
   

 

 

 

 

   2 از   1 صفحه  
 مجاز تعهد آور  پیشنهاد دهنده امضاءو  مهر

 4001: مزایدهشماره 

 10/1400 /30تاریخ :

 (نوبت سوم)نیروگاه طوس پسماند کوره های :  مزایدهموضوع  

 
                                افق تأمین انرژی طوسشرکت  گزار:  مزایده 

 «بسمه تعالي » 

 مزایدهشرایط 
 

شماره  پیوستو مشخصات فنی به شرح طوس  نیروگاه حرارتی پسماند کوره هایتن  100حدود فروش  : موضوع مزایدهـ 1

 ت .یبه شرکتهای دارای صالح 1

 اقدام نماید. از محل بازدیددر صورت تمایل مزایده گر میتواند با هماهنگی نسبت به 

  شرکت افق تأمین انرژی طوس :گزارزایده ـ دستگاه م2

 به آدرس قید شده در این اسناد نیروگاه حرارتی طوس :، مشاهده اقالم و تحویل و تحول کاال ـ محل برگزاری مزایده 3 

 این اسناد  11و  10، 9هفته جهت رعایت تشریفات قید شده در ماده های  3 حداکثر : به برندهتحویل اجناس ـ  مدت 4

)به جهت  باشد می کلدی امبلغ پیشنهدرصد(  پنج) %5 این مزایدهمبلغ تضمین شرکت در  : زایدهـ مبلغ تضمین شرکت درم5

 گزار تسلیم شود: به دستگاه مزایدهزیر در پاکت ) الف ( که باید به یكی از صورتهای مشروحه  حفظ قیمت(

 به نام شرکت افق تامین انرژی طوس دیو قابل تمدبانكی معتبر  نامه ضمانت( الف

 IR 780590012200403018263001با شماره شبای  حساب به ،مزایده در شرکت سپرده عنوان فوق به مبلغ واریز( ب

 فوق وجه واریز رسید ارائه و نزد بانك سیناشرکت افق تامین انرژی طوس  نام به

 شده  یکارشناس یملك قهیوثج( 

 شده بانكها نینام تضم یاوراق مشارکت بد( 

و همچنین  مزایدهضمانتنامه شرکت در  نیمربوط به تام یها نهیهزو  نخواهد شد رفتهیپذ گریارسال ضمانتنامه به صورت د** 

 باشد. یدهنده م شنهادیدر تعهد پ مزایده دیمرتبط با تمد یموارد احتمال

( برای استرداد وجه شرکت در مزایده و یا آزاد سازی ضمانت نامه و یا افق تأمین انرژی طوسشرکت گزار ) مزایده  تبصره:

و نسبت به  هبا شخص )یا اشخاص( قید شده در متن ضمانت نامه و یا فیش بانكی مذاکره نمود عقد قرارداد فروش فقط و فقط

 باشد.  نمی استرداد وجه اقدام خواهد نمود و ادعای وجود شریك ، اشتباه در نام واریز کننده و ... به هیچ وجه مسموع

شماره شبا                    به باید که ميباشد ریال10.000.000 مزایده اسناد فروش مبلغ: شرکت در مزایده اسناد فروش مبلغ-6

474850046201700000001058IR مدیریت توليد برق  شرکتبنام بانك ملي ایران شعبه بلوار معلم مشهد  نزد

 مدارک و اسناد. شود شرکت مدیریت توليد برق طوس تحویل به خرید اسناد زمان در مذکور وجه رسيد واریز و واریز طوس

 شد ارسال خواهد مزایده گر اعالميپست الکترونيکي آدرس  به فقط زایدهم

 پست الکترونيکي اعالميه بانکي به آدرس  ارسالو  6مندرج در بند  پس از  واریز وجه :مزایده  اسناد دریافت حلم-6-1

 به پست الکترونيکي و یا دورنگار  اعالم شده توسط شرکت کنندگان  اسناد واریز وجه مزایده گران،  ورسيد ذیل و یا دورنگار 

 ارسال خواهد شد. ) مزایده گر( 

 یکي از طرق زیر ارائه گردد: يه واریز وجه به ارسال اعالم

 پست الکترونيکي  ارسال به  info@tpgm.ir  و M.jahangir.tpgm@gmail.com  و acct.tpgm@gmail.com 

mailto:info@tpgm.ir
mailto:info@tpgm.ir
mailto:M.jahangir.tpgm@gmail.com
mailto:M.jahangir.tpgm@gmail.com
mailto:acct.tpgm@gmail.com
mailto:acct.tpgm@gmail.com


   

 

 

 

 

   2 از   2 صفحه  
 مجاز تعهد آور  پیشنهاد دهنده امضاءو  مهر

 4001: مزایدهشماره 

 10/1400 /30تاریخ :

 (نوبت سوم)نیروگاه طوس پسماند کوره های :  مزایدهموضوع  

 
                                افق تأمین انرژی طوسشرکت  گزار:  مزایده 

  05135421900تائيد از  05135421818 دورنگارارسال به  

 (2389داخلي  -امور مناقصات)مشهد جاده قوچان نيروگاه حرارتي طوس  :به آدرس حضوري بصورت  ارائه 

 کلیات و شرایط : -7

 نماید: فروشنده باید پیشنهاد خود را آماده و به شرح ذیل در پاکتهای اشاره شده قرار داده و مهر و موم تحویل خریدار 

 ضمانت نامه قرار داده شده است. 5در آن به شرح قید شده در بند  -پاکت الف

 شامل :  -پاکت ب

  پیوستها که به مهر و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده رسیده باشد. و مزایدهتمام اسناد 

  حقوقی سوابق کاری و توانمندی مالی در پرداخت مبلغ کاالهای مورد مزایده و همچنین در صورتیكه خریدار شخص

 .میباشد مشخصات ثبتی شرکت و سایر اطالعات مورد نیاز به تشخیص خریدار

  فاظت محیط زیستحمجوز حمل پسماندهای شیمیایی موضوع این مزایده از سازمان بایستی دارای  1خریداران بند 

در مدت  این حجم پسماندهابرای حمل  رامذکور  اخذ مجوز رسماً متعهد گردند توانیا بوده و استانهای مبدأ و مقصد 

 را دارند.پس از اعالم برنده مزایده  روز 10حداکثر 

 هایی مجاز به شرکت در مزایده هستند که دارای گواهی صالحیت از سازمان محیط زیست بوده و مشخصات  شرکت

 قرار دهند. "ب"ثبتی و مجوزهای خود را در پاکت 

مدت اعتبار قیمت  و عدد بطور خوانا ، بدون قلم خوردگی قید و امضاء و مهر گردیده باشد. راخرید  پیشنهاد قیمت  – پاکت ج

 روز می باشد . 45از تاریخ تحویل 

به آدرس مشخص شده در این اسناد ارسال  خریدارپاکت فوق را در پاکت چهارم قرارداده و مهر موم شده با قید نام  3هر 

  نمایید.

 هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده میباشد -8

خریدارام ارســال  رایببا هماهنگي این اطالعیه  6پس از اجرای شــدم ماده   مزایده اســناد ســایر شــرایط و توضــیم م: :

 .میگردد 


