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  هايموضوع آگهي
  )دوم (نوبت  بندريتجهيزات شرايط شركت در مزايده فروش 

 شماره  صبح ساحل بندر عباس و6422جام جم بوشهر شماره  و روزنامه   28322اطالعات ، شماره  هاي  روزنامه

  12/11/1401مورخ  4796

هايي كه بعد از مدت هاي مشروط، مبهم و فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر، مدارك ناخوانا و همچنين پيشنهادبه پيشنهاد -1
متقاضي ضمن تسليم پاكت ، پيشنهاد منجز و بي قيد و شرط خود مبني  مقرر در آگهي واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

قيمت مقرر در مزايده را به كشتيراني والفجر اعالم مي نمايد كه در صورت قبول توسط  كشتيراني  ،بر خريد كاالي  موضوع مزايده
ادات در هر والفجر ، به انعقاد قرارداد فروش ميان طرفين منجر خواهد شد . شركت كشتيراني والفجر در رد يا قبول كليه پيشنه

 مختار است .  "اي كامال زمان و مرحله 
شود ولي سپرده بقيه اشخاص پس از اعالم وم و سوم تا انجام معامله با برنده مزايده، نزد شركت نگهداري ميسپرده نفرات د-2

 نتيجه مزايده، مسترد خواهد شد.
براي  پيشنهاديقيمت  ريال 1.500.000.000 ميزان بهشركت در مزايده  سپردهبايست مبلغ متقاضيان شركت در مزايده مي -3

  : صورتبه  را بندريتجهيزات 
  در وجه شركت كشتيراني والفجر »و قابل تمديد ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط و با اعتبار حداقل سه ماه«-3-1

ملي شعبه  نزد بانك والفجربنام شركت كشتيراني  0105452137000 حساب شماره(اصل فيش واريزي به » واريز نقدي«2-3
 والفجررا به شركت كشتيراني  703 ، كد بانك) IR 330170000000105452137000 (شماره شباقائم مقام فراهاني 

  تحويل نمايند. 
(خودداري از انعقاد قرارداد در هفت  ده از انعقاد قراردادمزاي ةدر صورت استنكاف برند تحت هر شرايطيالزم به ذكر است -3-3

شركت كنندگان و برنده مزايده ضمن اطالع كافي از  خواهد شد.ضبط والفجر به نفع شركت كشتيراني  سپردهروز كاري)، مبلغ 
  ساقط نمود. و اين مقرره با اقدام به شركت در مزايده ، حق هر گونه اعتراض احتمالي را در اين خصوص از خود سلب

 رسند.بصورت يكجا و در محل استقرار فعلي آنها (بندر عباس و بوشهر ) بفروش مي مزايده  كليه اقالم موضوع -4
  ارزش افزوده صادر مي گردد.بر%ماليات 9ارزش افزوده صورتحساب فروش با لحاظبر اساس قانون ماليات برپس از انعقاد قرارداد، -5
توانند در مزايده شركت نمايند. كليه مدارك و اسناد مزايده بايد توسط پيشنهاد دهنده (اعم كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي-6

 مهر و امضاء گردد. از حقيقي و حقوقي)،
و هيچ گونه اعتراض و يا  مختار است.  "كامال در رد يا قبول يكايك و يا كليه پيشنهادهاي واصلهوالفجر شركت كشتيراني -7

 ادعايي در اين خصوص از سوي شركت كنندگان و يا اشخاص غير ، مسموع نيست . 
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با حضور در  روز كاري 7مدت نده شدن در مزايده، حداكثر ظرف برنده مزايده موظف است پس از اعالم اين شركت مبني بر بر-8
فوق الذكر   »3-2بند «مابين، اقدام نمايد. در غير اينصورت مشمول جهت عقد قرارداد في محل دفتر مركزي شركت در تهران

 خواهد شد.
حساب روز كاري پس از انعقاد قرارداد، مبلغ پيشنهادي مندرج در قرارداد را به  7برنده مزايده بايستي حداكثر ظرف مدت -9

نزد ) ، IR 330170000000105452137000بنام شركت كشتيراني والفجر (شماره شبا 0105452137000شماره 
مورد مزايده را از محوطه  بندريتجهيزات روز بعد آن  7در مدت و  واريز نمايد 703كد بانك بانك ملي شعبه قائم مقام فراهاني 

  .  و محل استقرار آن خارج نمايد
متقاضي يا برنده نمي تواند درخواست تقسيط وجه نمايد؛ مي باشد و شرايط فروش به صورت نقدي و مطابق شرايط قرارداد  -10

 فوق الذكر خواهد شد.»  3-2 بند «مشمول ابطال مزايده و هرگونه درخواست تقسيط يا پرداخت به هر روش غير نقدي موجب 
نوشته، امضاء » برگ قيمت پيشنهادي«با عدد و حروف در به صورت خوانا و واضح پيشنهاد دهنده بايد بهاي پيشنهادي را -11

  مورخ  سه شنبه  اخذ رسيد تا پايان وقت اداري روزمهر شده قرار داده و در قبال  ونموده و به انضمام مدارك ذيل در پاكت الك 

