فرم شرايط شركت در مزايده )نوبت دوم(
شركت كشتيراني والفجر در نظر دارد تعداد  ١دستگاه خودرو وانت مزدا دو كابين )تيپ بي  ٢٠٠٠آي(مدل ١٣٨٧
شماره انتظامي -٣٤٧-٥٥ب ٣١رنگ نقره اي متاليك مستقر در بندر بوشهررا از طريق مزايده عمومي بفروش
برساند .

) شرايط شركت در مزايده )نوبت دوم ( (

 -١متقاضيان جهت بازديد خودروهاي موضوعي مي توانند جهت انجام هماهنگي هاي ﻻزم با شماره تلفن ٠٢١٨٨٨٢٤٠٦٠
تماس داشته باشند.
 -٢متقاضيان مي بايستي پيشنهاد خود را در  ٣پاكت جداگانه ﻻك و مهر شده به ترتيب ذيل تحويل نماييد:

پاكت الف :اصل رسيد واريز مبلغ ضمانت شركت در مزايده براي هر خودرو به مبلغ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ :ريال معادل ده

ميليون تومان به حساب شماره شماره  ٠١٠٥٤٥٢١٣٧٠٠٠بنام شركت كشتيراني والفجر نزد بانك ملي شعبه
قائم مقام فراهاني )شماره شبا ( ٣٣٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١٠٥٤٥٢١٣٧٠٠٠
پاكت ب  :مدارك شناسايي پيشنهاد دهنده  ،اشخاص حقيقي كپي پشت و رو كارت ملي و اشخاص حقوقي
اساسنامه  ،كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.
پاكت ج  :فرم تكميل شده پيشنهاد قيمت ) عددي و حروفي ( همراه با مهر  ،امضاء و اثر انگشت
 -٣پاكات پيشنهاد مي بايست حداكثر تا  ١٠روز كاري پس از تاريخ انتشار آگهي به دبيرخانه شركت كشتيراني والفجر به
آدرس  :خيابان قائم مقام فراهاني  ،با ﻻتر از ميدان شعاع پﻼك  ، ، ٩٧طبقه همكف  ،در قبال اخذ رسيد تحويل گردد.
 -٤شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -٥به پيشنهادا ت ناقص  ،مبهم  ،مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده شركت در مزايده  ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -٦سپرده نفرات اول و دوم برنده مزايده در صورت امتناع از انجام معامله مسترد نخواهد شد ).سپرده نفر دوم در صورت
واريز كليه مطالبات شركت  ،از نفر اول قابل استرداد مي باشد(.
 -٧پرداخت كليه هزينه هاي مربوطه اعم از  :كارشناس رسمي دادگستري  ٩٪،قيمت پيشنهادي بعنوان عوارض و ماليات بر
ارزش افزوده  ،آگهي روزنامه  ،معاينه فني  ،عوارض سالجاري  ،تعويض پﻼك  ،وكالتنامه  ،نقل و انتقال و حق التحرير و حق
الثبت خودرو در دفتر خانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده مي باشد.
 -٨انتقال مالكيت خودرو بصورت قطعي و فقط به نام شخص برنده در مزايده امكان پذير مي باشد.
 -٩برنده مزايده متعهد است حداكثر ظرف مدت دو روز پس از اعﻼم مراتب توسط شركت كشتيراني والفجر نسبت به واريز
 ٨٠٪مبلغ پيشنهادي به شماره حساب اعﻼم شده در بند  ٢فرم فوق اقدام نمايد.بديهي است پرداخت مبلغ باقيمانده ثمن
معامله در زمان تعويض پﻼك خودرو و انتقال مالكيت در دفترخانه اسناد رسمي  ،همزمان با تحويل خودرو خواهد بود ).در
صورت عدم واريز وجه اعﻼم شده توسط برنده مزايده در مهلت تعيين شده  ،سپرده مربوطه مسترد نخواهد شد و خودرو به
نفر دوم واگذار مي گردد(.

 -١٠پاكات پيشنهادات واصله روزيك شنبه مورخ ١٤٠١/٠٥/٢٣در دفتر مديرعامل شركت مفتوح و به نفر برنده
اعﻼم خواهد گرديد.

