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 بخش اول

 نامه شرکت در مزايده عمومي  دعوت

 آهن  ضايعاتياقالم فروش 

شركت    اقالم ضایعاتیگزار در نظر دارد  عنوان مزایدهه( بسهامی خاص)لند خلیج فارسپاالیش گاز بیدبشركت  

در   واقع  را  اس   ماهشهر،خود  مقتضی  لذا  برساند.  فروش  به  عمومی  مزایدة  طریق  از  با را  را  پیشنهاد خود  ت 

 رعایت شرایط ذیل, ارائه نمائید. 

 موضوع مزايده :-1

مطابق پیوست بخش پنجم    یج فارسپاالیش گاز بیدبلند خلشركت  آهن    كاالی ضایعاتیعبارت است از فروش  

 اسناد و براساس مشخصات و شرح مندرج در اسناد مزایده.

مراجعه  با    06152345986شماره تماس  هماهنگی قبلی با  با  بایستی  متقاضیان قبل ازتسلیم پیشنهاد می   :تبصره

ماهشهر،    نشانی:به   شهرستان  آبا  17بلوار  خوزستان،  پااليشگاه  مخازن  از  بعد  قديم شهريور،  جاده  دان، 

پاال شرکت  مخازن  سايت  فارسمجیديه،  خلیج  بیدبلند  گاز  سایر    يش  و  مزایده  موضوع  اقالم  رویت  با  و 

اوراق مزایده    پس ازمطالعة دقیق اسناد و  اشد و دریافت رسید بازدید وعواملی كه ممكن است درپیشنهاد مؤثر ب

هزینه كلیة  نماومحاسبة  ارائه  را  خود  پیشنهادی  قیمت  هیچها  اقالم ید.  از  آگاهی  برعدم  مبنی  اعتراضی  گونه 

هد موضوع مزایده و یا عدم اطالع ازمحتویات مدارك مزایده و ادعای جهل و غبن به هیچ عنوان مسموع نخوا

 بود. 

 03/08/1400مورخ    شنبهدولغایت    1400/ 27/07مورخ    شنبه سه از روز  .تاريخ و محل توزيع اسناد مزايده:2

 باشد.می

 .WWWسایت اینترنتی شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس به نشانی           : اسناد مزايده  ريافتمحل د

pgbdboland.ir   مناقصهمی مناقصه باشد  اسناد  كه  دریافت    گرانی  اینترنتی  ازسایت  بهمیرا  نیاز  -نمایند 

هزینه   میپرداخت  گران  مناقصه  ندارند.همچنین  مراجعهخریداسناد  با  بهبهان،  توانند  آدرس   17كیلومتر    به 

بهبهان فارسرامهرمز،  -بزرگراه  بیدبلند خلیج  گاز  پاالیش  پیمانشركت  و  امور حقوقی  دفتر  اخذ ،  به  ها.نسبت 

 یند.اسناد اقدام نما

میلیون(ریال به حساب بنام   دو )2،000،000بایست مبلغگرانی كه مایل به دریافت اسناد كاغذی هستند میمناقصه

   گزار تحویل نمایند.امور پیمانهای مناقصهش گاز بیدبلند واریز و رسید آن را به شركت پاالی 

بانک 1245301176812ید به حساب  هزار(ریال است كه با  پانصد)  000/500قیمت اسناد مناقصه مبلغ  -1تبصره

تهران، كد شعبه   فارس  1245سپه، شعبه خالد اسالمبولی  بیدبلند خلیج  گاز  پاالیش  و  ریزوا  بنام شركت    شده 

 .گزار تحویل شود  مزایدهرسید آن به دستگاه 

 مبلغ تضمین شرکت در مزايده :  -3
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باشد كه باید می  ( ریال میلیون  پانصد و چهل)540،000،000  آهن عدد  ضایعات   در مزایدهمبلغ تضمین شركت  

ضمانت بانكیبصورت  به    و  معتبر  نامه  نقدی  واریز  س  1245301176812حساب  یا  شعبانک  خالد   هبپه، 

گردیده باشد به مزایده گزار   واریز   بنام شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 1245اسالمبولی تهران، كد شعبه  

 تسلیم گردد. 

