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 به نام خدا
 
 
 
 
 
 
 

 (سهامی خاص) شرکت سامان داروي هشتم
 
 مزایدهاسناد 

 
  و انجام عملیات به شرح موضوع قرارداد فروشبراي 

 
 
 

 عمومی به انضمام موارد و مفاد مزایدهموارد تهیه و تسلیم پیشنهادها و قبول شرایط 

 گران مزایده ارزیابی کیفی
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 دهمزایدستورالعمل برگزاري 
 )) فروش اقالم ضایعاتی((    : دهایمزشرح موضوع 

  ) ( سهامی خاصشرکت سامان داروي هشتم  : گزار مزایده )1
بانکی  شدهنیتضمچک  یک فقره پیشنهادي مبلغ  معادل پنج درصد : مزایدهنوع و مبلغ تضمین شرکت در  )2

 . به تاریخ روز "سامان داروي هشتمشرکت "در وجه  
در آدرس  25/7/1399مورخ  24اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت  : گزار مزایده زمحل دریافت اسناد ا )3

samandaroo.com .در دسترس متقاضیان می باشد 
لغایت  8:00 از ساعت مزایدهدر کنندگانشرکت پیشنهاد : يي پیشنهادهاپاکتمهلت و محل پذیرش   )4

مشهد ، آدرس  به دبیرخانه ( آقاي مجید بابایی نیا )  –شرکت  واحد امور اداريبه  3/8/1399مورخ  15:00ساعت 
، شرکت  3جاده قوچان ، بعد از سه راه فردوسی ، مقابل شیر پگاه ، پارك علم و فناوري خراسان رضوي ، پامچال 

 گردد. تحویل سامان داروي هشتم
شرکت سامان داروي " محلدر  7/8/1399در تاریخ  هاپاکتبازگشایی  : هاپاکتایی حل بازگشزمان و م )5

 .گرددیمانجام  "هشتم
  : کنندهشرکتمدارك شناسایی و رزومه  )6
،  آخرین آگهی روزنامه  سیتأسی آگه رسمیروزنامه ؛اساسنامه ،شخص حقوقی باشد کنندهشرکت کهیدرصورت )1-7

، آگهی جازامضاء مو رهیمدئتیهاعضاي  آگهی روزنامه رسمی براي انتخاب آخرین،مایهتغییر سر براي رسمی
 يهاشرکتارائه مختصري از سوابق کاري و تجربه با اظهارنامه مالیاتی ،  ، روزنامه براي آخرین آدرس قانونی

( به  . فن ثابت ، کد پستیکد اقتصادي ؛ تلقرارداد ، شماره ثبت ، شناسه ملی ، ع وضه موطرف قرارداد در حوز
 شرح پیوست شماره دو )

، آدرس ،  ياشناسنامهقیقی باشد: نام و نام خانوادگی ؛ کد ملی ؛ مشخصات ص حشخ کنندهشرکت کهیدرصورت  )2-7
 ه .قصانوع مشماره تلفن ؛ کد پستی ، سوابق کاري و تجربیات  در حوزه موض

 مین و انجام تعهدات مفاد قرارداد .ضات ارائه  گی جهتاعالم آماد ارائه نامه مبنی بر  )7
 .مامی صفحات آن هاي پیوست و امضاء تتکمیل نمودن فرم )8
گر توسط کمیته مزایده یا نقص در آن  ...)  شدهخواستهاعم از عدم اطالعات و مدارك  ( به هر دلیل کهیدرصورت )9

نام،  گرفتنن در نظر اشکال باشد، بدوداراي ایراد و  مدارك ارسالی  واقع نشده و یا دیتائد رونی مفنی بازرگا
  کنار گذاشته خواهد شد. ،مزایده ت در این گر از دور رقابمزایده شهرت و سوابق ، 

