
 

 

 
 شرکت توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي

 شماره  اسناد مزايده عمومي 

۱۱  /۹۹ 
 انواع,صندلي انواع,اسقاط اوت کات پايهانواع , اسقاط آالت آهن فروش انواعموضوع : 
وتابلو توزيع و سيم فوالد�  کابل مسي وآلومينيومي والوارچوب وتخته, انواع فلز� قرقره

 اسقاط واجاق گازوسايرکاالها� اسقاط, انواع يخچال

 رديف) ۲۸(
 شامل :

 آگهي مزايده .۱
 ط مزايدهيشرادعوتنامه و  .۲

 پرسشنامه اطالعات مزايده گر .۳

 قيمتفرم پيشنهاد  .۴
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 "آگهی فراخوان مزایده عمومی  "

  11/99 
 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي:  مزايده گزار

والوارچوب  فلز� قرقره انواع,صندلي انواع,اسقاط اوت کات پايه,انواع , اسقاط آالت آهن فروش انواع:  موضوع مزايده
 اسقاط وتابلو توزيع و سيم فوالد� اسقاط, انواع يخچال واجاق گازوسايرکاالها� کابل مسي وآلومينيومي وتخته, انواع

 : مشهد,روبروي ميدان باررضوي , ابتداي بلوارشهيدعباسپور,جنب نيروگاه برق ومقابل شرکت گازمحل دريافت اسناد 
 www.Tavanir.org.ir)سايت معامالت توانيرwww.kedc.ir(–)۲)سايت شرکت(۱(:دهنشاني اينترنتي دريافت اسنادمزاي

باارائه فيش (بجز روزهاي تعطيل) ۱۴تا  ۸ازساعت ۱۵/۰۲/۹۹شنبه دوتا  ۰۶/۰۲/۹۹: ازروزشنبهفروش اسنادزمان 
 يخراسان رضو برق يبه نام شرکت توزيع نيرو بانک ملت۱۸۵۴۰۵۴۰۵۶به شماره حساب ريال۰۰۰/۸۰۰به مبلغ  يواريز

به نشاني فوق  مرکزيمحل انباردر ۱۱تا ۸از ساعت ۱۵/۰۲/۹۹تادوشنبه ۱۳/۰۲/۹۹شنبههاي : روزديبازدزمان و محل 
 درنشاني فوق ۱۵/۰۲/۹۹حداکثر تا ساعت يازده صبح مورخ  : ل پاکتيتحومهلت 

 واقع دربلوار فرهنگ يبرق استان خراسان رضو يرويع نيدرمحل شرکت توز۱۴ساعت ۱۵/۰۲/۹۹: ش پاکاتيجلسه گشا
 کارشناس مزايده-۳داخلي-۰۵۱۳۳۶۵۱۳۴۳: تلفن براي کسب اطالعات بيشتر

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kedc.ir
http://www.Tavanir.org.ir
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 بسمه تعالي
 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي

 اوت کات هيپا,انواع , اسقاط آالت آهن انواع رديف کاال� اسقاط و مازاد شامل:۲۸ : فروش ۱۱/۹۹مزايده شماره 
سيم فوالد� و ع يابلو توزتو يومينيوآلوم يمس کابل , انواعوالوارچوب وتخته �فلز قرقره انواع,يصندل انواع,اسقاط
 ۱۳۹۹ ارديبهشت -اسقاط �هاخچال واجاق گازوسايرکاالي, انواع اسقاط

به نام  ۱۸۵۴۰۵۴۰۵۶به شماره  ملتريال به حساب سپهر بانک  ۰۰۰/۸۰۰اسناد مزايده درقبال ارائه فيش واريز مبلغ  )۱
 شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي ارائه مي گردد.

