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 فرم شماره يك

  اموال مازاد بر نيازفروش  مزايدهد قيمت پيشنهاعمومي شرايط 

 متعلق به سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران

 
   

  مزايدهدعوت به ماده يك ـ 

ستناد آگهي  شار مندرج در روزنامه كثير مزايدهبه ا شما دعوت مي االنت شرايط مندرج در از  گردد با مطالعه دقيق و كامل و رعايت 

  در آن شركت و قيمت پيشنهادي خود را اعالم فرماييد. مزايدهاسناد 

 شــعبه ملتبانك 1556456495به شــماره حســاب پيوســت  3فرم شــماره  معادل ارقام مندرج در ابتدا فيش بانكي  تذكر مهم:

شهاي علمي وسازمان  كندوان بنام سناد گردد. در  مزايده در شركتسپرده بابت  صنعتي ايران پژوه ست ا صل فيش پيو واريز و ا

 صورت عدم واريز اسناد باطل است.

  

  آنو محل انجام  مزايدهموضوع ماده دو ـ 

اسناد و محل  مندرج درمشخصات  طبق صنعتي ايران سازمان پژوهشهاي علمي ومتعلق  اموال مازاد بر نيازفروش  مزايدهموضوع 

ــوع  شمال به جنوب ) احمد آباد  :ايران ســازمان پژوهشــهاي علمي وصــنعتي و تحويل،  مزايدهاجراي موض سير  بزرگراه آزادگان (م

   باشد.مي صنعتي ايران سازمان پژوهشهاي علمي و مستوفي بعد از ميدان پارسا انتهاي خيابان انقالب

  021-56276325   -  2461داخلي         -09126209095   تلفن تماس جهت رؤيت اقالم: 
  

  مزايدهميزان سپرده شركت در ماده سه ـ 

صورت نقدي در بانك به شماره حساب  يا واريز به حساب سپرده به ضمانتنامه بانكي وكه  مزايدهمبلغ سپرده براي شركت در 

  .و رسيد آن ضميمه پيشنهاد و تسليم شود واريزصنعتي ايران  سازمان پژوهشهاي علمي و ملت بانك 1556456495

    3فرم شماره ميزان سپرده طبق جدول 
  

  ماده چهار ـ ساير شرايط اختصاصي

 (ب) پاكت ،حساب بهضمانتنامه بانكي يا واريز نقدي  به مربوطجداگانه پاكت (الف)حاوي مدارك پاكت  دوپيشنهاد بايد در  . 1

داري دصــورت نقص مدارك الزم در پاكت (الف) از باز گشــايي پاكت (ب) خو در حاوي قيمت پيشــنهادي تحويلي اســت و

 شد.خواهد 

 شود. سازمان و مهر شده تسليم  امضاء پلمپ ، بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخصي در پاكت . 2

پيشنهادي و باشد كه تحويل بعد از واريز كل بهاي مي صنعتي ايران سازمان پژوهشهاي علمي وبه برنده،  اموالمحل تحويل  . 3
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 باشد. رنده ميجلسه صورت خواهد پذيرفت و ضمناً بارگيري و حمل و نقل به عهده بآگهي با تنظيم صورت هزينه

 در قبول پيشنهاد و انعقاد قرارداد يا رد آن داراي اختيارات تام است.سازمان  . 4

سنادلت مقرر در آگهي و به پيشنهادهاي مبهم، مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهايي كه پس از انقضاي مه . 5 واصل شود،  ا

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ــناد . 6 ــت موعد مقرر در آگهي و اس ــميم  مزايده پس از گذش ــفاهي خواه قبل از تص ــنهادي اعم از كتبي يا ش هيچ گونه پيش

 كميسيون معامالت يا پس از آن پذيرفته نخواهد شد.