 هاداتی كه حاوی چک معمولی )شخصی(، سفته و غیره باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشن تذکر:

 محل تسلیم پیشنهاد: -4

بهبهان، شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس ، دفتر -جاده رامهرمز  17 متر، كیلو بهبهان خوزستان ، شهرستان 

 06152102265به شماره تلفن: امور حقوقی و پیمانها 

 هلت ارائة پیشنهاد :آخرين م -5

روز   پیشنهاد  ارائة  مهلت  به    باشد،می  14ساعت    15/08/1400مورخ  شنبه  آخرین  گزار  مزایده  دستگاه 

 ئه شده باشد به هیچ وجه ترتیب اثر نخواهد داد.مهلت مقرر ارا بعد از داتی كهپیشنها

 پیشنهادات: گشايشزمان -6

ساعت    گشایشزمان   راس  مزایده  محل  17/08/1400مورخ    شنبهدو روز    11پاكات  گاز   در  پاالیش  شركت 

كیلومتر   بهبهان،  در  واقع  فارس  خلیج  بهبهان  17بیدبلند  پشرك رامهرمز،  -بزرگراه  گااالیت  خلیج ش  بیدبلند  ز 

 می باشد.  فارس

 باشد. داشتن برگ نمایندگی رسمی بهمراه مهر شركت جهت اشخاص حقوقی الزامی می-1تبصره

 باشد. الزامی می پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس شركترت ملی جهت ورود به  بهمراه داشتن كا-2تبصره

گران خواهد  مزایده  پاكات به اطالع    شزمان گشای  قباًید متعاالذكر پیش بیامان فوقچنانچه تغییری در ز-3تبصره

 رسید.

و    -7 مهر  یا  حقیقی  اشخاص  امضای  به  باید  مربوطه  پیشنهاد  و  مزایده  اسناد  اوراق  و تمام  مجاز  امضای 

 تعهدآور شركتهای پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود. 

 تیجه آنها اعالم خواهد شد. رسی و متعاقباً نونی, برفات قانپیشنهادات واصله پس از طی تشری -8

دهندگان  پیشنهاد شوند و سپردة سایردو پیشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب می ،از پیشنهادات واصله

 به درخواست آنها مسترد خواهد شد. 

های مربوطه  و آئین نامه  راتمقر طبق  اند  هر گاه اطالع حاصل شود كه پیشنهاد دهندگان با هم تبانی كرده   -10

 اقدام خواهد شد. 
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 بخش دوم

 دستورالعمل پیشنهاد دهندگان و  شرایط مزایده

 

بر مراتبی كه در دعوت این مزایده  نامة شركت  عالوه  در  نیز  ذیل  ذكر شده است شرایط مشروحة  در مزایده 

 مورد عمل قرار خواهد گرفت : 

ستة الك و مهر شده كه محتوی سه پاكت ر یک پاكت سربخود را دپیشنهاد  داوطلب شركت در مزایده باید  -1

به امور  ج، ب و    الفجداگانة   تنظیم و در مؤعد مقرر  بندهای بعدی  به ترتیب  های پیمانحقوقی و    می باشد, 

 گزار تسلیم نمایند. دستگاه مزایده

پ تلفن  و  نشانی  و  نام  و  مزایده  موضوع  باید  الذكر  فوق  پاكت  روی  دبر  تیشنهاد  و  پیشنهاد هنده  تسلیم  اریخ 

 پیمانهای مزایده گزار تسلیم گردد.حقوقی و ه  دفتر امور  نوشته شود و در مهلت مقرر, ب

مام اسناد و مدارك مشروحه در بندهای ذیل است كه حسب مورد در داخل یكی از  منظور از پیشنهاد مزایده ت-2

 قرار داده می شوند.   ج، ب یا  الف سه پاكت 

مزایده كه از طرف مزایده گزار در اختیار داوطلبان قرار داده شده است باید بر طبق شرایط دارك  د و مسناا -3

به مزایده گذار    ج ،ب و    الف ارك درخواستی در پاكت های  اسناد مزایده تكمیل و تنظیم شده و همراه سایر مد

 تسلیم گردد. 

