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  :شرايط عمومي : قبول ١ماده 

بوده و هر پيشنهاد كه مطابق با  www.betaco.orgارائه مستندات مزايده طبق اوراق دريافتي از سايت شركت به نشاني  : الف

  شرايط مزايده حاضر نباشد و يا متضمن قيود و شرايط خاص ديگري باشد كان لم يكن تلقي خواهد شد.

به امور حقوقي شركت توسعه خدمات دريايي و بندري بتاء   ١٦:٠٠ساعت   ١٩/١١/١١٤٠٠تا تاريخ پيشنهاد مزايده حداكثر: ب

تحول داده شود .بديهي است به هيچ يك از پيشنهادات ارائه شده بعد از اين تاريخ به هر عنوان كه باشد ترتيب اثر داده نخواهد 

  شد.

و  نهادي مبني بر تغيير و اصالح پيشنهادات ارائه شده به هر عنوان پس از انقضاي موعد تسليم پيشنهادات هيچ گونه پيش : ج

  باشد پذيرفته نخواهد شد.بعد از مدت مقرر در بندب همچنين 

  : مزايده: موضوع  ٢ماده 

، باطري فرسوده و در سايزهاي مختلف ،ضايعات واير فوالدي آهن آالت ضايعاتي، شامل : مزايده فروش اقالم ضايعاتي موضوع 

  ن سوخته در مخزن و بشكه هاي پر و خالي روغن سوختهروغ

  فروش اقالم به صورت كلي و يكجا مي باشد. تبصره:

  :محل تسليم پيشنهادات:٣ماده

حقوقي شركت توسعه خدمات دريايي و امور —طبقه همكف–ساختمان بندر عباس آريا – مجتمع بندري شهيد رجايي –بندرعباس 

  بندري بتاء

  در مزايده: سپرده شركت: ٤ماده 

شماره  بصورت وجه نقد واريزي به حسابمي بايست مي باشدكه  درصد مبلغ پيشنهادي شركت كننده  ٢شركت در مزايده  سپرده 

  به همراه پيشنهاد خود تسليم نمايد.و بتاء  خدمات دريايي و بندريتوسعه شركت نزد بانك ملي به نام  ٠٢١٩١٠٣٥١٦٠٠٩

  مزايدهشرايط تسليم پيشنهاد : ٥ماده 

  پيشنهادات شركت در مزايده بايد حاوي اسناد مشروحه ذيل باشد.
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شركت كنندگان درمزايده ) حاوي ضمانتنامه بانكي و يا فيش واريز نقدي سپرده شركت در مزايده مي باشد. (پاكت الف 

نزد بانك  ٠٢١٩١٠٣٥١٦٠٠٩ه درصد مبلغ پيشنهادي يا فيش واريزي به شمار ٢مؤظف به ارائه ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ

  ) به پاكات بدون سپرده ترتيب اثرداده نخواهد شد.بتاء مي باشند شركت خدمات دريايي و بندريملي به نام 

  ) حاوي اسناد و مدارك ذيل ميباشد: پاكت ب

  اطالعات الزم در مورد نام و نشاني و آدرس و شماره تلفن پيشنهاد دهنده شركت در مزايده-١

  ناسنامه و كارت ملي پيشنهاد دهندهفتوكپي ش-٢

درصورتي كه پيشنهاد دهنده اشخاص حقوقي باشند كپي برابر اصل شده اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي  و آگهي 

  تغييرات شركت ارائه نمايد.

  ) شامل موارد ذيل باشد پاكت ج 

  محتوي جدول ارائه قيمت پيشنهادي با امضاء و مهر .-١

  مذكور در بندهاي فوق الذكر امضاء و مهر نمايد.مزايده همانند ساير اسناد و مدارك شرايط عمومي -٢

  فرم استعالم با توجه به قيمت كارشناسي ارائه شده تكميل و مهر و امضا گردد.-٣

  كه مبلغ پيشنهادي در آن درج و به امضاء و مهر شركت كننده رسيده است. قراردادپيش نويس -٤

  هادات مزايده: افتتاح پيشن٦ماده 

 روز پس از اتمام مدت مزايده تشكيل شده و پيشنهاداتي را كه تا موعد مقرر وصول گرديده باشد ٧كميسيون حداكثر ظرف مدت  الف:

  باز و مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.

