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  بافتشیمی  پتروشیمی شرکت% 50رایط شرکت در مزایده فروش اسید سولفوریک رقیق ش

  شیمی بافت پتروشیمی تولیدي شرکت ،% وزنی50اسید سولفوریک رقیق  داخلی فروش: موضوع مزایده - 1
  )23/09/1401دنیاي اقتصاد مورخ  آگهی در روزنامه(درج  عمومی فراخوان:نوع  -2
  22بزرگراه آفریقا، باالتر از چهارراه جهان کودك، خیابان پدیدار ، پالك تهران،  اسناد: ارائهمحل و مهلت  -3

  03/10/1401 شنبه يپایان وقت ادار و تسلیم پیشنهادات: شرکت در مزایدهمهلت 
   MEK، واحد  2منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی ماهشهر ، سایت درب کارخانه فروشنده در : کاالمحل تحویل  -4
  شود.) که توسط باسکول فروشنده ، تعیین می±10تن (% 600: محصولمقدار  -5
  شود، تحویل خواهد شد.بصورت فله ، محصول، در تانکري که توسط خریدار تهیه می بندي:بسته - 6
  جدول اسپک ارائه شده توسط فروشنده (نسخه پیوست) مطابق کیفیت: -7
  .(مطابق برنامۀ اعالمی فروشنده) خواهد بود 10/11/1401تا  01/10/1401از  :محصول زمان تحویل -8

  سایر شرایط: 
  .شوددریافت مییکجا و بصورت نقدي ، قبل از تحویل کاال، ، ، مطابق شرایط پیش فاکتورمبلغ پیشنهادي برندة مزایده  -9

  پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار (برنده مزایده) می باشد.  -10
 و شود می منظور مزایده برنده حساب به است، دنیاي اقتصاد منتشرگردیده روزنامه در که مزایده آگهی درج هزینه -11

  .باشد می بر عهدة برنده مزایده احتمالی نیز قانونی عوارض یا و هرگونه کسور
 جهت شده تعیین موعد در ولی نماید حواله اقدام دریافت و وجه واریز به نسبت مقرر مورد در درصورتیکهبرنده مزایده  -12

 انبارداري هزینه بابت کاالي باقیمانده مبلغ % ارزش3 تأخیر روز هر ازاء به نیاورد عمل به اقدامی انبار، از کاال خروج و تحویل
 ودیعه صورت این در که گردد می فسخ معامله و تلقی خریدار انصراف بعنوان روز 30  از بیش تأخیر و خواهد شد اخذ از وي
  .شود مسترد می مابقی و کسر واریزي وجوه از انبارداري هزینه و ضبط

مبلغ سپرده شرکت در مزایده بعنوان ضمانت اجراي واریز مبلغ پیشنهادي برنده محسوب گردیده و در صورت انصراف  -13
شرکت کنندة مزایده یا عدم واریز مبلغ پیشنهادي در موعد مقرر و یا احراز عدم توانایی و اقدام به موقع برنده مزایده ، به نفع 

  و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه ندارد.  شیمی بافت ضبط می گرددپتروشیمی شرکت 
شیمی بافت پس از بررسی پیشنهادات، برنده اول و دوم مزایده را اعالم و ابالغ نموده و سپرده سایر پتروشیمی شرکت  -14

زایده پس از شرکت کنندگان، پس از درخواست کتبی ، مسترد خواهد شد. (سپرده شرکت در مزایده مربوط به برنده م
   پرداخت کل مبلغ مزایده و تحویل کاال، مسترد خواهد شد)

شرکت، حق دارد در صورت شود.  م و خارج از شرایط مقرر، ترتیب اثر داده نمیبه پیشنهادات ناقص، مخدوش، مبه -15
  یند. متقاضیان میتوانند موارد ابهام را پرسش نماتبانی مزایده گران، اقدام به لغو مزایده نماید. 

  

 بسمه تعالی

"خوانده شد و مورد قبول است"  

ء خریدارمهر و امضا  
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، در هر مرحله از مزایده حتی پس از اعالم برنده مزایده بنا به هر علت تا قبل از شرکت در رد یا قبول پیشنهادات  -16
و به خریدار، صرفاً آنچه گردد و مأذون است و بابت رد، هیچگونه خسارتی پرداخت نمیمختارتحویل تمام یا قسمتی از کاال ، 

را سپرده، عودت داده میشود و ارسال ضمانتنامه و فرم تکمیل شده و مدارك درخواستی، هیچگونه حقی براي شرکت 
  نماید.کنندگان ایجاد نمی

