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 شرایط شرکت در مزایده ماشین آالت  

 )Deawoo500v(لودر دوو 
واقع در اسـتان خراسـان رضـوي     )Deawoo500(یکدستگاه لودر دوو مدل مزایده عبارت است از واگذاري موضوع  -1

 .است شهرستان مشهد
د و برنـده مزایـده   ریال می باشـ   )یک میلیارد و هفتصد میلیون( 1.700.000.000قیمت پایه جهت شرکت در مزایده مبلغ  -2

 .براساس باالترین قیمت پیشنهادي که از قیمت پایه کمتر نباشد  و رعایت کامل شرایط مزایده انتخاب می گردد

بابت سـپرده شـرکت در مزایـده بـه     ریال )شصت و دو میلیون( 62.000.000مبلغ داوطلبان شرکت در مزایده بایستی  -3
بنام صـندوق بیمـه سـرمایه گـذاري      65276کد  -عبه بلوار ناهیدنزد بانک ملت ش 1922222233حساب جاري شماره 

کـه حـداقل داراي   ) طبق فـرم پیوسـت  (فعالیت هاي معدنی واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی شرکت در مزایده 
 .سه ماه اعتبار باشد به صندوق تسلیم نمایند

 .چک عادي و وجه نقد به عنوان سپرده پذیرفته نخواهد شد: تبصره 

              21/3/1391مـورخ  شنبه یکروز 13ساعت حداکثر تا  6به شرح بند پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد قیمت خود  -4
تسـلیم   22پالك  -خیابان گلدان –نزدیک به بزرگراه مدرس -بلوار آفریقا -به دبیرخانه صندوق واقع در تهران

 . و رسید دریافت نمایند

و پیشنهاداتی کـه بـا شـرایط     3و فاقد سپرده یا سپرده کمتر از میزان مندرج در بند  به پیشنهادات مبهم و مشروط -5
مزایده اختالف داشته باشد یا دیرتر از موعد مقرر برسد مطلقاً ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد و هرگونـه پیشـنهاد       

 . اصالحی یا درخواست تخفیف نسبت به برنده مزایده کان لم یکن خواهد بود

 .بشرح زیر تسلیم گردد» ب«و » الف«حاوي دو پاکت با عالئم که دربسته بایستی در یک پاکت  هر پیشنهاد -6

بـرگ  یـا ضـمانت نامـه بـانکی همچنـین      حاوي کپی و اصل یا اعالمیه بانکی مبنی بـر واریـز نقـدي و    : پاکت الف
 . تکمیل شده شرایط شرکت در مزایده که به امضاء رسیده است

یکدســتگاه لــودر دوو مــدل ســند مالکیــت انتقــال یمــت کــه قیمــت پشــنهادي بــراي حــاوي پیشــنهاد ق  :پاکــت ب
)Deawoo500(  پاکـت پیشـنهاد    بصورت صریح و روشن با عدد و حروف قید گردیده است و چنانچـه در

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصـراً مفـاد    یچه قیمت غیر از بهاي پیشنهادي مطلب و یا شرطی قید شود به
و ذکـر پاکـت الـف و     پاکـات پس از بسـتن درب  . واهد بودیط مندرج در این فرم مالك عمل خو مواد شرا
، پاکـت نـام  روي  ،بسـتن درب پاکـت  در یک پاکت قرار داده شده و پس از  ،آنها بایستی هر دو ب در روي

ـتگاه لـود  سـند مالکیـت   مربوط به مزایده واگـذاري  «ماره تلفن پیشنهاد دهنده و عبارت ، شنشانی ر دوو یکدس
  .قید گردد»  )Deawoo500(مدل 
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 . چنانچه پیشنهاد قیمت با عدد و حروف نگاشته نشده و یا داراي قلم خوردگی باشد مردود شناخته خواهد شد  :تبصره

شـرایط شـرکت در    10بـه ترتیـب مقـرر در بنـد      21/3/1391مورخ شنبه یکروز 15پیشنهادات رسیده در ساعت  -7
آنهـا در   قـانونی  از و قرائت خواهد شد و حضـور پیشـنهاد دهنـدگان یـا نماینـدگان     مزایده در کمیسیون مزایده ب