پاکت ارائه گردد: پاکت شامل فيش واريزي بابت سپرده ويا ضمانتنامه ک يدر مي تواند اسناد شرکت در مزايده  )۲
) ۶و۵ات(صفحقيمت)  و برگه پيشنهاد۴تا  ۲معتبر بانکي و اسناد امضاء شده مزايده توسط شرکت کنندگان(صفحات 

 که الزم است پيشنهاد قيمت , به عدد وحروف درج گردد.
به پيشنهادهاي فاقدسپرده ومبهم وياسپرده هاي مخدوش يا کمتر از ميزان مقرر,فاقدامضاء , مشروط, چک شخصي  )۳

 ونظايرآن  و پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

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

 شرکت  در رد يا قبول هريک و يا تمام پيشنهادات مختار مي باشد. )۵
 طبق آيين نامه معامالت شرکت , پرسنل شرکت , نمي توانند در مزايده شرکت کنند. )۶
صورتي که با مفاد آيين نامه  ذکر شرايط خاص از طرف شرکت کننده عالوه برآنچه که در برگه اعالم آمده است در )۷

 معامالت شرکت و اسناد اين مزايده مغاير نباشد بالمانع است.
 درصد افزايش يا کاهش دهد. ۲۵مزايده راتا  يشرکت مجاز است مقدارکاال )۸
برنده شدن در مزايده حقي براي شرکت کننده ايجاد نميکند وشرکت مي تواند تا قبل از تحويل کاال معامله را فسخ  )۹

 رده را به شرکت کننده مسترد نمايد.وسپ
 سپرده برنده مزايده تا پايان دوره مزايده نزد شرکت باقي مي ماند. )۱۰
 پيشنهادي واگذار مي نمايد. متيقشرکت کليه پيشنهادات را بررسي و کاالي مورد مزايده را به باالترين  )۱۱
نکند سپرده او ضبط و بابرنده دوم معامله انجام در صورتيکه برنده اول  , کاال را در مهلت تعيين شده از انبار خارج  )۱۲

خواهد شد. بديهي است سپرده نفر اول ودوم تا زمان تعيين برنده و تحويل اولين محموله کاال نزد شرکت باقي مي 
 ماند ودر صورت انصراف سپرده آنان غير قابل برگشت خواهد بود.

 بر عهده برنده مزايده است.)نظايرآنهزينه باسکول و ونقل و بارگيري,حملشامل (کليه هزينه هاي مربوط به تحويل کاال )۱۳
 در محل انبارمرکزي شرکت واقع در مشهد , بلوار شهيد عباسپور مي باشد.)۳و۲(بجزرديفتحويل کاال محل  )۱۴
و مقررات ايمني شرکت بوده و مسئوليت جبران خسارات وارده به  الزاماتبرندگان مزايده ملزم به رعايت کليه  )۱۵

 اشخاص ثالث در حين خروج کاال از انبار را برعهده دارند. شرکت ويا
حداکثر  يک روز کاري پس از جلسه مزايده نتايج اعالم خواهد شد و برنده مزايده موظف است حداکثر ظرف پنج  )۱۶

يک   روز کاري پس از اعالم نتيجه , نسبت به خروج کاال از انبار اقدام نمايد. در غير اينصورت بازاء  هر روز تاخير
به عنوان هزينه انبارداري از محل تضمين مزايده کسر مي   -حداکثرتا سقف شش درصد-درصد کل ارزش کاال
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گردد.درصورت عدم خروج کاال تا ده روز پس از اين مدت , در صورت عقد قرارداد, کاال تحويل مي گردد.درغير اين 
 اگذارو سپرده نفر اول ضبط خواهد گرديد.صورت به تشخيص شرکت , مزايده فسخ گرديده ويابه برنده دوم و

 ارائه پيشنهاد به منزله قبول کليه شرايط مزايده مي باشد. )۱۷
 برنده مزايده حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت کتبي شرکت به ديگري ندارد. )۱۸
ر کمیته مزایده مستقردراداره ازدبیبا ارائه معرفي نامه  تهاحضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پاک )۱۹

 بالمانع است.انبارها

 احتساب ماليات بر ارزش افزوده اعالم نمايد.  بدونبرنده مزايده قيمت پيشنهادي را بايد  )۲۰
شرکت کنندگان مي توانند يک مرتبه از کاالهاي مورد مزايده بازديد نموده و براساس آن قيمت پيشنهادي خود را به  )۲۱