  در صورت نياز و صالحديد شركت از پيشنهاد دهندگان جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات دعوت  به عمل خواهد آمد.ب:

  زيان فروشنده تباني كرده اند مزايده باطل اعالم مي شود .هرگاه در مزايده وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگان به : ه

قبول تصميم نهايي را اعالم و مراتب را به نفر اول مزايده اعالم نموده و سپرده  و: كميسيون پس از قرائت پيشنهادات واصله مورد

  استثناي نفرات اول و دوم آزاد خواهد شد.ه گان بدشركت در مزايده ساير شركت كنن

داد اقدام ننمايد سپرده شركت در مزايده نفر اول و دوم مزايده نگهداري شده و در صورتيكه برنده مزايده (نفر اول) جهت عقد قرارز: 

مبلغ سپرده در مزايده بيشتر نباشدبه نفر دوم مراجعه قيمت پيشنهادي نفر اول و دوم از سپرده وي ضبط شده و در صورتيكه تفاوت 

مي شود و چنانچه وي نيز از انجام معامله خودداري نمايدسپرده او نيز به نفع شركت ضبط شده و در صورت صالحديد شركت با 

  ه ديگر قرارداد منعقد و يا مزايده مجدد برگزار مي گردد.پيشنهاددهند
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ليست سياه ثبت شده و از شركت در مزايدهاي بعدي  ءتبصره: اسامي شركت كنندگاني كه به هر دليل از مزايده انصراف داده اند جز

  محروم مي گردند.

روز از  پنج به او ابالغ گرديده مي بايد ظرف مدت مورد قبول واقع و مراتب جهت انجام معامله وس: شركت كننده اي كه پيشنهاد ا

، جريمه  قراردادتحويل و انجام موضوع مزايده را معمول نمايد.در صورت تاخير برنده از اجراي موضوع  تاريخ ابالغ هماهنگي الزم جهت

تاخير از محل تضمين وي تاخير با صالحديد شركت دريافت خواهد شدو چنانچه برنده همچنان از تعهد خود سرباز زند خسارت 

  كارسازي خواهد شد. 

  : ساير شرايط٧ماده  

  مي گردد. برنده مزايده اقالم مورد مزايده پس از توزين و شمارش با تاييد دستگاه نظارت تحويل  الف:

  كليه هزينه هاي خروج  و مجوز هاي خروج از گمرك و منطقه ويژه  بر عهده برنده مزايده مي باشدب:

  رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات واصله آزاد خواهد بود.: شركت در ج

  و عقد قرارداد سپرده شركت در مزايده نفر اول و پيشنهاد دهندگان آزاد خواهد شد. ء:پس از امضاد

  : تعهدات پيشنهاد دهندگان٨ماده 

  ه تعيين گرديد معتبر بوده و روز از روزي كه براي گشودن پيشنهادهاي شركت در مزايد ٤٠الف: پيشنهادات واصله تا مدت 

قبل از انقضاي مدت مزبور پيشنهاد خود را مسترد دارد مبلغ سپرده جهت صاحبان آنها الزام آور مي باشد و چنانچه پيشنهاد دهنده اي 

  او ضبط خواهد شد. 

  .ب:شركت كننده از مشخصات مورد معامله اطالع كامل داشته و به عذر عدم اطالع نميتواند متعذر شود

  

  

 

 

 

   

 
     

  الزاميست و درصورت عدم مهر و امضاء ،اوراق مورد و پاكت ها  مزايدهمهر و امضاء شركت كننده  بر روي تمامي اوراق

 باشد. پذيرش نمي

 واردي مخدوش ميباشد و اوراق فاقد اعتبار ميباشند.هرگونه خط خوردگي و الك گرفتگي جزء  م 

  حاصل فرماييد. تماس     ٠٩١٧  ٧٦١١٤٢٥با شماره    در صورت نياز 



 
  فروش افالم ضايعاتيموضوع:

  BT-MD-LC-F109-00:  كد فرم

   شماره قرارداد:
 

 تاريخ قرارداد:

( سهامي خاص): شركت توسعه خدمات دريايي و بندري بتاء فروشنده   :خريدار 

 
 

                فروشنده مهر و امضاء                         خريدارمهر و امضاء    
 

       
و شناسه ملي  ٤١٨١٣٠به شماره ثبت  (سهامي خاص) توسعه خدمات دريايي و بندري بتاءاين قرارداد بين شركت 

و شماره  ١٨به آدرس: تهران، ميدان فلسطين، خيابان طوس، كوچه تبريز، پالك  ٤١١٣٨٩٩١٩٨٩٣و كد اقتصادي  ١٠٣٢٠٦٩٥٢٦٨

آقاي مهدي قائم مقامي با سمت مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره و خانم مينا قرين به نمايندگي  ٨٨٩٦٤٥٠٣تماس 

به شماره ملي  ..............فرزند .............از يك سو و  كه از اين پس فروشنده ناميده مي شوداحمدي با سمت رئيس هيئت مديره 

به عنوان خريدار از سوي ديگر به موجب مزايده  مورخ  ..........................به نشاني:  ..........................و شماره تماس .....................

 گرديد. تحت الزامات و شرايط ذيل منعقد  .....................

   
    موضوع قرارداد: - يكماده  

  ت حريدار رسيده است.يحاضركه به روقرارداد دوبه شرح جداول پيوست شماره  به صورت كلي و يكجا فروش اقالم ضايعاتي

  مبلغ قرارداد :  - ماده دو  
  مي باشد.و پرداخت به شرح ذيل  ...........................ريال به طور تقريبي مبلغ قرارداد

و خروج اقالم ضايعاتي قرارداد و قبل از تحويل گرفتن  را به صورت يكجا و پس از ابالغدرصد مبلغ كل  ٥٠خريدار موظف است  الف)

نزد  ٠٢١٩١٠٣٥١٦٠٠٩شماره حساب اين قرارداد از مجتمع بندري شهيد رجايي به  يك پيوست شماره  يك موضوع جدول شماره 

  پرداخت و فيش واريزي را به امور مالي ناحيه هرمزگان تحويل نمايد.بتاء  يي و بندريشركت توسعه خدمات دريابانك ملي به نام 

پيوست  دوخروج اقالم ضايعاتي موضوع جدول شماره و را قبل از بارگيري  مرحله دوم  قبل از تحويل گرفتن  مبلغ باقيمانده درصد  ٥٠ب) 

شركت توسعه خدمات نزد بانك ملي به نام  ٠٢١٩١٠٣٥١٦٠٠٩شماره حساب اين قرارداد از مجتمع بندري شهيد رجايي به  يك شماره 

  پرداخت و فيش واريزي را به امور مالي ناحيه هرمزگان تحويل نمايد.بتاء  دريايي و بندري

تعداد هر  : اقالم موضوع اين قرارداد پيش از تسليم به خريدار، حسب مورد توزين ويا شمارش خواهد شد و درصورتي كه وزن ويا١تبصره 

التفاوت را بر اساس نرخ واحد  باشد خريدار موظف است مبلغ مابه يكيك از اقالم مذكور بيش از ميزان مندرج در جداول پيوست شماره 

التفاوت هيچ كدام از اقالم مذكور را تسليم نخواهد  %، پرداخت نمايد و فروشنده پيش از دريافت مبلغ مابه٥به اضافه  دومندرج در پيوست 

  كرد.

بدون مجوز قبلي از فروشنده را نداشـته و در غيـر ايـن صـورت       : خريدار حق تعطيل يا توقف موضوع قرارداد را در طول مدت اجرا٢تبصره 

فروشنده مجاز است كليه خسارت وارده را برابر نظر خود از محل سپرده و تضامين خريدار برداشت نموده و خريدار از ايـن بابـت حـق هـيچ     

  اضي را نخواهد داشت .گونه اعتر

  : در صورت تعلق كسور قانوني، كليه كسورات قانوني متعلقه به اين قرارداد بر عهده و هزينه خريدار خواهد بود.٣تبصره 
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  مدت قرارداد:  - ماده سه
  مي باشد. كاريروز ٢٠مدت اين قرارداد از تاريخ ابالغ قرارداد لغايت  

  