 از : تند  وند عبارقرار داده ش "الف"مدارك و اسنادي که بايد در پاکت -4

 تضمین شركت در مزایده.  -

 قرار داده شوند عبارتند از :   " ب"مدارك و اسنادي که بايد در پاکت  -5

ایده, كه از طرف مزایده گزار در اختیار داوطلبان قرار داده شده است كلیة اسناد و مدارك مربوط به مز  -1-5

 .گزار گرددپس از تكمیل و مهر و امضاء تحویل مزایده

 ربوط به هویت پیشنهاد دهنده :دارك مم -2-5

 اسامی دارندگان حق امضاء،   اشخاص حقوقی شامل: اساسنامه، روزنامة رسمی حاوی آگهی تأسیس شركت،

 ادی، شناسه ملی، آدرس و كد پستی. غییرات، كد اقتصاگهی آخرین ت

حقیقی  كارت(  فتوكپی شناسنامه،  :اشخاص  )دو طرف  ملی  دقیق    كارت  آدرس  باو  پستی و شمارة  كد    همراه 

 تلفن. 

 قرار داده شوند عبارتند از :  " ج"مدارك و اسنادي که بايد در پاکت -6

 و جدول قیمت بخش پنجم اسناد  برگ پیشنهاد قیمت -

تغییر، -7 بدون  ذكر شده،  دستورالعمل  این  بندهای  در  كه  را  مزایده  مدارك  و  اسناد  تمام  باید  دهنده  پیشنهاد 

 یل، تنظیم و مهر و امضاء و تسلیم نماید. ر آن تكمدن شرط دحذف و یا قرار دا
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، نقص و قلم پیشنهادهای مزایده باید از هر حیث كامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب-8

خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارك مزایده, یا ارائة پیشنهاد مشروط,  

یده و یا نداشتن تضمین كافی، آن پیشنهاد مردود محسوب شده و عیناَ به پیشنهاد رایط مزا برخالف شمبهم و  

 دهنده مسترد می شود. 

ذف و اضافه نمودن اسناد مزایده و نحوة تغییر و تسلیم آنها كتباً از سوی هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا ح-9

 شد.  ور خواهدایده منظ مزایده گزار اعالم و جزئی از اسناد و مدارك مز 

مزایده گزار حق تغییر, اصالح یا تجدید نظر در مزایده را قبل از انقضاء مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود -10

رتی كه پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد دارد و در صومحفوظ می

 تقاضای استرداد آن را بنماید.

نوشته شود. در    قیمت  مزایده و به عدد و حروف در برگ پیشنهاد  اقالم یمت باید برای كل  ق   ادپیشنه  رقم -11

 ست مالك عمل خواهد بود . صورت اختالف بین ارقام ، ارقامی كه به حروف نوشته شده ا

 مزایده با حداقل دو پیشنهاد تائید شده برگزار خواهد شد.-12

مدت  -13 ظرف  باید  مزایده  قیمت    وزر  10  كثرحدابرندة  مبلغ  كل  پرداخت  ضمن  گزار,  مزایده  ابالغ  از  پس 

كه مقرر گردیده  به ترتیبی    نویس آن ضمیمه است،نسبت به امضاء قرارداد كه پیش،  پیشنهادی خود به فروشنده

  گونه تشریفات قضایی و اداری بهاقدام نماید در غیر این صورت تضمین شركت در مزایدة او بدون نیاز به هیچ

 نماید.شود و پیشنهاد دهنده حق هرگونه اعتراضی را از خود ساقط میضبط می  یده گزارنفع مزا

قرار  اتمام  از  پس  مزایده  برنده  مزایده  در  نامه شركت  نداشته  ضمانت  برای ضبط وجود  موجبی  چنانچه  داد 

 گردد. باشد با درخواست خریدار  و تایید فروشنده مسترد می 

ی شده, اقدام به امضاء قرارداد و پرداخت كل ثمن معامله ننماید, بین  مهلت پیشایده در  در صورتی كه برندة مز 

اعالم می مزایده  برندة  عنوان  به  دوم  با  نفر  نیز  او  و چنانچه  یاد شدة  شود  موارد  به  ننماید,   فوقتوجه  اقدام 

    واهد شد.تضمین شركت در مزایدة او هم به نفع مزایده گزار ضبط می شود و مزایده تجدید خ

 تمامی مندرجات اسناد مزایده خوانده شد و مورد  قبول است. 