نامه معتبر بانكي جهت انجام كار با نفر اول مسترد نخواهد شد و در تا انعقاد قرارداد يا ارائه ضمانت دوم اول تاسپرده نفرات  . 7

 اقالم و ضمانتنامه بانكي يا سپرده نقدي به نفع سازمان وصول خواهد شد ،ل از انعقاد قرارداد خودداري كندصورتي كه نفر او

 فروخته خواهد شد.نفر دوم ه بمزايده 

به عهده برنده رسمي دادگستري كارشناس  چنين هزينهو هم هاي كثيراالنتشار و يا محليدرج آگهي در روزنامههاي هزينه . 8

 باشد.مي

، پيشنهاد و قرارداد آن ثابت شودچنانچه خالف  آنها باشد، دو يا خانواده درجه يك و سازمان نبايد از كاركنان گانكنندشركت . 9

 گردد.ضبط خواهد شد و خسارت وارده دريافت مي سازمان رده به نفعكأن لم يكن تلقي و سپ

شركت .10 ستي براي  صات و آدرس و تلفن دقيق و كدپ شخ سناد  مزايدهكننده در اعالم م صورت ا ست و در غير اين  الزامي ا

يا  ءمضادهنده اصلي ا روي پاكت اصلي بايد توسط پيشنهادو  مزايدهناقص تلقي و ترتيب اثر داده نخواهد شد و كليه اسناد 

 مهر و امضا گردد.

صورت حروفي و عددي  .11 شنهادي بايد به  شنهاد قيمت قيمت پي صورت در برگ پي شود و در  شته  صورت كامالً خوانا نو به 

 گيري خواهد بود.تعارض بين عددي و حروفي، قيمتي كه به صورت حروفي نوشته شده مالك تصميم

 مي باشد. 30/02/98 مورخدوشنبه  روز   شده تا پايان وقت اداري تكميلاسناد تحويل پيشنهادها و تحويل آخرين مهلت  .12

غيره  اكســـازي محيط و، پحمل تحويل آنها به برنده انجام كليه فعاليتهاي تفكيك، پس از تطبيق اقالم موضـــوع مزايده و .13

  .دسازمان هيچگونه تكليفي در اين خصوص ندار برعهده برنده مي باشد و

 در قبال كمبود و كسري اجناس هيچ گونه مسؤوليتي ندارد. سازمانت خريدار رسيده است و اجناس مورد مزايده به رؤي .14

باشد و زمان تحويل اعالم قيمت به صورت واحدي و كلي الزامي است و آمار تعداد مشخص شده كاال در برگ پيشنهاد مي .15

 و پيشنهاد دهنده از اين بابت حق اعتراض نخواهد داشت.

شده  .16 شنهادهاي ارائه  شنبه پي سه كم  01/03/98درتاريخ  در روز چهار شد و سيون معامالت مطرح ويدر جل  قرائت خواهد 

 سيون معامالت بالمانع است.يهماهنگي قبلي در جلسه كم حضور هر كدام از پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان رسمي آنها با

 نمي باشم. 1337مصوب  ،ه كاركناننمايم مشمول قانون منع مداخل مي راينجانب اقرا .17
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  ودفرم شماره                                                                                                         

 مشخصات اموال                                                                                                      
  صنعتي ايران سازمان پژوهشهاي علمي ومشخصات اموال مازاد بر نياز 

          
 رديف نام دستگاه دستگاه مشخصات

 1 دستگاه موتور ديزل يك 1376سال 583سيلندر گازوئيلي شاسي چرخ دارساخت شركت گسترش وتوسعه صعنت آذربايجان با شماره پمپ 6پمپ 

ساير  وتابلو برق  زنجير انتقال نيرو و محور ،پره هاي استيل داراي حركت دوراني و اراي الكترو موتور زيمنس آلمان و

 .تتجهيزا

 2 دستگاه سيب زميني پوست كن دو

  تساير تجهيزات جانبي اتصاال كيلو وات جهت تست تراكتورنصب شده برروي شاسي گردان و112با توان 

PLINTبا مارك  

 3 يك دستگاه دينامومتر هيدروليك

يك دستگاه فاقد  وقه دور در دقي 2770و2750سرعت  كيلو وات و 18و10با قدرت 2272269و8727يالهاي ربشماره س

 (MTIR-SHUINT)با مارك(THRIGE-SCOtt)ملزومات مي باشد. 