 . کمیسیون آزاد است

الف پیشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدام به تطبیق مبلغ ضمانتنامه بانکی یا سـپرده نقـدي    کمیسیون مزایده ابتدا پاکت -8
نماید و چنانچـه محتویـات پاکـت الـف کامـل و      شرکت در مزایده و نیز رسیدگی در مورد امضاي برگ شرایط می 

بدون نقص باشد اقدام به افتتاح پاکت ب خواهد نمـود و چنانچـه محتویـات پاکـت الـف نـاقص و یـا مشـروط باشـد          
 .پاکت ب باز نشده و ابطال و بایگانی خواهد شد و هیچگونه اعتراضی در این مورد مسموع نخواهد بود

دي دو یا چند نفر از شرکت کنندگان مساوي باشد و بین آنان در مهلتـی کـه   در صورتی که قیمت پیشنها  :تبصره
 لـودر محـل  نزدیـک  کمیسیون مزایده تعیین خواهد نمود توافق نشود حق تقدم با پیشنهاد دهنـده اي اسـت کـه در    

 . د شدسکونت دارد و در صورتی که سایرین نیز واجد این شرایط باشند، برنده مزایده با قید قرعه تعیین خواه
دعوت کتبی از پیشنهاد دهندگان مادام که کتباً بعنوان برنـده مزایـده اعـالم نشـده انـد هیچگونـه حقـی بـراي          -9

 .پیشنهاد دهنده و تکلیفی براي صندوق ایجاد نمی نماید
نفـرات اول   21/3/1391 مـورخ شنبه یکروز لیه پیشنهادات حداکثر تا پایان کمیسیون مزایده پس از بررسی ک-10
مــورخ شــنبه دوشــرکت کننــدگان در مزایــده مکلفنــد در وقــت اداري روز  دوم برنــده مزایــده را مشــخص و و 

سپرده سایر شـرکت کننـدگان نیـز از روز     .اطالع حاصل نمایند نتیجه مزایدهبه صندوق مراجعه و از  22/3/1391
 .بعد از تعیین نفرات اول و دوم مسترد می گردد 22/3/1391مورخ شنبه دو
بـه اسـتثناي   (روز  7از تاریخ ابالغ کتبی صندوق حداکثر ظرف مدت ) نفر اول(صورتی که برنده مزایده  در -11

توانـد او   حاضر نشود صندوق مـی  لودربراي انعقاد قرارداد، واریز وجه و انجام تشریفات واگذاري ) ایام تعطیل
. و از نفـر دوم دعـوت بـه عمـل آورد     را در حکم مستنکف از انجام معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط

شـریفات واگـذاري   براي انعقاد قرارداد، واریز وجـه و انجـام ت   عدم مراجعه نفر دوم در ظرف مدت تعیین شده
می گردد و حسب صالحدید صندوق نسـبت   ، سپرده او نیز به نفع صندوق ضبطحاضر نشود ماشین آالتسند 

 . مذکور اقدام خواهد شد لودرسند به واگذاري 
و دریافـت وجـوه تعیـین شـده در     ) نفـر اول (سپرده نفر دوم پس از امضاء و مبادله قـرارداد بـا برنـده مزایـده       :تبصره
 .قابل پرداخت استقرارداد 

 :زیر به برنده مزایده منتقل می گردد  رداد به روشبا انعقاد قرا لودرسند کلیه حقوق و تعهدات ناشی از -12
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از لـودر  سند ثمن معامله بصورت نقد از سوي برنده مزایده پرداخت گردد، بالفاصله صندوق نسبت به انتقال  زمانیکه
 .طریق مراجع ذیربط به برنده مزایده اقدام خواهد نمود

 :نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد -13
 .ندوق پرداخت نمایدخریدار در تاریخ تنظیم و امضاي قرارداد باید کل مبلغ قرارداد را نقداً به ص

  :لودرسند نحوه واگذاري  -14
تحویل خریـدار   لودرو مدارك مربوطه می باشد، ویل و تحول که شامل تاریخ تحویل پس از تنظیم صورتمجلس تح

  .می گردد

 .یک یا کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دالیلی باشد مختار است یا ردصندوق در قبول  -15
 لودر سند یا انتقال  مانع از انجام معامله قطعی و یا ممانعتهاي قانونی، دولتی و قضایی فورس ماژور مواردچنانچه  -16