 نام و نام خانوادگی و شماره ملی پیشنهاد دهنده : 

 مهر و امضاء پیشنهاد دهنده :

 ریخ :تا

 نشانی و تلفن: 
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 بخش سوم 

 اقالم ضایعات آهن فروش قرارداد  
 پااليش گاز بیدبلند خلیج فارس شرکت 

 

 تاریخ انعقاد:

 د:دااره قرشمار

پیمان  خاص«  بین    اين  فارس»سهامی  خلیج  بیدبلند  گاز  پااليش  ثبت  شرکت  شماره  شناسه 389019به   ،

اقتصاد10320393117یمل کد  ن  411375446911ی  ،  ملی  انيآقا  یندگ ي مابا  شماره  به  نژاد  امین    محمود 

-ه ب 2802538187  ملی ره به شماکبرلو آقای غالمرضا او  و مدير عامل ره يمد ات ی ه س یرئنائب عنــوان هب 2800438398
  پیمان که در اين    5، طبقه  8خیابان بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پنجم، پالک    به نشانی تهران،  رئیس امور مالی،  عنوان

                 دارنده کد اقتصادی شماره                   بشماره شناسه ملی                     شرکت  و  شود ازيكطرفنامیده می  "فروشنده"

به                                شماره تلفن                                                          نشانی:............        به شمارةثبت شده  

«  خريدار »تصـار  به اخ  که منبعد در اين پیمان                     به شماره ملی  عنوان .......................آقای              بهنمايندگی  

   گردد.نامیده می شود از طرف ديگر منعقد می

 موضوع قرارداد -1ماده

  طبق جدول پیوست بخش پنجم اسناد   د خلیج فارس پااليش گاز بیدبلنشرکت  کاالی ضايعاتی آهن  فروش  عبارت است از  

قديم مجیديه، سايت مخازن    ، جادهآبادان شهريور، بعد از مخازن پااليشگاه    17بلوار  خوزستان، شهرستان ماهشهر،  واقع در  

، که بطور کامل به رؤيت خريدار رسیده و از کم و کیف آن اطالع کامل حاصل نموده  ت پااليش گاز بیدبلند خلیج فارس شرک

 است.

 % افزايش يا کاهش دهد.25تا با همین نرخ  می تواند حجم اقالم موضوع مزايده را  تبصره: فروشنده

 اد  مبلغ قرارد-2ماده

..........................................................(ريال  پیمان   لغمب حروف)  به   ............................................. عدد  نرخ  به  تفكیكی  فهرست  اساس    هابر 

 محاسبه گرديده است.

 باشد. ر ملزم به پرداخت آن به فروشنده میخريدا گردد و تبصره: مالیات بر ارزش افزوده طبق مقررات به مبلغ فوق افزوده می

 نحوة تحويل اقالم به خريدار  -3ماده

 .  فروشنده متعهد است اقالم مورد معامله را پس از دريافت کل ثمن معامله و در مقابل اخذ رسید به خريدار تحويل دهد

 تعهدات فروشنده -4ماده

اطالع خريدار خ  -1-4 به  کتبی  به صورت  فروشنده  توسط  موعدهايی که  در  فقط  معامله  موضوع  اقالم  واهد رسید  تحويل 

 گیرد.صورت می

 ات خريدار  تعهد-5ماده

 پس از ابالغ قرارداد. روز  10حداکثر پرداخت ثمن معامله  -1-5
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مالیات  لذا  باشد.دولتی به عهده و هزينه خريدار میجابجايی و حمل اقالم موضوع معامله و همچنین عوارض    عملیاتکلیه  

 باشد. ش افزوده برعهده خريدار میزاربر

ابالروز  20مدت  بايست حداکثر ظرف  خريدار می-2-5 از  قراردادبعد  و خرو  غ  بارگیری  به  پیمان  نسبت  ج ضايعات موضوع 

 اقدام نمايد. 

 گردد جهت بارگیری اقالم فوق مراجعه نمايد.  اعالم می دهشود فقط در مواعدی که از طرف فروشنخريدار متعهد می -3-5

سايت پس ازابالغ قرارداد از محل    بیست روزحداکثر    را ظرف مدتکلیه کاالی موضوع قرارداد  خريدار موظف است که    -4-5

بر اساس مواد   انجام عملیات موضوع پیمان ظرف مدت ذکر شده،  نمايد و در صورت عدم  مان  پیاين    8و    7شرکت خارج 

 گردد.   عمل می

  کسور قانوني-6ماده

پرداخت کلیة عوارض،مالیات، حقوق دولتی و عمومی و غیره که به قرارداد حاضر تعلق می گیرد به عهده و هزينة خريدار  