باالتر خيابان قائم مقام فراهاني،  –تهران  شركت كشتيراني والفجر به نشاني،دفتر مركزي  دفتر روابط عموميبه  25/11/1401

 ارسال نمايند . /تحويل 97پالك كوچه شبنم،  ، نبشاز ميدان شعاع

  .سپردهبه مبلغ  ضمانت نامه بانكي يا اصل فيش واريزي -11-1
بندهاي شرايط شركت در مزايده) و امضاي  ةكلي رعايت با (پيوست جدول در مربوطه سطر در خريد قيمت پيشنهاد ئهارا -11-2

  .آن
 تكميل فرم تعهد نامه. -11-3
پايان  رتكپي كارت ملي پشت و رو و كپي كا ،مدارك الزم جهت شركت اشخاص حقيقي: كپي شناسنامه تمام صفحات-11-4

  .خدمت براي آقايان
شامل اساسنامه شركت، آگهي تاسيس مدارك الزم جهت شركت اشخاص حقوقي: مدارك دال بر احراز شخص حقوقي -11-5
  هاي رسمي.و آخرين انتصاب مديران در روزنامه ، كد اقتصاديشركت
  .خود اظهاري براي اشخاص حقوقي تكميل فرم -11-6
 مزايده برنده بعنوان دوم نفر مقررات برابر و ضبط وي سپرده گردد منصرف قرارداد عقد از دليلي هر به اول نفر كه صورتي در-12

شود و در صورت سپردة وي نيز ضبط و نفر سوم به عنوان برندة مزايده اعالم مي دوم برنده استنكاف صورت در و شد خواهد اعالم
 شود.انصراف برندة سوم سپردة ايشان هم ضبط مي
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 مدارك ارسالي از طرف شركت كنندگان در مزايده به ايشان مسترد نخواهد شد.-13
و ساير ج از گمرك خرو، چاپ آگهي، بندريتجهيزات كارشناسي ، ارض، هزينه هاي ثبتيمالياتي، عو هايهزينهكليه  -14

و هاي احتمالي هرگونه هزينهه و انتقال به هر منطق از وضعيت فعلي  بندريتجهيزات ه خارج ساختن هاي مرتبط منجملهزينه
شريفات نقل و انتقال ، انجام ت بندريتجهيزات  مربوط غيردولتي و) غيره و زيست محيط شهرداري، مانند( دولتي هايارگان ساير

 .بود خواهد مزايده برنده عهده به از تاريخ ابالغ به برنده مزايده در صورت نياز در دفاتر اسناد رسمي 
همچنين  باشد.(به همانگونه كه موجود است) مي بندريتجهيزات قيمت پيشنهادي متقاضي شامل كليه اقالم و متعلقات -15

 يم پاكت ها مسموع نمي باشد . لايراد، عيب و نقص در موضوع مزايده پس از تس هيچ گونه ادعاي
 .آورد بعمل بازديد خود، پيشنهاد ةارائ و قرارداد انعقاد از قبل  بندريتجهيزات  از تواندمي خريدار قانوني ةخريدار يا نمايند-16
 مفروض است. مزايدهبراي كشتيراني والفجر تا قبل از برگزاري مفاد شرايط شركت در مزايده اصالح  وامكان تجديد نظر -17
  25/11/1401مورخآخرين مهلت جهت ارسال و يا تحويل مدارك، پايان وقت اداري -18
) 25/11/1401 تا12/11/1401كاري از تاريخ  روز 10زماني صرفا به پيشنهاداتي ترتيب اثر داده ميشود كه در بازه -19

  به هر پيشنهادي كه پس از تاريخ مزبور ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد . "تسليم گردد. ضمنا
كليه اشخاص متقاضي، ضمن اقدام به شركت در مزايده اعم از حضوري  يا غير حضوري، رضايت بي قيد و شرط خود نسبت  -20

مابين را تشكيل مي دهد. اشخاص ين سند بخشي از روابط قراردادي فيبه قبول مفاد شرايط حاضر اعالم نموده و مي پذيرند  ا
  مذكور حق هر گونه اعتراض يا ادعايي در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند. 

 .  انجام مي پذيرد 30/11/1401مورخ يك شنبه روز بدون حضور شركت كنندگان بازگشايي پاكات ها  -21

با رضايت كامل و در كمال صحت و سالمت عقل و  اينجانب                     فرزند                 با كد ملي                    – 22
بند اقرار و اظهار صريح مي نمايم مبني بر اينكه نسبت به موارد فوق  21با طيب خاطر و رضاي كامل با امضاء ذيل اين فرم در 

 .(اشخاص حقيقي)مي باشدبعنوان شركت كننده در مزايده وده و مورد قبول اينجانب الذكر مقر و معترف ب

 
 لي                   اينجانب                      به نمايندگي از شركت                                      به شماره ثبت                 با شناسه م

بند  اقرار و اظهار  22با رضايت كامل و در كمال صحت و سالمت عقل و با طيب خاطر و رضاي كامل با امضاء ذيل اين فرم در  
بعنوان شركت كننده در مزايده صريح مي نمايم مبني بر اينكه نسبت به موارد فوق الذكر مقر و معترف بوده و مورد قبول اينجانب 

  .( اشخاص حقوقي)مي باشد
  
 