  :  تضمين- ماده چهار
همزمان با ابالغ قرارداد تسـليم   قراردادخريدار موظف است به منظور تضمين حسن انجام تعهدات قرارداد يك فقره چك بانكي معتبر معادل 

توانـد نسـبت بـه ضـبط و وصـول       فروشنده نمايد، كه در صورت عدم ايفاي هريك از تعهدات اين قـرارداد از سـوي خريـدار، فروشـنده مـي     

، قانوني و قضايي اقدام نمايـد و خريـدار حـق هرگونـه اعتراضـي در ايـن خصـوص را از         جام هرگونه تشريفات اداريتضمين مذكور بدون ان

  خود سلب نمود.

قرارداد و پـس از خـروج تمـامي اقـالم موضـوع پيوسـت        ٢تضمين موضوع اين ماده پس از پرداخت تمامي مبلغ موضوع بند الف و ب ماده 

  نظارت عودت داده خواهد شد. در صورت تاييد دستگاه ١شماره 

  :  تعهدات طرفين - ماده پنج
ـ خريدار با علم و اطالع كامل از كيفيت، كميت و وضعيت كاالي موضوع قرارداد و قـوانين و مقـررات مترتبـه بـر ايـن قـرارداد، اقـدام بـه         ١

  نمود.هرگونه ادعاي بعدي در اين خصوص را از خود سلب  خريداري آنها نموده و بدينوسيله حق

كليه مسئوليت هاي مدني، كيفري و غيره مرتبط با موضوع قرارداد بر عهده و هزينه خريدار مي باشـد و فروشـنده هيچگونـه مسـئوليتي در     ـ ٢

  اين خصوص ندارد.

ي اعالمـي از  خريدار ملزم مي باشد كاالي موضوع قرارداد را پس از ابالغ از سوي فروشنده و در اسرع وقت در ساعات اداري از مكانها - ٣

سوي دستگاه نظارت فروشنده واقع در منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي ، خارج و بـه محلـي بيـرون از بنـدر شـهيد رجـايي منتقـل        

  نمايد. 

  خريدار ملزم به اجراي الزامات و قوانين محيط زيست مي باشد. - ٤

  فروشنده مي باشد. HSEو قوانين اداره كار حسب الزامات واحد  خريدار ملزم به رعايت نكات ايمني و بهداشت طبق آئين نامه ها - ٥

خريدار ملزم به اخذ مجوزهاي مورد نياز بر اساس الزامات زيست محيطي از سازمان محيط زيست و ارايه آن به دستگاه نظـارت و واحـد    - ٦

HSE .فروشنده مي باشد  

ير را قبل از خروج اقالم ضايعاتي موضوع قـرارداد از مجتمـع بنـدري شـهيد     خريدار حق هيچگونه واگذاري و انتقال موضوع قرارداد به غ - ٧

  رجايي ندارد.

  خريدار في المجلس كافه خيارات از جمله خيار غبن (فاحشا كان او افحش) را ساقط نمود. - ٨

خريدار كليه مسئوليتهاي ناشي از اجراي قرارداد اعم از اخذ مجوز محيط زيست و مجوز فعاليت از اداره كل بنادر و دريـانوردي و غيـره    - ٩

به ارائه مجوزهاي مذكور اقدام نمايد در غير اينصورت عالوه بر ضبط ضـمانتنامه ايشـان ، قـرارداد نيـز      است نسبترا برعهده دارد و متعهد 

  گردد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي در اينخصوص ندارد. فسخ مي

كليه مسئوليت ها و هزينه هاي ناشي از خروج اقالم مندرج در قرارداد از منطقه ويژه اقتصـادي شـهيد رجـائي و اخـذ مجوزهـاي الزم از       - ١٠

  خريدار است.  جمله از گمرك و اداره منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي جهت اجراي قرارداد بر عهده
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  :  محل تحويل- ماده شش
 باشد. محل تحويل كاالي موضوع قرارداد در محل منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي وفق اعالم فروشنده مي

  .باشد هاي حمل و خروج و عوارض و غيره بر عهده خريدار مي : كليه هزينه تبصره

  
 دستگاه نظارت:  - ماده هفت

شركت فروشنده مي باشد كه در اين قرارداد دستگاه نظارت ناميده مي  پشتيبانياين قرارداد بر عهده مديريت نظارت برحسن اجراي مفاد 

 شوند و خريدار مكلف به انجام موضوع قرارداد تحت نظارت كامل ايشان مي باشد.