 .شودینماثر داده  بیترت  عنوانچیهبه، مزایده در  حضور سپرده چک فاقد يهاشنهادیپبه  )10
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 .ه نخواهد شدداد اثر بیترت وانعنچیهبه واصله پس از مهلت مذکور يهاداشنهیپبه  )11
  مختار است . هادهاشنیپیک یا کلیه ، در رد یا پذیرش  شرکت سامان داروي هشتم )12
پیشنهادهاي خود را به  مزایدهپس از دریافت اسناد مزایده در  کنندگانشرکت : هایشنهادپروند تهیه و تسلیم  )13

  :کنندیمگزار تسلیم مزایده به  و هیر تهترتیب زی
 .  مزایدهدر  ل چک  سپرده شرکتکت الف حاوي اصاپ )1-14
که تمامی صفحات پاکت ب باید  9 و 7کاري منطبق با بند پاکت ب حاوي مدارك شناسایی ، رزومه و سوابق )2-14

  . به  امضاء و مهر  مناقصه گر برسد
قیمت باید  یشنهادظور فرم پ. بدین منباشدیمپیشنهادي مناقصه گر  يبندزمانقیمت و برنامه  يهاشنهادیپپاکت ج حاوي   )3-14

توضیح یا شرحی تنظیم هرگونه خدشه ،  ، الك گرفتگی و یخوردگخطعددي و حروف) بدون  صورتبهبه ریال ( 
 . هاي آن باید امضاء و در همین پاکت تحویل گردد پیوستو تمامی مزایده کلیه اوراق اسناد  ضمناًگردد. 

  : ددت ذیل درج گرخوانا مشخصا طوربهباید  هاپاکتروي  رب )4-14
 . گر ایده مزنام  کامل  )1-4-14
 . نوع پاکت ( منظور الف ؛ ب، ج )  )2-4-14
 .  گزار مزایده مسئول در شرکت ویل به متصديدرج تاریخ تح )3-4-14
که  ییهاپاکتالك و مهر و امضاء گردد. از پذیرش  کنندهشرکتو توسط  شدهبستهباید  هاپاکتدرب کلیه  )4-4-14

  .شودیم يخوددارباز است  هاآندرب 
 يهاخیرتادر   هاپاکتباید تحویل متصدي مسئول گردد و پذیرش جداگانه  زمانهم ورطبههر سه پاکت  )5-14

  جداگانه ممنوع است.
 هاپاکتدریافت  منزلهبه صرفاً. این رسید گرددیمگر تحویل مزایده رسیدي به نماینده  هاپاکتپس از دریافت  )6-14

  .دینماینم دیتائرا  هاپاکتدارك  داخل ود مستندات یا مکن صحت یا عدم صحت؛ وجود یا عدم وجلی هبود
  است. ریپذامکان ذکرشده در مهلت مقرر و در محل صرفاً هاپاکتپذیرش   )7-14
 .باشدیم اهاکتپعدم دریافت  منزلهبهگزار تحویل گردد؛  مزایدهیا واحدهاي دیگر  رمسئولیغبه فرد  هاپاکتچنانچه   )8-14

 . باشدیممزایده اداري از تاریخ ابالغ به برنده اد ظرف هفت روز زمان تنظیم و مبادله قرارد )14
ظرف مدت هفت روز نسبت به سپردن تضمین انجام تعهدات مزایده رنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه که ب در صورتی )15

گزار ضبط مزایده  به نفعوي  مزایدهپرده شرکت در س دور نشاقدام نکند و یا براي انجام تعهدات و عقد قرارداد حاض
ر دوم نیز از تاریخ ابالغ مدت هفت روز نسبت به چنانچه نف گرددیمابالغ مزایده و مراتب به نفر دوم برنده  شودیم

 هدشضبط سپردن تضمین انجام تعهدات اقدام نکند و یا براي انجام تعهدات و عقد قرارداد حاضر نشود سپرده وي نیز
 . خواهد شدقرارداد مبادله  نفر سومبا ار، گزمزایده و در این صورت به تشخیص 
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از سوي  واحد  شدهنییتعقبول اختیارات و تکالیف  منزلهبهگر مزایده ط و ارائه پیشنهاد توس مزایدهشرکت در  )16
 . باشدیمگزار مزایده 