ایده) حمل و سایر اقدامات الزم براي انتقال کاالي موضوع مزایده بر عهده و به هزینه و با مسئولیت خریدار (برنده مز -17
  باشد.می
هاي جـانبی و متعلقـه و   پیشنهاد دهنده باید با مطالعات کافی، در قیمت پیشنهادي کلیه کسورات قانونی و کلیه هزینه -18
مبلغ پیشنهادي به عنوان مبلغ نهایی تعیـین   ،چنین سود خود را محاسبه و منظور نماید. در صورت برنده شدن در مزایدههم

 خواهد شد و پیشنهاد دهنده با شرکت در مزایده حق هرگونه اعتراضی در این رابطه را از خود سلب می نماید.
  % باشد 50خریدار بایستی قادر به ارائه اسناد قانونی الزم جهت خرید اسید سولفوریک رقیق  -19
  اعالم برنده مزایده، معتبر و براي صاحبان آنها الزام آور می باشد. روز از تاریخ 30دت تا ممفاد پیشنهادات واصله  -20
   اهی و اطالعات کامل و کافی دارد. شرکت کننده مزایده از شرایط و الزامات شرکت در مزایده و کاربریهاي کاال، آگ -21
 تمام یا قسمتی از موضوع مزایده را به غیر واگذار نماید بدون موافقت کتبی شیمی بافت،تواند برنده مزایده نمی - 22
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به  "ج"و   "ب"و  "الف"پاکت جداگانه الك و مهر شده تحت عنوان  سه: پیشنهادات باید در نحوه ارائه پیشنهادات -23
  ) بر روي پاکتهاي ارسالی الزامی است) و ج مزایده، شماره مزایده و نوع پاکت (الف و ب(درج عنوان شرح زیر ارائه گردد: 

  حاوي تضمین) :  "الف"(  شرکت پتروشیمی شیمی بافتاسید سولفوریک رقیق  شرکت در مزایده فروش "الف"پاکت 

 پنجاهسیصد و ( 350،000،000بایست سپرده شرکت در مزایده را به مبلغ : شرکت کنندگان در مزایده میتضمین مزایده -

 ارسال نمایند.  "الف"تهیه و آن را در پاکت زیر میلیون) ریال به یکی از صورتهاي 

  ماهه به نفع شرکت شیمی بافت  سهضمانتنامه بانکی با اعتبار *

 101 کد مرکزي مستقل شعبه رفاه بانک  110130100000000262789139 شباي و  262789139واریز به حساب *
  بافت و ارائه فیش واریز شیمی شرکت بنام

از شخصیت حقوقی یکسانی برخوردار  "شرکت کننده در مزایده"و  "یا واریز کننده درخواست کننده چک"ضروري است 
حساب "(و نه شرکت) صادر شده باشد یا واریز کننده به حساب از  "شخص"در صورتی که ضمانتنامه بانکی از سوي باشند. 
(ولو مدیرعامل یا اعضاء هیأت مدیره شرکت خریدار) اقدام به واریز نموده باشد، مورد قبول نبوده و سایر پاکتهاي  "شخصی

 شود.دریافتی متقاضی گشوده نمی

  حاوي اسناد مزایده) :  "ب"( شیمی بافت پتروشیمی اسید سولفوریک رقیق در مزایده فروش  شرکت "ب"پاکت 

تصویر اساسنامه ، تصویر کد اقتصادي، شناسه تصویر پروانه بهره برداري، ارائه اسناد و مدارك ثبتی و حقوقی شرکت شامل:  -

 ملی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و اسامی صاحبان امضاي مجاز در روزنامه رسمی، ارائه سوابق کاري مرتبط با مزایده

  د (مهر و امضاي خریدار) رسیده باشد.ارائه اسناد و شرایط مزایده که به تأیی -

  :  حاوي پیشنهاد قیمت) "ج" ( شیمی بافت پتروشیمی  اسید سولفوریک رقیقشرکت در مزایده فروش  "ج"پاکت 

که حاوي قیمت تکمیل و چاپ فرم شرکت در مزایده (پیوست) در سربرگ شرکت خریدار (شرکت کننده در مزایده)  -

(فرم مذکور بایستی در سربرگ شرکت خریدار، همراه با مهر و امضاي مجاز ارسال باشد. می روزه 30با مهلت اعتبار پیشنهادي 

 گردد در غیر اینصورت مورد پذیرش نخواهد بود)
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% 50اسید سولفوریک رقیق  جدول اسپک  

Characteristics Specification Unit 

 HCL Max 24 ppm حسبکلریدها بر

 Max 170 ppm  نیتروژن آمونیاکی

 Max 17 ppm اکسیدهاي نیتروژن

 Max 17 ppm دي اکسید گوگرد

 % Max 0.05 مواد غیر فرار

 H2SO4  Min 50% %Wtغلظت بر حسب 

 Max 1.05 ppm منگنز

 Max  24 ppm مس

 Max 3 ppm آرسنیک

 Max 264 ppm آهن

 

 

"شد و مورد قبول استخوانده "  

ء خریدارمهر و امضا  