 باشد. می

 جرائم تاخیر  -7ماده

موضوع  هرگاه هر    خريدار  بازاء  ندهد  انجام  مقرر  موعد  در  را  تا پیمان  غیرمجاز  تأخیر  پیمان  پ  روز  موضوع  عملیات  ايان 

و يا    خريدارگردد. فروشنده حق دارد اين جريمه را از مطالبات  می   اخذبه عنوان جريمه تأخیر  خريدار  ريال از    20.000.000

 نزد خود دارد برداشت نمايد.   خريدارهايی که از نامهاز هرنوع سپرده و ضمانت

 اتمهخ موارد فسخ قرارداد و اقدامات پس از آن و-8ماده

 باشد. جانبه از طرف فروشنده قابل فسخ میدر موارد ذيل، قرارداد منعقده با خريدار به طور يك -فسخ قرارداد 

 انحالل و يا ورشكستگی شرکت خريدار   -1-8

 اعسار خريدار از پرداخت ثمن معامله  -2-8

 تاخیر در خروج ضايعات آهن بر اساس قرارداد -3-8

ه با خريدار را به يكی از علل فوق فسخ کند مراتب را کتباً به اطالع خريدار می رساند و بدون قدهر گاه فروشنده قرارداد منع 

اداری،   يا  قضايی  انجام دادن تشريفات  به  مزايده،  احتیاج  نامه شرکت در  بر ضبط ضمانت  مبلغ    15معادل  عالوه  از  درصد 

 يد. ما معامله را از محل مبلغ پرداختی خريدار به نفع خود برداشت می ن

ساير  انجام  عدم  يا  الذکر,و  فوق  موارد  از  تعدادی  يا  يك  با  خريدار  تخلفات  يا  و  تخلف  انطباق  بر  مبنی  فروشنده  تشخیص 

تعهدات موضوع پیمان کافی برای فسخ قرارداد می باشد و خريدار به هیچ عنوان حق ندارد فسخ قرارداد را به عنوان يكی از 

 کند.  قیذيل تل  9موارد اختالف موضوع بند 

صورت با توجه به گونه علتی عملیات موضوع پیمان خاتمه دهد که در اين فروشنده حق دارد بدون ذکر هیچ-خاتمه قرارداد 

 گردد. حساب می تناژ خارج شده با خريدار تسويه

 فورس ماژور -9ماده

و اين امر مانع از اجرای قرارداد از  ه  در صورت بروز اتفاقات خارج از اراده طرفین که از نظر عرف )فورس ماژور( تلقی گرديد

جانب هر يك از طرفین قرارداد شود مسئولیتی متوجه طرفین نبوده و چنانچه حالت فورس ماژور بیش از يك ماه ادامه يابد، 

 در مورد فسخ و يا انجام قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گرديد.

 حل اختالف -10ماده
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اختالف  است  کلیه  ممكن  که  در درهايی  چنانچه  آيد  پیش  آن  اجرای  پس  چه  و  اجرا  مرحله  در  چه  پیمان  اين  وتفسیرمفاد  تعبیر 

، بديهی است از بودخواهد  دادگاه صالحه  مرجع حل اختالف  حل و فصل نگردد،    فروشنده و خريدارنمايندگان  کمیسیونی که مرکب از  

 د طبق پیمان می باشد. خوملزم به ايفای تعهدات   خريدارزمان حدوث اختالف تا زمان رفع آن 

 

 نشاني طرفین  -11ماده

نشانی طرفین همان است که در متن قرارداد ذکر شده است و هر گونه ابالغ از طرف فروشنده به خريدار که به صورت نامه و 

نشانی  ر  گردد و الزم است خريدار در صورت تغییالذکر ارسال شود معتبر بوده و ابالغ شده تلقی میيا فاکس به آدرس فوق

 مراتب را بالفاصله به فروشنده اعالم نمايد. 