وراق ها جزء الینفک امی، جداول و پیوستعمو رایط، شرایط اختصاصی، شمزایدهتمامی اوراق قرارداد، اسناد  )17
 ر  شوند. گمزایده ه و باید ممهور به مهر بود مزایده

از دور رقابت  شنهاددهندهیپنقص در مدارك ارسالی موجب حذف  هرگونه،  الذکروقف 10 فیردبهبا توجه  )18
کافی صورت گیرد. به  تقد دهشخواستهو مدارك  مزایدهخواهد شد، لذا در تهیه و تکمیل و ارسال اسناد 

 ترتیب اثري داده نخواهد شد .  گونهچیه شدهخواستهموارد  شروط و فاقدم، ممبه يهاشنهادیپ
است، متن نهایی قرارداد و  شدهارائهدر ادامه عدم افشاء اطالعات ، قرارداد و توافقنامه  سینوشیپن ومته نمون )19

 .رددگیمپس از تعیین برنده ارائه  ،توافقنامه 
/  جانبنیاپیوست ، توسط  يهافرماسناد و  میضما راههم به ) بند 21(در  مزایدهاسناد و شرایط تمامی صفحات  )20

واقع   دیتائو  رشیموردپذو  تیرؤ مطالعه ، ثبت ..................... / شناسه ملی /به کد ملی  ...................شرکت .....
 شد. 

آن فاد .................... متن فوق را مطالعه نموده و مه ملی .........ه ثبت....................... شناسارمش.به امضاء : شرکت ............
 اریخ .............        امضاء مجاز و مهر شرکت ت                                                .رمیپذیم را
 آن رامتن فوق را مطالعه نموده و مفاد  .............................به شناسه ملی ...................................... انبنجیاامضاء : 
 .رمیپذیم

 تاریخ .............                   امضاء                                                                          
 اختصاصی آن باید رداد ، شرایطراق سینوشیپمدارك ارسالی و نیز متن  ومزایده صفحات اسناد  تمام : توجه مهم

 تحویل گردد. ، شدهگفتهو به ترتیب امضاء 
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 شامل : یدهمزاپیوست اسناد 
 به شرح زیر است : مزایدهاصلی موضوع الزامات، استانداردها و مشخصات :  1پیوست 

RFP  پیوست) مزایده( درخواست شرکت در  . 
 

 " مزایدهمالی  يهاشنهادیپفرم ارائه  "
 .  باشدیم مزایدهطابق اسناد م "ج  " مهرشدهگر موظف به ارائه این برگه در پاکت الك و مزایده تذکر: 

رج در .................................. کلیه شرایط مند...کد ملی/ شناسه ملی .... .................... با  تکشر /جانبنیابه این وسیله 
ها و کلیه و پیوست گزارمزایده  يهاخواسته، مزایده شامل دستورالعمل شرکت در ، مزایده و  اسناد  مزایدهآگهی 

، ر باالد شده بردهنامکه مدارك  امهنمودو اطمینان حاصل  دهرکترل مطالعه،بررسی، و کن دقتبه،  را مزایده اسناد
اجراي  .  بنابراین به این وسیله پیشنهاد خود را برايباشدیم ،یرش و پذ موردقبولیا اشکالی نبوده و داراي اشتباه 

 .مینمایماعالم  صفحه بعد، به شرح مزایده موضوع 
 

 :است  ذیل موارد بر اساسمزایده رم پیشنهاد مالی ف
 قیمت پیشنهادي  ضایعات ردیف

   یلوگرمک 400ی حدود استیل ضایعات 1

   کیلوگرم 500آلومینیوم ضایعاتی حدود  2

   کیلوگرم 2000لوله و آهن آالت ضایعاتی حدود  3

4 
 30لیتري  220خالی کیلوگرمبشکه  2000ضایعات کابل مسی حدود 

   عدد

   عدد 50کپسول گاز فریون  5

   کارتن ضایعاتی 6

   عدد 30لیتري  220خالی  بشکه 7

  

 
 