 اعالم نمايند .صورت عددي و حروفي 
 کليه کسورات قانوني متعلقه , برعهده خريدار مي باشد. )۲۲

 از برنده مزايده عالوه بر قيمت پيشنهادي  اخذ مي گردد. نه  درصد ماليات بر ارزش افزودهطبق قانون ,  )۲۳
, ابالغ , نامه , شرکت کننده در مزايده بايد نشاني اقامتگاه قانوني خود را دقيق تعيين و اعالم نمايد و هرگونه اخطار )۲۴

نمابر که به نشاني مذکور ارسال شود ابالغ محسوب شده و شرکت کننده حق هيچگونه اعتراض و ادعاي عدم ابالغ  
 نخواهد داشت.

 برگزار مي گردد.همان روز۱۴وجلسه کميته مزايده ساعت مي باشد ۱۵/۰۲/۹۹مورخ۱۱مدت قبول پيشنهادات تاساعت )۲۵
به دبير کميته مزايده  ۱۷/۰۲/۹۹شنبه مورخ چهارز نتيجه مزايده مي توانند از روز شرکت کنندگان براي کسب اطالع ا )۲۶

 )مراجعه نمايند.۳۳۶۵۱۳۴۲-۰۵۱مستقر در اداره انبارها (
شرکت نسبت به واريز وجه مبالغ  يبرندگان مزايده مي بايد حداکثر تا پنج روز پس از اعالم برنده و ابالغ از سو )۲۷

نزد بانک ملت شعبه دانشجو اقدام نمايند و پس از ارائه فيش واريزي  ۱۸۵۴۰۵۴۰۵۶پيشنهادي به حساب جاري جام 
خروج کاال از انبارشرکت اقدام نمايند. ودريافت حواله واقع در بلوار فرهنگ مراجعه و نسبت به به امور مالي شرکت 
 ن پس از واريز وجه کامل امکان پذير مي باشد.تحويل کاال به برندگا

به نام  ۱۸۵۴۰۵۴۰۵۶بايد به حساب جاري جام  (که دربرگه اعالم قيمت مشخص شده است)تضمين شرکت در مزايده )۲۸
برق استان خراسان رضوي نزد بانک ملت شعبه دانشجو واريز و يا نسبت به ارائه ضمانتنامه  يشرکت توزيع نيرو

 ياقدام گردد.همچنين الزم است نشاني ومشخصات کامل بانک بر رو ۱۳۹۹تمديد تا پايان سالبانکي معتبرو قابل 
 ضمانتنامه قيد گردد.

 مجاز مي باشد. يتبصره:تضمين شرکت در مزايده از محل بستانکار
بندنوشته شده که در آن شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي به اختصار شرکت  ۲۸توضيح : شرايط مزايده در

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

ي .................................. صادره از اينجانب ................................... فرزند ........................ به شماره شناسنامه ...................و کدمل
.... ازکاالهاي مزايده گذاشته شده بازديد ............................. نماينده شرکت..........................................به شماره ثبت ............................

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

                  امضاء:                 
 ۹۹تاريخ:             /       /                         
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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...................................پستي: .............................................................نشاني دفتروکد

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

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

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

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

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

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

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

 ..................................................ک صادر کننده ضمانتنامه بانکي :............................نشاني و مشخصات بان

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

 ي)جهت استردادسپرده): ..................................................................... (ضرورحساب بانکي(شباي شماره 

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

 )ي.................................................................................................................. (ضرور کد ملي صاحب حساب :

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

 مهر و امضا مزايده گر:        

 نام و نام خانوادگي:
 ۹۹تاريخ :       /      /                               
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 برگه اعالم قيمت پيشنهادي

 .........................به نشاني ...................................................... صادره از..............................   ..........................اينجانب................................فرزند.........................به شماره شناسنامه..................وکدملي...............
با قبول کليه شرايط مزايده  به شماره ثبت ............................      نماينده شرکت ...........................................    ............................. شماره تلفن همراه                    ....................................... يبانکي شماره شبا