  تعيين نمايد. تبصره : دستگاه نظارت مختار است جهت اجراي دقيقتر نظارت براي هر بخش ناظر يا ناظرين مرتبط

 جرايم:  - ماده هشت

درصورت عدم انجام هر يك از تعهدات مندرج در اين قرارداد ، فروشنده مجاز است عالوه بر اخذ هزينه هاي جمع آوري و انتقال ضايعات 

 خريدار دريافت نمايد.ريال به عنوان وجه التزام با تشخيص و نظر خود از  ٠٠٠/٠٠٠/١% در صد هزينه باالسري، روزانه ٢٠با احتساب 

 تبصره : در صورتيكه بواسطه اقدامات خريدار اداره بندر جريمه اي اعمال نمايد اين مبلغ عيناً از خريدار اخذ خواهد شد.

  
  :  حوادث غير مترقبه - ماده نه

اي كه مانع از اجـراي قـرارداد شـود بـه نحـو ذيـل        ، زلزله و ساير مصاديق آن به گونه ، سيل در صورت بروز حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ

  گردد:  عمل مي

  شود.  ـ در صورتي كه عدم امكان اجراي قرارداد به تشخيص فروشنده موقت باشد، مدت تاخير به مدت قرارداد اضافه مي١

  فسخ خواهد شد.  راردادكه عدم امكان اجراي قرارداد به  تشخيص فروشنده دائمي باشد ق ـ در صورتي٢

هـاي گمركـي جديـد، از     هاي اقتصـادي يـا وضـع تعرفـه     : نوسانات اقتصادي و افزايش و كاهش نرخ ارز و تغييرات نرخ تورم و تحريم تبصره

  .شود مصاديق حوادث غير مترقبه محسوب نمي

  
  داد: فسخ قرار - ماده ده

فروشنده حق دارد در موارد ذيل با اعالم كتبي به خريدار نتواند به تعهدات قراردادي خود عمل نمايد پس از يك بار اخطار راسـأ نسـبت بـه    

فسخ قرارداد مبادرت ورزد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي در اين رابطه نداشته و عالوه بر ضبط تضمين بـه نفـع فروشـنده كليـه خسـارات      

  ه از محل مطالبات خريدار كسر خواهد شد. مترتب

  روز) ٣ـ تاخير در شروع قرارداد (بيش از ١

  رها كردن موضوع قرارداد و تعطيل نمودن كار بدون بروز حوادث قهري . - ٢

  ، بدون اخذ اجازه كتبي از فروشنده. انتقال موضوع قرارداد به صورت جزيي يا كلي به شخص ثالث و به انحأ مختلف - ٣

  دم توانايي مالي يا فني خريدار جهت اجراي قرارداد بنا به تشخيص فروشنده.ـ ع٤

  قصور در اجراي تعهدات قرارداد مطابق با مفاد قرارداد - ٥

  ـ عدم انجام تعهدات مصرح در قرارداد.٦
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  . ـ انحالل شركت خريدار٧

  ورشكستگي خريدار.   - ٨

  قرارداد را ندارد.: خريدار تحت هيچ عنوان حق فسخ يكجانبه اين  تبصره

  
  :  حل اختالف - ماده يازده

قـص يـا خاتمـه    هرگونه اختالف، دعوا يا ادعا ناشي از اين قرارداد يا در رابطه با اين قرارداد از جمله اعتبار قرارداد، تفسير يا اجراي قـرارداد و ن       

ور مرضي الطرفين حـل و فصـل مـي گـردد. طـرفين نماينـده       روز از طريق دا ٣آن ابتدا از طريق مذاكره و در صورت عدم حضول نتيجه ظرف 

  .مديريت فروشنده را به عنوان داور مرضي الطرفين خود قرار دادند و نظر ايشان براي طرفين قطعي، الزم االجرا و غيرقابل اعتراض مي باشد

  

