کاالي مورد  )۹

ودر صورت انصراف ,  نزد شرکت باقي مي ماندو خروج کاال از انبار مزايده تا پايان دوره مزايده اول و دوم سپرده برنده  )۱۰
بار خارج نکند سپرده او در صورتيکه برنده اول  , کاال را در مهلت تعيين شده از ان سپرده آنان غير قابل برگشت خواهد بود.

 ضبط و بابرنده دوم معامله انجام خواهد شد.

 بارگيري , حمل , هزينه باسکول وکليه هزينه هاي مربوط به تحويل کاال , بر عهده برنده مزايده است. )۱۱

 تحويل کاال در محل انبارمرکزي شرکت واقع در مشهد , بلوار شهيد عباسپور مي باشد. )۱۲

بوده و مسئوليت جبران خسارات وارده در محدوده انبارهاي شرکت رعايت کليه شرايط و مقررات ايمني  برندگان مزايده ملزم به )۱۳
 به شرکت ويا اشخاص ثالث در حين خروج کاال از انبار را برعهده دارند.

وز کاري پس حداکثر  يک روز کاري پس از جلسه مزايده نتايج اعالم خواهد شد و برنده مزايده موظف است حداکثر ظرف پنج ر )۱۴
-از اعالم نتيجه , نسبت به خروج کاال از انبار اقدام نمايد. در غير اينصورت بازاء  هر روز تاخير  يک درصد کل ارزش کاال

به عنوان هزينه انبارداري از محل تضمين مزايده کسر مي گردد.درصورت عدم خروج کاال تا ده   -حداکثرتا سقف شش درصد
ورت عقد قرارداد, کاال تحويل مي گردد.درغير اين صورت به تشخيص شرکت , مزايده فسخ گرديده روز پس از اين مدت , در ص

 ويابه برنده دوم واگذارو سپرده نفر اول ضبط خواهد گرديد.

 ارائه پيشنهاد به منزله قبول کليه شرايط مزايده مي باشد. )۱۵

 ن موافقت کتبي شرکت به ديگري ندارد.برنده مزايده حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدو )۱۶
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 عکسبرداري وفيلم برداري با دوربين , تلفن همراه و نظاير آن در محدوده انبارهاي شرکت ممنوع مي باشد. )۱۷

 بالمانع است. ازکارشناس مزايده شرکت حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پاکت پيشنهادات با ارائه معرفي نامه )۱۸

 احتساب ماليات بر ارزش افزوده اعالم نمايد.  بدونشنهادي را بايد برنده مزايده قيمت پي )۱۹

 شرکت کنندگان مي توانند يک مرتبه از کاالهاي مورد مزايده بازديد نموده و براساس آن قيمت پيشنهادي خود را اعالم نمايند . )۲۰

 کليه کسورات قانوني متعلقه , برعهده خريدار مي باشد. )۲۱

 اخذ مي گردد.  عالوه بر قيمت پيشنهادياز برنده مزايده  ماليات بر ارزش افزودهنه  درصد طبق قانون ,  )۲۲

شرکت کننده در مزايده بايد نشاني اقامتگاه قانوني خود را دقيق تعيين و اعالم نمايد و هرگونه اخطار, ابالغ , نامه , نمابر که به  )۲۳
 ونه اعتراض و ادعاي عدم ابالغ  نخواهد داشت.نشاني مذکور ارسال شود ابالغ محسوب شده و شرکت کننده حق هيچگ

برگزار ۲۳/۱۱/۹۸مورخ شنبهچهار ۱۴و جلسه کميته مزايده ساعت   مي باشد ۲۳/۱۱/۹۸مورخ  ۱۱مدت قبول پيشنهادات تا ساعت  )۲۴
 مي گردد.