 4 دو دستگاه الكترو موتور

 5 يك دستگاه دينامو تر موتور القائي  باماركEMITبا ساير تجهيزات 1985سيار ساخت كشور لهستان سال  آمپر300تا 50-143419بشماره سريال  

 6 يكد ستگاه بذر پاش ساير تجهيزات جانبي سرند و تسمه انتقال و الكترو موتور وساخت ايران موسسه صنايع محمودي با 

 7 يك دستگاه ديگ خشك كن سيب زميني  با ماركBENHAM ساير تجهيزات جانبي ساخت كشور انگلستان و348كيلو وات وفشار كا229با توان 

  8 نقطه جوشيك دستگاه  آمپر وساير تجهيزات جانبي80ولت و500با مارك كاترانس 

  9 يك دستگاه آيس بانك شير با كمپرسور باكنداسور همزن والكترو موتور زيمنس جهت سرد نگهداشتن ومايع داخل مخزن شير سرد كن ساخته شده از ورق استيل

اير ا سبساخت ايران دوار (سانتريفوژ) با الكترو موتور با مخزن استيل و تسمه انتقال نيرو قابل نصب بر روي تراكتور 

 تجهيزات.

  10 يك دستگاه بذر پاش

  11 دروگر با مارك ياسمن9تعداد  ساير ملزومات با محورهاي قابل اتصال بر روي تراكتور و

  12 يك دستگاه پمپ خالء با الكتروموتور زيمنس ومخزنهاي هواي فشرده وساير ملزومات

  13 دستگاه بذر پاش اتصاالت وساير ملرزومات مارك زارع كشت با الكترو موتور و

  14 دستگاه تست قدرت سم پاش ساير ملزومات اتصاالت و با الكتروموتور و

  15 رخ ماشين آالت4تريلي  نو تن كامال6ٌمتر با دو محور وكفي دور داربا كشنده وسيستم گردون قابل يدك 2متر وعرض 6به طول 

ر قفسه ها فن تهويه ضد تعريق وفن هواي گرم به طور يكنواخت دتمام استيل وگالوانيزه با شير گازي برقي اتوماتيك داراي 

 به همراه كوره گازي فن برقي دستگاه خشك كن با متعلقات نقاله .

  16 يك دستگاه برج پسته خشك كن

  17 يك دستگاه اره صابوني جهت برش پروفيل با كليه تجهيزات

سب ا75قدرت  و 285دستگاه تراكتور ساخت تبريز مدل  دو وجك هيدروليك با بوم متصل به سبد  دستگاه چرثقيل و با دو

 سايت بوم جرثقيل با مارك لجور با تبلوي فرمان و1360اسب  سال 650با قدرت    U650Mومدل 1360بخار با سال ساخت 

  جعبه گيربكس هيدروليك .

  18 دستگاه خرما چين  تراكتوري دو

دستگاه   ضايعات روزنامه را داخل يك مقوا و اجزاي مشروحه كه ابتدا كاغذ ومكانيزم عملكرد شانه تخم مرغ زن متشكل از 

وسيله ب سپس پمپ باز و به صورت خمير در ميايد  آن مواد شيميايي  اضافه و ميكس ميشود و ليتري  با آب مخلوط و300مخزن 

  غيره ده وبه شكل شانه تخم مرغ با مكش پمپ خالء از قالب خارج ش دستگاه تحت فشار گرفته و3

  19  يك دستگاه توليد شانه تخم مرغ 
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  سهفرم شماره 

  پيشنهاد قيمت

تمامي اقالم مورد مزايده را از نزديك مشاهده  ......................................................................................اينجانب 

 صنعتي ايران سازمان پژوهشهاي علمي وبه  هريك از مواردنمودم و قيمت پيشنهادي خود را با آگاهي كامل نسبت به 

 دارم.به شرح ذيل اعالم مي

  پيشنهادي مبلغ سپردهواريز مبلغ  يا ضمانتنامه  تعداد  نام كاال                               رديف

    19،250،000  1  يك دستگاه موتور ديزل  1

    22،400،000  2  دستگاه سيب زميني  پوست كن دو  2

    31،500،000  1  دستگاه ديناموتر هيدروليك يك  3

    38،500،000  2  دستگاه الكترو موتور دو 4

    19،950،000  1  يك دستگاه ديناموتر موتور القائي 5

    9،450،000  1  يك دستگاه بذر پاش 6

    12,600,000  1  يك دستگاه ديگ خشك كن سيب زميني 7

    11,900,000  1  يك دستگاه نقطه جوش 8

    49,700,000  1  كمپرسور يك دستگاه  آيس بانك شير با 9

    8,400,000  1  يك دستگاه بذر پاش 10

    31,500,000  9  دروگر با مارك ياسمن9تعداد  11

    12,600,000  1  لكتروموتوريك دستگاه پمپ خالء با  12
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    5,600,000  1  دستگاه  بذر پاش پاش 13