  :  اقامتگاه طرفين - ماده دوازده
قـانون مـدني    ١٠١٠، طبـق مـاده    دعاوي احتمالي و ابالغ كليـه اوراق قضـايي و غيـر قضـايي    ،  اقامتگاه قانوني طرفين در رابطه با انجام تعهدات

  . باشد ، همان است كه در صدر قرارداد ذكر شده است و ابالغ كليه اوراق به اين نشاني معتبر مي ايران

  
  نسخ قرارداد:  - ماده سيزده

  حكم واحد را دارند. نسخه تنظيم كليه نسخ  ٤ماده و در  ١٣اين قرارداد مشتمل بر 
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  يك قراردادپيوست شماره 
  ١جدول شماره 

 واحد مقدار/تعداد  كاالشرح  رديف

 ليتر ٥,٠٠٠ روغن سوخته مخزن ١

 بشكه ١٣ ليتري ٢٠٨روغن سوخته  ٢

 بشكه ١٩ ليتري ٢٠٨بشكه خالي  ٣

  

  

  

  

  

   ٢ جدول شماره 

  واحد مقدار/تعداد  كاال شرح رديف

 آهن آالت ضايعاتي ١

 

٣,٠٠٠٠ 

 
 كيلوگرم

  ٣٢واير فوالدي  سايز  ٢

 

٢٥,٠٠٠ 
 

 كيلوگرم

٣ 
  ١٦واير فوالدي  سايز 

  
  كيلوگرم ٤٠٠

٤ 
 ٢٦واير فوالدي  سايز 

  
١٤,٦٠٠ 

 
  كيلوگرم

٥ 
 باطري فرسوده

  
  آمپر ١٤٦,٠٠٠
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  قرارداد دوپيوست شماره 
  

 كل(ريال)قيمت  قيت واحد(ريال) واحد تعداد/مقدار كاال  شرح رديف

  كيلوگرم ٣٠٠٠٠ آهن آالت ضايعاتي ١
 

  ٣٢واير فوالدي  سايز  ٢

 
    كيلوگرم  ٢٥,٠٠٠

 

  ١٦واير فوالدي  سايز  ٣

 
  كيلوگرم ٤٠٠

 

 ٢٦واير فوالدي  سايز  ٤

 
  كيلوگرم ١٤,٦٠٠

 

 باطري فرسوده ٥

 
  آمپر ١٤٦,٠٠٠

 

 روغن سوخته در مخزن ٦

 
  ليتر ٥,٠٠٠

 

 ليتري ٢٠٨روغن سوخته  ٧

 
  بشكه ١٣

 

 ليتري خالي ٢٠٨بشكه  ٨

 
  بشكه ١٩

 

  
  



قيمت كل به ريالقيمت واحد به ريالواحدتعداد/مقدارشرح اموال رديف

كيلوگرم30,000آهن آالت ضايعاتي1

كيلوگرم25,000واير فوالدي  سايز 32 2

كيلوگرم400واير فوالدي  سايز 16 3

كيلوگرم14,600واير فوالدي  سايز 426

آمپر146,000باطري فرسوده5

ليتر5,000روغن سوخته در مخزن6

بشكه13روغن سوخته 208 ليتري7

بشكه19بشكه 208 ليتري خالي8

   امضا و مهرشركت كننده

استعالم مزايده اقالم ضايعاتي

جمع كل مبلغ



قيمت كل به ريالقيمت واحد به ريالواحدتعداد/مقدارشرح اموال رديف

98,0002,940,000,000كيلوگرم30,000آهن آالت ضايعاتي1

75,0001,875,000,000كيلوگرم25,000واير فوالدي  سايز 32 2

75,00030,000,000كيلوگرم400واير فوالدي  سايز 16 3

75,0001,095,000,000كيلوگرم14,600واير فوالدي  سايز 426

79,00011,534,000,000آمپر146,000باطري فرسوده5

68,000340,000,000ليتر5,000روغن سوخته در مخزن6

15,000,000195,000,000بشكه13روغن سوخته 208 ليتري7

2,100,00039,900,000بشكه19بشكه 208 ليتري خالي8

18,048,900,000

مبلغ پايه مزايده اقالم ضايعاتي

هجده ميليارد و چهل و هشت ميليون و نهصد هزار ريال