 محل امضاء مزايده گر                 برق استان خراسان رضوي را به صورت ذيل خريداري نمايم. يشرکت توزيع نيرو ۱۱/۹۹و رويت کامل کاال اعالم آمادگي مينمايم کاالي موضوع مزايده 

يف
رد

 

 واحد مقدار عنوان
 فروش

تضمين شرکت 
 در مزايده

 (ميليون ريال)

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

     ۱۲۰ کيلوگرم 000/40 انواع آهن آالت اسقاط ۱

     ۳۶۰ کيلوگرم 000/90 ميلگردمستعمل(انبار برق تربت حيدريه) ۲

     ۲۰ عدد 38 عددچناران)۱۴عددقوچان و۲۴سيم(انواع قرقره فلزي  ۳

     ۸۰ کيلوگرم 000/8 وکله چراغ آلومينيومي(فاقد متعلقات) سوکت وکلمپ ۴

     ۳۰ کيلوگرم 3500 انواع پايه کات اوت اسقاط ۵

     ۱۰ دستگاه 2 ريکلوزر براش اسقاط ۶

     ۴۰ عدد 1271 کيلوولت چيني۲۰مقره بشقابي  ۷

     ۲۰ عدد 000/40 ۳۵-۳۵نمره آلومينيوميبست  ۸

     ۴۰ کيلوگرم 600 ۱۶سيم مسي نمره  ۹

     ۱۰ متر 2019 ۴*۲,۵مسي  کابل ۱۰

     ۱۰ عدد 178 ۱۲۰قورباغه سيمکشي نمره ۱۱

     ۲۰ کيلوگرم 1400 لوازم خودرويي اسقاط ۱۲

     ۲۰ چکي چکی انواع اگناتور وفتوسل وپاترون اسقاط ۱۳
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يف
رد

 

 مقدار عنوان
 واحد
 فروش

تضمين شرکت 
 در مزايده

 (ميليون ريال)

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

     ۲۰ چکي چکی مينياتوري وتيغه اي)-انواع فيوز اسقاط(آلفا ۱۴

     ۷۰ کيلوگرم 000/5 آلومينيومي خشک وروغنيکابل  ۱۵

     ۶۰ کيلوگرم 000/5 انواع کليد اتومات اسقاط ۱۶

     ۱۰ کيلوگرم 000/7 الوار چوب وتخته ۱۷

     ۲۰ دستگاه 20 فن اسقاط-يخچال -بخاري-انواع آبگرمکن ۱۸

     ۲۰ عدد 000/25 ساکت آيو بال آي  ۱۹

     ۲۰ عدد 27 کيلوولت۲۰وولتاژانواع ترانس جريان  ۲۰

     ۳۰ کيلوگرم 000/10 انواع سيم فوالدي مهار ۲۱

     ۱ کيلوگرم 18 کاري پودر مخصوص لحيم ۲۲

     ۱۰ عدد 5 تن۵پرس باجک روغني  ۲۳

     ۲۰ عدد 800 وات۴۰۰المپ گازي بخار جيوه  ۲۴

     ۳۰ عدد 100 تابلواسقاط ۲۵

     ۱۰ عدد 2400 سوکتيوات ۱۸المپ يو شکل  ۲۶

     ۱۰ چکي چکی لوازم الکترونيکيانواع  ۲۷

     ۲۰ عدد 473 ساعت فرمان کنتور ۲۸
هر واحد کاال)) در جدول فوق  يبرا) همچنين منظور از ((مبلغ پيشنهادي ۲) حجم کاالهايي که واحد سنجش آنها کيلوگرم است برآوردي است وبرنده مزايده موظف است کليه موجودي انبار را خارج نمايد.۱توضيح: 

 .شوديمآن چقدرپيشنهاد يک کيلوگرم يفروش معرفي شده برا يبرا اسقاط آهن آالت کيلوگرم  ۱۰۰۰۰اينست که اگر 
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