 امضاء قرارداد -12ماده

امضاء طرفین رسید ه است و گواهی می شود که اثر    ءتنظیم و به امضابا اعتبار واحد    سه نسخه  ماده و11  در    اين پیمان

 د بود.اهخو خريدار کامل  ء روی صفحات پیمان و ساير مدارک پیوست آن بمنزله امضاخريدار مهر و

 

 فروشنده 

 پااليش گاز بیدبلند خلیج فارسشرکت 

 خريدار  

 

 مدير عامل        نائب رئیس هیات مديره و  

 

 

 رئیس امور مالي  
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 بخش چهارم 

 ضايعات آهن    فروشبرگ پیشنهاد قیمت  

 پااليش گاز بیدبلند خلیج فارس شرکت 

 

ط مزایده و با اطالع از كلیة اوضاع و احوال و عوامل موجود و یاین پیشنهاد دهنده پس از آگاهی كامل از شرا

 مؤثر در مزایده و پس از رؤیت كامل اقالم موضوع مزایده حاضر است  

اقالم موضوع مزایده را طبق شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده مندرج در  بخش پنجم )مشخصات -1

  ...  .....  ....  ...  ....  ...  ...  ...  ......  )........................ به حروف  ........................................... به عدد    ضایعات آهن  جهت (  اقالم 

می ...................(..................  ..... تعهد  گیرد  قرار  قبول  مورد  پیشنهاد  این  و چنانچه  نماید  كه ریال خریداری  نماید 

ثر ظرف مدت ده روز, معادل كل مبلغ پیشنهادی را بصورت نقدی به حساب كطبق مفاد و شرایط مزایده و حدا

فروشنده )مزایده گزار( واریز و قرارداد مربوطه را امضاء نمایم و در غیر این صورت تضمین شركت در مزایده 

 تسلیمی بدون هیچگونه حق اعتراضی برای خریدار به نفع مزایده گزار ضبط گردد.

افزوده طبق مقررات به مبلغ فوق افزوده می گردد. و خریدار ملزم به پرداخت آن به   ش مالیات بر ارز   تبصره:

 فروشنده می باشد.

می-2 اقالم  تأئید  رؤیت  و  مزایده  اسناد  دقیق  مطالعة  براساس  مزایده  مدارك  و  اسناد  و  ضمائم  كلیة  كه  كند 

گردیده و جزء الینفک این پیشنهاد   رموضوع مزایده و اطالع از تمامی مقتضیات و شرایط مزایده, امضاء و مه

 محسوب می شود.

 ماه بعد از اتمام مهلت ارائة پیشنهاد می باشد. 3اعتبار این پیشنهاد تا -3

اطالع كامل دارم كه دستگاه مزایده گزار الزامی برای واگذاری كلیه اقالم مورد مزایده به هر یک از پیشنهاد -4

 شنهاد مختار است. یدهندگان را ندارد و در قبول یا رد پ

                                                                                                                                        . 

 نام  و نام خانوادگي و شماره ملي پیشنهاد دهنده : 

 امضاء و مهر پیشنهاد دهنده :

 نشاني و تلفن تماس :

 :  تاريخ
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 بخش پنجم

 كاال   مشخصات

 ضايعات آهن 

 

 

 شرح رديف
 وزن تقريبي

(Kg ) 

 قیمت واحد 

 )هر کیلو( 
 قیمت کل

   200،000 ضایعات آهن  2

    جمع
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 بخش ششم

 نمونه فرم ها
  مزایدهمزایدهفــرم ضمانت نامه شركت در  فــرم ضمانت نامه شركت در  نمونه  نمونه  

 

 .... . ...........تاريخ :     ………………………ضمانت نامه شماره 

 ................. شماره:                       

 پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارسشــركت  

 )مضمون له( 

 

  مزایده. مایل است در  ….……………………نظر به اینكه شركت  

 )مضمون عنه(                                  

به   از  ………………………………مربوط  بانک  این  لذا  نماید  شركت  مقابل  ………………………………..  در   ..

                                                                      پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارسشـــركت  

 (  له)مضمون                

 ..)ریال(…………………………….………….. ریال  …………………………برای مبلغ  

 )بحروف نوشته شود(     )به عدد نوشته شود(    

به این بانک اطالع دهد كه پیشنهاد شركت كننده فوق مورد قبول  پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس  چنانچه  شركت    هضمانت می نماید ك

استنكاف نمده است مبلغ    قراداد در مدت مقررواقع شده ومشارالیه از امضای قرارداد مربوط یا تسلیم ضمانت نامه حسن اجرای  

 ریال مرقــوم را    ..………………………

 ود( ش)بعدد نوشته  

بمحض دریافت اولین تقاضای كتبی بدون اینكه احتیاجی به اثبات صحت و یا سقم آن و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از طریق  

 بپردازد.پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس  مراجع اداری یا قضائی داشته باشد بالدرنگ در وجه شركت  