 .گردد فقط وجه سپرده به برنده مزایده مسترد خواهد شد
قـانون اساسـی    141پیشنهاد دهندگانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که مشمول ممنوعیت مقـرر در اصـل    -17

   .دننباش 1337اسالمی ایران و نیز قانون منع مداخله در معامالت دولتی و کشوري مصوب دي ماه جمهوري 
بـه  و سـپرده  تسلیم پیشـنهاد   ،شرکت در مزایده  ،و در صورت لزوم بازدید از آن لودربا علم و آگاهی از کم و کیف  -18

 .و سایر مقررات جاري صندوق است معامالتو نیز منزله قبول تمام شرایط و اختیارات و تکالیف مندرج 
بـه عهـده برنـده     اسناد معدن و ماشین آالت و قطعـه زمـین  هزینه هاي آگهی روزنامه و تحویل و تحول و انتقال  -19

 .مزایده خواهد بود
و  آن کلیـه صـفحات   امضـاء  و بـا   شرایط فـوق گانه  20و دقیق موارد  با مطالعه کامل ....................................اینجانب  -20

و در  را مـی پـذیرم  فـوق الـذکر   کلیـه تعهـدات    ضـمن قبـول کلیـه مفـاد آن،    با علم و اطالع کافی از کم و کیف آن 
 .ممی نمای مزایده شرکت نموده و پس از برنده شدن حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب

 
 .روزنامه رسمی الزامی است آخرین اص حقوقی ارائهبراي اشخاص حقیقی تصویر کارت ملی یا سایر مدارك معتبر و براي اشخ*

 

  :نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مزایده
  :تاریخ 
  :آدرس

  :کد پستی
  :شماره تلفن ثابت 
 :امضاء                             :شماره تلفن همراه

 :مهر   
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 بسمه تعالی 
 فرم ضمانتنامه 

 )مزایده در شرکت(
 

 انکی شمارهضمانت نامه ب
 

شـماره  / داراي شـماره شناسـنامه  ...................  فرزنـد  ..................................... شـرکت  / ر به اینکه آقاينظ
ــادره ................... ثبـــــت  ــتان ............................. ثبـــــت شـــــده / صـــ ــانی ...........  شهرســـ بـــــه نشـــ

مایل است در مزایده صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیـت هـاي   ...................................... ...........................
بـراي مبلـغ   در مقابـل صـندوق   ............... .....................آقاي / معدنی شرکت نماید لذا این بانک از شرکت

به محض دریافـت  و  تعهد می نمایدریال ..........................)...............(.................... ...................................
دور یـا صـ   ت اسـتنکاف یـا اقامـه هیچگونـه دلیـل     بدون اینکه احتیـاجی بـه اثبـا   صندوق اولین تقاضاي کتبی 

ریــال را . .…………………مبلــغ اداري یــا قضــایی داشــته باشــد  اظهارنامــه یــا اقــداماتی از مجــاري
 . ر وجه صندوق بپردازدبالدرنگ د

معتبر بوده و بنا به درخواسـت صـندوق بـراي مـدتی     ............................. این تعهد تا آخر ساعت اداري روز 
که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی کـه بانـک نتوانـد یـا نخواهـد مـدت ایـن تعهـد را         

دید را فراهم نسازد و بانـک را موافـق بـا    مموجبات ت.................... ...............آقاي /تمدید کند و یا شرکت 
تمدید ننماید در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد مرقـوم فـوق را در   

 . وجه یا حواله کرد صندوق پرداخت کند
 
  :شعبه                                            :بانک  
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 برگ پیشنهاد قیمت

 
 

 صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدنی
 
 
   .......................................................................                                          ....... ............................... احتراماً                دارنده شماره شناسنامه      اینجانب  

            مزایـده  پـذیرش کامـل تعهـدات منـدرج در شـرایط شـرکت در      اطـالع و  ضمن   .. ..........................     از صادره      شماره به شده ثبت               شرکت  
 دراداره ثبت                                    
 

 

 جهت  ،............................موضوع آگهی مزایده مورخ  ماشین آالت ق انتفاع و واگذاريفروش ح           

 
 به عدد                                                                     
 

      .نمایم میریال پیشنهاد  .....................................................                      مبلغ ،خرید موضوع مزایده مذکور                                        
 به حروف        

              
                                                           

 
 : تاریخ 

 : امضاء 
  :مهر 
 

 
 
 
 
 


