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  بافتشرکت شیمی  (Heavy Alcohol) رایط شرکت در مزایده فروش الکل سنگینش

  بافتشیمی فروش الکل سنگین تولیدي شرکت : موضوع مزایده - 1

  )22/03/99دنیاي اقتصاد مورخ  (درج آگهی در روزنامه عمومی نوع فراخوان: -2

  22تهران، بزرگراه آفریقا، باالتر از چهارراه جهان کودك، خیابان پدیدار ، پالك  اسناد: ارائهمحل و مهلت  -3

  26/03/99 شنبهدو: پایان وقت اداري شرکت در مزایدهمهلت 

 MEK، واحد  2منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی ماهشهر ، سایت درب کارخانه فروشنده در : کاالمحل تحویل  -4
  است) شیمی بافت(اخذ مجوز گمرکی جهت خروج محصول از منطقه ویژه، بر عهدة شرکت 

  شود.) که توسط باسکول فروشنده ، تعیین می±10تن (% 100: محصولمقدار  -5

  شود، تحویل خواهد شد.تانکري که توسط خریدار تهیه می بصورت فله ، محصول، در بندي:بسته - 6

  مطابق جدول اسپک ارائه شده توسط فروشنده (نسخه پیوست) کیفیت: -7

  .(مطابق برنامۀ اعالمی فروشنده) خواهد بود 99 خرداد و تیردر  زمان تحویل: -8

  ریال در هر کیلوگرم 25،000 قیمت پایه: - 9 

به شرح  "ب"و  "الف": پیشنهادات باید در دو پاکت جداگانه الك و مهر شده تحت عنوان نحوه ارائه پیشنهادات -10
   )نوع پاکت (الف و ب) بر روي پاکتهاي ارسالی الزامی است و درج عنوان مزایده، شماره مزایده(زیر ارائه گردد: 

  :  (حاوي تضمین)  بافتشرکت در مزایده فروش الکل سنگین شرکت شیمی  "الف"پاکت 

صد ( 150،000،000بایست سپرده شرکت در مزایده را به مبلغ : شرکت کنندگان در مزایده میتضمین مزایده -
میلیون) ریال به یکی از صورتهاي ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده به نفع فروشنده (با  و پنجاه

(واحد مالی) تحویل نموده و رسید تحویل دریافت و تصویر آن را  بافتاعتبار سه ماهه) تهیه و به شرکت شیمی 
 ارسال نمایند.  "الف"در پاکت 

 از شخصیت حقوقی یکسانی برخوردار باشند.  "شرکت کننده در مزایده"و  "درخواست کننده چک"ضروري است  -

 

 بسمه تعالی

   D-HAL-2-99  شماره مزایده:

 22/03/99تاریخ: 

 شرکت کننده در مزایده (شرکت خریدار)
 مهر و امضا
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  :  (حاوي پیشنهاد قیمت) شیمی بافتشرکت در مزایده فروش الکل سنگین شرکت  "ب"پاکت 

که حاوي تکمیل و چاپ فرم شرکت در مزایده (پیوست) در سربرگ شرکت خریدار (شرکت کننده در مزایده)  -
خریدار، همراه با مهر و امضاي مجاز ارسال (فرم مذکور بایستی در سربرگ شرکت باشد. قیمت پیشنهادي می

 گردد در غیر اینصورت مورد پذیرش نخواهد بود)

ارائه اسناد و مدارك ثبتی و حقوقی شرکت شامل: تصویر اساسنامه ، تصویر کد اقتصادي، شناسه ملی، آگهی  -
 اري مرتبط با مزایدهتأسیس و آخرین تغییرات و اسامی صاحبان امضاي مجاز در روزنامه رسمی، ارائه سوابق ک

  .مزایده که به تأیید (مهر و امضاي خریدار) رسیده باشد و شرایط ه اسنادئارا -

  سایر شرایط: 

  شود.تن ، یکجا، پیش از تحویل پارت اول، دریافت می 100مبلغ پیشنهادي برندة مزایده براي کل مقدار  -11

  می باشد. (برنده مزایده) پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار  -12

 و شود می منظور مزایده برنده حساب به است، دنیاي اقتصاد منتشرگردیده روزنامه در که مزایده آگهی درج هزینه -13
  .باشد می بر عهدة برنده مزایده نیز احتمالی قانونی عوارض یا و کسور هرگونه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده بعنوان ضمانت اجراي واریز مبلغ پیشنهادي برنده محسوب گردیده و در صورت  -14
انصراف شرکت کنندة مزایده یا عدم واریز مبلغ پیشنهادي در موعد مقرر و یا احراز عدم توانایی و اقدام به موقع برنده 

  د دهنده حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه ندارد. ضبط می گردد و پیشنها بافتمزایده ، به نفع شرکت شیمی 

پس از بررسی پیشنهادات، برنده اول و دوم مزایده را اعالم و ابالغ نموده و سپرده سایر شرکت  بافتشرکت شیمی  -15
 کنندگان، پس از درخواست کتبی ، مسترد خواهد شد. (سپرده شرکت در مزایده مربوط به برنده مزایده پس از پرداخت

   ، مسترد خواهد شد)کاالو تحویل  مزایدهکل مبلغ 

شود و شرکت در رد یا قبول م و خارج از شرایط مقرر، ترتیب اثر داده نمیبه پیشنهادات ناقص، مخدوش، مبه -16
  پیشنهادات مختار است.  

  ، آگاهی و اطالعات کامل و کافی دارد.  کاالشرکت کننده مزایده از شرایط و الزامات شرکت در مزایده و کاربریهاي  -17

 تواند  تمام یا قسمتی از موضوع مزایده را به غیر واگذار نماید. برنده مزایده نمی -18

  
 شرکت کننده در مزایده (شرکت خریدار)

 مهر و امضا
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Heavy Alcohol (HAL) Specification                                         جدول اسپک الکل سنگین     

Characteristics Specification Unit Test Method 

Heavy Alcohol Purity  
 to 80 %Wt GC 40 خلوص الکل سنگین

Secondary Butyl Alcohol (SBA) 
بوتانول) -2( بوتیل الکل -2  5 to 30 %Wt GC 

Secondary Butyl Ether (SBE) 
بوتیل اتر -2  5 to 30 %Wt GC 

Hexan   
 Trace %Wt GC هگزان

C4 
کربنه 4هیدروکربنهاي   5 to 10 %Wt GC 

Specific Gravity 20/200C 
  to 0.950 gr/cm3 0.805 وزن مخصوص

Boiling Range 
  to 210 oC 80 محدوده نقطه جوش

Water 
  Max 10 %Wt آب

Appearance 
 شکل ظاهري

Vary From Pale yellow to dark brown liquid 
اي تیره)رنگ متغیر (از زرد روشن تا قهوه  

 

اي از الکلهاي خطی سنگین ، الکلهاي شاخه دار، اتر، الکل سنگین، به عنوان محصول جانبی فرایند تولید ، شامل مجموعه
  باشد که در مصارف سوختی و همچنین در تهیه اکتان بوسترکاربرد دارد.  کتون و هیدروکربن می

 شرکت کننده در مزایده (شرکت خریدار) 
 مهر و امضا