 تبر بوده و بنا به درخواســت   عم…………………………این ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز  

   )بحروف نوشته شود(      

برای مدتی كه درخواست شود قابل تمدید خواهد بود. در صورتیكه بانک نتواند و یا نخواهد  پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس  شركت  

 . موجبات  ……………………………مدت این ضمانت نامه را تمدید كند و یا  

 )مضمون عنه( 

نســازد و بانک را موافق با تمدید ننماید در اینصورت بانک متعهد است بدون اینكه احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ  تمدید را فراهم

 پرداخت كند.  پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس  مرقوم فوق را در وجه یا حواله كرد شركت  

 . محل امضاهای مجاز……………………………بانک  

 نک ا.. و مهر ب……………... ……………………شعبه  

 

 

 فــرم ضمانت نامه اجرای تعهـّدات  
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                                                                        ………………………ضمانت نامه شماره  

 تاریخ : 

 شماره:                                                                            

 فارس  جشرکت پااليش گاز بید بلند خلی

 )مضمون له( 

منعقــــــــده بــــــــین ………………………مربــــــــو  بــــــــه  ……………شــــــــماره  معطوفــــــــاً بــــــــه پیمــــــــان

 .. و شرکت پااليش گاز بید بلند خلیج فارس ……………………………………………………………………

 )مضمون له اين ضمانت نامه(     )مضمون عنه اين ضمانت نامه(  

 …………………………………...…………………………………که  برای حسن اجرای تعهداتیبدينوسیله اين بانك  

اشاره شده در قبال مضمون له اين ضمانت نامه بعهده گرفته است ضمانت می کند و متعهد می شود در صورتیكه بنا بـه   بموجب پیمان

مـذکور تخلـف ورزد تـا میـزان  تشخیص مضمون له، مضمون عنه اين ضمانت نامه از انجام و اجرای هريك از تعهدات ناشـیه از پیمـان

ــود(   .…………………… ــته شــ ــدد نوشــ ــود( ……….………………………….. )…..…………………)بعــ ــته شــ ــروف نوشــ )بحــ

 ...( ريـال …………………………………………

هر مبلغی را بابت اين ضمانت نامه و به هر عنوان و هر جهتی که مضمون له اين ضمانت نامـه تشـخیص داده و مطالبـه نمايـد بمحـ  

اظهار نامه يا اقدام از طريق مراجع قانونی و قضائی و يا مقام ديگـر باشـد و يـا   ردريافت اولین تقاضای کتبی بدون اينكه محتاج به صدو

 نیازی به اثبات صحت و سقم داشته باشد بالدرنگ در وجه يا حواله کرد مضمون له اين ضمانت نامه بپردازد.

ــ)ب         ….….………………………………………………………مدت اعتبار اين ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز  ــته ح روف نوش

        شود(    

بوده و بنا به درخواست مضمون له اين ضمانت نامه برای مدتی که درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتیكه بانك نتوانـد و 

.موجبـات .………………………)مضـمون عنـه(  ……………………………………………………يا نخواهد مدت ضمانت نامه را تمديد و يا  

 مدت مرقوم   یتمديد را قبل از انقضا

فوق نزد بانك فراهم نسازد و بانك را موافق با تمديد ننمايد در اينصورت بانك متعهد است بدون اينكه احتیاج به مطالبـه مجـدد باشـد 

 مبلغ مرقوم فوق را در وجه يا حواله کرد شرکت پااليش گاز بید بلند خلیج فارس پرداخت کند.

 . محل امضاهاي مجاز……………………………بانك  

 .. و مهر بانك ………………………………………ه  بشع
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 HSEضوابط  
 

 يت گردد: بايست از سوی خريدار رعانكات ذيل که می

 بايست دارای کاله ، البسه، و کفش ايمنی باشند.کلیه کارگران خريدار می-1

 نمايند.ت گردد شرکبايست در کالس ايمنی که از سوی فروشنده در محل سايت برگزار می کلیه کارگران می  -2

بايست دارای گواهی بیمه و سالمت باشند و قبل از ورود  آالت بكار گرفته شده از سوی خريدار می کلیه ماشین  -3

 اخذ گردد.. HSEبايد تايیديه  

 بايست همراه داشته باشند. باشذد  و هنگام کار میتهیه کپسول آب آتش نشانی به عهده و هزينه خريدار می-4
 