    3,150,000  1  دستگاه  تست قدرت سم پاش 14

    29,400,000  1  چرخ طرح ماشين آالت4تريلي   15

    94,500,000  1  يكدستگاه برج پسته خشك كن   16

    1,400,000  1  يك دستگاه اره صابوني   17

    182,000,000  2  دو دستگاه خرما چين تراكتوري   18

    217,000,000  1  يك دستگاه توليد شانه تخم مرغ  19

  

  دارد:خود را به شرح ذيل اعالم مي قيمت كل پيشنهادي

  

 ........................................... ريال.................................................به عدد: ...................................................................قيمت 

  .............................. ريال....................................................................قيمت به حروف: .........................................................
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 سهفرم شماره 

 1شماره  تعهد نامه
         

    به شماره شناسنامه      نام پدر      فرزند        اينجانب

        با كد ملي      متولد        صادره از

    شهر    با شماره ثبت       شركت نماينده شخص حقوقي به عنوان شخص حقيقي

  به نشاني:

      تلفن همراه:      تلفن ثابت:      كدپستي:

دارد اين ضمناً اعالم مينمايم. شركت و پيشنهاد قيمت خود را ارائه مي مزايدهبا آگاهي كامل و مطالعه كامل اسناد در 

جانب گذاشته كامالً مورد گزار جهت اعالم پيشنهاد قيمت در اختيار اينمزايدهكليه اسنادي كه  مزايدهكننده در شركت

گردد كه در صورت برنده دي را بر مبناي مشخصات ارائه نموده و متعهد ميبررسي و مطالعه قرارداده و قيمت پيشنها

را اجرا نمايم و در صورت انجام كارهاي خارج از  كليه تعهدات برنده مزايدهشده  مشخصات ارائهطبق  مزايدهشدن در 

شماره حساب  همزايدبرنده نشدن در اين صورت  در و. را بپذيرممشخصات خواسته شده كليه خسارات وارده 

نزد .................... ................................................................... شباي شماره با.......... ...............................................

به منظور عودت سپرده ، شركت در مزايده .................................................................اينجانب به نامبانك.........................

   حضورتان اعالم مي گردد.
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  آزادگان (مسير شمال به جنوب ) احمد آباد مستوفي بعد از ميدان پارسا انتهاي خيابان انقالببزرگراه : نشاني

 org   info@ irost.org        www.irost.     33535111: پستي صندوق         3313193685: كدپستي

        مهر  و امضاء پيشنهاد دهندهمهر  و امضاء پيشنهاد دهندهمهر  و امضاء پيشنهاد دهندهمهر  و امضاء پيشنهاد دهنده

 چهارفرم شماره 

 2شماره  تعهد نامه

  

   1337تعهدنامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولتي مورخ 

  اماً ابتدائاً و استد مزايدهمربوط به 

  
شمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان  سيله تأييد مي نمايد كه م ضاء ذيل اين ورقه بدين و شنهاد دهنده با ام پي

صوب دي ماه  سد نمي 1337دولت م ضوع به اثبات بر شد و چنانچه خالف اين مو شده  مزايدهبا شنهاد ارائه  گزار حق دارد كه پي

  را ضبط نمايد. مزايدهكت در فوق مردود و تضمين شر مزايدهبراي 

شنهاد دهنده برنده هم شد و خالف اظهارات فوق در  مزايدهچنين قبول و تأييد مي گردد كه هر گاه اين پي شخيص داده  فوق ت

خالل مدت قرارداد او به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در قرارداد سهيم و 

و ضمانت نامه انجام تعهدات  مزايده با ابطالحق خواهد داشت كه  سازماند. نماي نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول ذينفع

اخذ نمايد تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص  اموال او از را اجراي كار تأخير و بط و خسارت وارده را در اثر فسخ قراردادضرا 

  باشد.مي سازمان

ط با متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صــورت رتباين پيشــنهاد دهنده اعالم مي دارد كه به مجازات هاي ممضــافاً 

  باشد. تخلف مستحق مجازات هاي مربوط مي

        

 


