
 

 

(نوبت دوم) فرم شرايط شركت در مزايده  

 ١٣٨٧ل آي)مد ٢٠٠٠وانت مزدا دو كابين (تيپ بي  دستگاه خودرو ١در نظر دارد تعداد  والفجر شركت كشتيراني

از طريق مزايده عمومي بفروش اي متاليك  مستقر در بندر بوشهررا  رنگ نقره ٣١ب-٣٤٧-٥٥شماره انتظامي 

                                                                            ) نوبت دوم )(  شرايط شركت در مزايده     (                                                         برساند .
 ٠٦٠٢١٨٨٨٢٤٠شماره تلفن با متقاضيان جهت بازديد خودروهاي موضوعي مي توانند جهت انجام هماهنگي هاي الزم   -١

                                                                                                                                                            .تماس داشته باشند

ذيل تحويل نماييد:پاكت جداگانه الك و مهر شده به ترتيب  ٣ر متقاضيان مي بايستي پيشنهاد خود را د -٢  

ل معادل ده  ريا١٠٠,٠٠٠,٠٠٠به مبلغ :   اصل رسيد واريز مبلغ ضمانت شركت در مزايده براي هر خودرو:پاكت الف  

عبه شبنام شركت كشتيراني والفجر نزد بانك ملي  ٠١٠٥٤٥٢١٣٧٠٠٠شماره به حساب شماره ميليون تومان  

                                                                             ) ٣٣٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١٠٥٤٥٢١٣٧٠٠٠قائم مقام فراهاني (شماره شبا  

و رو كارت ملي و اشخاص حقوقي : مدارك شناسايي پيشنهاد دهنده ، اشخاص حقيقي كپي پشت پاكت ب 

                                                                                                     .اساسنامه ، كد اقتصادي و شناسه ملي شركت

دي و حروفي ) همراه با مهر ، امضاء و اثر انگشتدفرم تكميل شده پيشنهاد قيمت ( ع: پاكت ج   

به والفجر راني شركت كشتيدبيرخانه روز كاري پس از تاريخ انتشار آگهي به  ١٠پاكات پيشنهاد مي بايست حداكثر تا  -٣

د تحويل گردد.، در قبال اخذ رسي همكف ، ، طبقه   ٩٧پالك  شعاع  ميدانبا التر از  ،قائم مقام فراهاني  آدرس : خيابان   

شنهادات مختار است.ه پيشركت در رد يا قبول يك يا كلي -٤  

ت ناقص ، مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده شركت در مزايده ، ترتيب اثر داده نخواهد شد.به پيشنهادا -٥  

دوم در صورت  مله مسترد نخواهد شد.( سپرده نفرتناع از انجام معال و دوم برنده مزايده در صورت امسپرده نفرات او -٦

نفر اول قابل استرداد مي باشد.) واريز كليه مطالبات شركت ، از  

٧- پرداخت 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 پالك ، وكالتنامه ، نقل و انتقال و حق التحرير و حق 

 الثبت خودرو در دفتر خانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده مي باشد.

  نتقال مالكيت خودرو بصورت قطعي و فقط به نام شخص برنده در مزايده امكان پذير مي باشد.ا -٨

يز روانسبت به   والفجر روز پس از اعالم مراتب توسط شركت كشتيراني اكثر ظرف مدت دوزايده متعهد است حدبرنده م -٩

نده ثمن فرم فوق اقدام نمايد.بديهي است پرداخت مبلغ باقيما ٢مبلغ پيشنهادي به شماره حساب اعالم شده در بند  ٨٠٪

د بود.( در معامله در زمان تعويض پالك خودرو و انتقال مالكيت در دفترخانه اسناد رسمي ، همزمان با تحويل خودرو خواه

به درو و خو ايده در مهلت تعيين شده ، سپرده مربوطه مسترد نخواهد شدصورت عدم واريز وجه اعالم شده توسط برنده مز

وم واگذار مي گردد.) نفر د  

به نفر برنده  در دفتر مديرعامل شركت مفتوح و ٢٣/٠٥/١٤٠١مورخ به شن يكپاكات پيشنهادات واصله روز -١٠

 اعالم خواهد گرديد.