به دبير کميته مزايده مستقر در اداره  ۲۶/۱۱/۹۸شرکت کنندگان براي کسب اطالع از نتيجه مزايده مي توانند از روز شنبه مورخ  )۲۵
 )مراجعه نمايند.۳۳۶۵۱۳۴۲-۰۵۱انبارها (

پيشنهادي به شرکت نسبت به واريز وجه مبالغ  يبرندگان مزايده مي بايد حداکثر تا پنج روز پس از اعالم برنده و ابالغ از سو )۲۶
اقدام نمايند و پس از ارائه فيش واريزي به امور )  ۴۹۸۷۴(کدشعبهنزد بانک ملت شعبه دانشجو ۱۸۵۴۰۵۴۰۵۶حساب جاري جام 

مالي شرکت و دريافت حواله , نسبت به خروج کاال از انبارشرکت اقدام نمايند. تحويل کاال به برندگان پس از واريز وجه کامل 
 امکان پذير مي باشد.

 ۹۱۶۹۶-۴۳۱۱۳ :یکدپست و۱۰۱۰۱۳۳۵۵۳۹ :شرکت  یشناسه ملو ۴۱۱۱۹۱۸۷۹۸۱۹: شرکت شماره اقتصادی )۲۷

برق استان خراسان رضوي نزد  يبه نام شرکت توزيع نيرو ۱۸۵۴۰۵۴۰۵۶بايد به حساب جاري جام  تضمين شرکت در مزايده )۲۸
 1398و يا نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکي معتبرو قابل تمديد تا پايان سال گرديدهواريز)  ۴۹۸۷۴ کدشعبه(بانک ملت شعبه دانشجو

 ضمانتنامه قيد گردد. ياقدام گردد.همچنين الزم است نشاني ومشخصات کامل بانک بر رو

 مجاز مي باشد. يتبصره:تضمين شرکت در مزايده از محل بستانکار
شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي به اختصار شرکت قيد شده و بندنوشته شده که در آن  ۲۷توضيح : شرايط مزايده در

پيشنهاد دهنده و شرکت کننده افراد حقيقي و يا حقوقي هستند که نسبت به تکميل اين برگ اقدام و ملزم به رعايت کليه مندرجات آن 
 مي باشند.

..... به شماره شناسنامه ...................و کدملي .................................. صادره از اينجانب ................................... فرزند ...................
ديد نموده .... ازکاالهاي مزايده گذاشته شده باز............................. نماينده شرکت..........................................به شماره ثبت ............................

 و هيچگونه امر مجهولي باقي نمانده است.دارم قبول  نموده و, کليه شرايط مزايده را مطالعه 
 نام و نام خانوادگي:                                               

 امضاء:                                                         
 ۹۸تاريخ:             /       /                                                   
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 مشخصات شرکت کننده در مزايده

 .....................................................................................................................................................نام شرکت : 

 )ي..(ضرور.........................................نام مديرعامل : ...........................................................................................

 ...................................................................................................................................................کد اقتصادي : 

 )ي...... (ضرور....................کد ملي مديرعامل(مزايده گر) : ...............................................................................

 )ي..................(ضرور...............................................شماره همراه مديرعامل(مزايده گر)  :...............................

 )ي................................ (ضرور.......................نشاني دفتروکدپستي: ................................................................

 .......................نشاني کارخانه وکدپستي: ......................................................................................................

 .............................................................................................................................نوع فعاليت : ..............................

 ...........................شماره.تاريخ ومحل ثبت : ......................................................................................................

 )ي................................. (ضرور...تلفن دفتر : ....................................................................................................

 .............................................................................................نمابر دفتر : ...............................................................

 .........................................تلفن کارخانه : ..............................................................................................................

 ...............................نمابر کارخانه : .............................................................................................................

 ...........نشاني و مشخصات بانک صادر کننده ضمانتنامه بانکي :..............................................

 )يشماره حساب بانکي(جهت استردادسپرده): ................................................................................ (ضرور

 )ي(ضرور..............................................................  (جهت استردادسپرده): .......شماره شباي حساب بانکي

 )ي....... (ضرورنام صاحب حساب فوق : .........................................................................................................

 )ي.......................... (ضرورکد ملي صاحب حساب : ........................................................................................

 .................نام بانک  و شعبه : ..........................................................................................................

 مهر و امضا مزايده گر:
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 اعالم قيمت پيشنهادي

..........................صادره از..............................به نشاني اينجانب................................فرزند.........................به شماره شناسنامه..................وکدملي...............
........................... به شماره ثبت ................با قبول ............... شماره تلفن ثابت...........................شماره تلفن همراه....................................نماينده شرکت ............................................................

 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي را به صورت ذيل خريداري نمايم. ۲۱/۹۸ع مزايده کليه شرايط مزايده و رويت کامل کاال اعالم آمادگي مينمايم کاالي موضو

 امضاء :

يف
رد

 

 واحد مقدار عنوان
مبلغ سپرده 

 مزايده
 (ميليون ريال)

 جمع کل مبلغ پيشنهادي براي هر رديف (به ريال) مبلغ پيشنهادي براي هر واحد کاال (به ريال)
 به حروف به عدد به حروف به عدد

     ۱۰۰ کيلوگرم ۰۰۰/۵۰ انواع آهن آالت اسقاط ۱
     ۴۰ کيلوگرم ۰۰۰/۲۰ انواع سيم فوالدي مهار ۲
     ۱۰ کيلوگرم ۰۰۰/۱ موادچدني اسقاط ۳
     ۱۵ کيلوگرم ۰۰۰/۲ انواع درب وپنجره آلومينيومي, رادياتورشوفاژ ۴
     ۱۵ کيلوگرم ۰۰۰/۵ اسقاط کله چراغ آلومينيومي وسوکت وکلمپ ۵
     ۵۰ کيلوگرم ۰۰۰/۱۵ انواع چوک وترانس جريان اسقاط ۶
     ۱۵ کيلوگرم ۰۰۰/۱۸ قسمت فلزي مقره بشقابي ۷
     ۴۵۰ کيلوگرم ۰۰۰/۴۵ کابل مسي خشک وروغني اسقاطانواع  ۸
     ۲۵۰ کيلوگرم ۰۰۰/۴۵ کابل آلومينيومي خشک وروغنيانواع  ۹
     ۸۰ کيلوگرم ۰۰۰/۱۵ انواع سيم آلومينيومي اسقاط ۱۰
     ۱ کيلوگرم ۰۰۰/۵ الوار چوب وتخته ۱۱
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۶ 
 

 نمايد.مقاديرکاالهايي که واحدآن کيلوگرم است ,برآوردي و تقريبي است و برنده مزايده موظف است کاالها را با متعلقات و ضمائم آن کامل خارج توضيح: 
 امضاء مزايده گر:

يف
رد

 

 واحد مقدار عنوان
مبلغ سپرده 

 مزايده
 (ميليون ريال)

 جمع کل مبلغ پيشنهادي براي هر رديف (به ريال) مبلغ پيشنهادي براي هر واحد کاال (به ريال)
 به حروف عددبه  به حروف به عدد

     ۳ کيلوگرم ۰۰۰/۲ لوازم خودرويي اسقاط ۱۲
     ۳ حلقه ۱۱۵ انواع الستيک خودرويي اسقاط ۱۳
     ۲۰ کيلوگرم ۰۰۰/۵ انواع کليد اتومات اسقاط ۱۴
     ۲۰۰ کيلوگرم ۰۰۰/۲۰ نالوگ اسقاطآانواع کنتور  ۱۵
     ۳ کيلوگرم ۰۰۰/۳ موادغيرفلزي ۱۶
     ۱۰ عدد ۲۷ کيلوولت۲۰ترانس جريان وولتاژانواع  ۱۷
     ۱ عدد ۳۴ وکليدخشک انواع خازن فشارمتوسط ۱۸
     ۴۰ عدد ۸۴ انواع قرقره فلزي سيم وکابل ۱۹
     ۱۰ عدد ۲۰۰ انواع تابلو توزيع و جعبه اسقاط ۲۰
     ۱ عدد ۲۵ انواع ميز اداري ۲۱
     ۱ چکي (نوومستعمل)کامپيوتريانواع تجهيزات ولوازم  ۲۲
     ۱ چکي تور وفتوسل وپاترون اسقاطيانواع اگنا ۲۳
     ۲ چکي مينياتوري وتيغه اي)-انواع فيوز اسقاط(آلفا ۲۴
     ۱ چکي انواع پايه کات اوت اسقاط ۲۵
     ۲ چکي فن اسقاط-يخچال -بخاري-انواع آبگرمکن ۲۶
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