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 شرايط شركت در مزايده 

 (TY053) بلدوزر چرخ زنجیری
 –تهران  تهران،واقع در استان   TY053 تیپ  چرخ زنجري بلدوزريكدستگاه مزايده عبارت است از واگذاري موضوع  -1

فاز سوو  شوهرک درد دو ، تطواحع ظوافس و سو دي       -آالت سنگین  شهرک نمايشگاه ماشین-11جاده ساوه کیلومتر 

 .می باشد نمايشگاه ايران کماتسو روبرو ي سیرجان کماتسو - 5پالک 

ريوا  موی باشود و برنوده       (میلیون پانصدو هشتاد میلیارد و دو) 1.583.333.333قیمت پايه جهت شرکت در مزايده مبلغ  -1

 .ي که از قیمت پايه کمتر نباشد  و رعايت کامل شرايط مزايده انتخاد می گرددمزايده براساس باالترين قیمت پیشنهاد

بابوت سودرده   ريوا   (صد هوزار  چهارو  میلیون هشتادو هشت) 88.033.333مبلغ داوحلبان شرکت در مزايده بايستی  -0

بنوا  صوندو     65156کد  -نزد بانك ملت ش به بلوار ناهید 1311111100شرکت در مزايده به ظساد جاري شماره 

حبو  فور    )بیمه سرمايه گذاري ف الیت هاي م ودنی واريوز و يوا م واد  آن ضومانت ناموه بوانكی شورکت در مزايوده          

 .که ظداقل داراي سه ماه اعتبار باشد به صندو  تسلیم نمايند( پیوست

 .چك عادي و وجه نطد به عنوان سدرده پذيرفته نخواهد شد: تبصره 

 0/0/1031موورخ  شنبه سه روز 10ساعت ظداکثر تا  6به شرح بند شنهاد قیمت خود پیشنهاد دهندگان بايستی پی -0

تسلیم  11پالک  -خیابان گلدان –نزديك به بزرگراه مدرس -بلوار آفريطا -به دبیرخانه صندو  واقع در تهران

 . و رسید دريافت نمايند

و پیشنهاداتی که بوا شورايط    0به پیشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سدرده يا سدرده کمتر از میزان مندرج در بند  -5

مزايده اختالف داشته باشد يا ديرتر از موعد مطرر برسد مطلطاً ترتیب اثر داده نخواهود شود و هرگونوه پیشونهاد     

 . كن خواهد بوداصالظی يا درخواست تخفیف نسبت به برنده مزايده کان لم ي

 .بشرح زير تسلیم گردد« د»و « الف»ظاوي دو پاکت با عالئم که دربسته هر پیشنهاد بايستی در يك پاکت  -6

بور   يوا ضومانت ناموه بوانكی هم نوین      ظاوي کدی و اصل يا اعالمیه بانكی مبنی بر واريوز نطودي و   : پاكت الف

 . تكمیل شده شرايط شرکت در مزايده که به امضاء رسیده است

بصوورت   (TY053) بلودوزر تیوپ  سوند مالكیوت   انتطوا   ظاوي پیشنهاد قیمت که قیمت پشنهادي براي   :پاكت ب

پاکت پیشنهاد قیمت غیر از بهاي پیشونهادي   صريح و روشن با عدد و ظروف قید گرديده است و چنان ه در

وجه مورد توجه قرار نگرفته و منحصراً مفاد و مواد شرايط مندرج در ايون   یچه قید شود به مطلب و يا شرحی

 ،آنها بايستی هور دو  و ذکر پاکت الف و د در روي پاکاتپس از بستن درد . واهد بودفر  مالک عمل خ

ماره تلفن پیشنهاد دهنده ، شنشانی، پاکت نا روي  ،بستن درد پاکتدر يك پاکت قرار داده شده و پس از 
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قیود  «  (TY053) تیوپ  چورخ زنجیوري   بلودوزر يكدستگاه سند مالكیت مربوط به مزايده واگذاري »و عبارت 

  .گردد

 . چنان ه پیشنهاد قیمت با عدد و ظروف نگاشته نشده و يا داراي قلم خوردگی باشد مردود شناخته خواهد شد  :تبصره

شورايط شورکت در    13بوه ترتیوب مطورر در بنود      0/0/1031مورخ شنبه سه روز 15پیشنهادات رسیده در ساعت  -5

آنهوا در   قوانونی  مزايده در کمیسیون مزايده باز و قرائت خواهد شد و ظضور پیشونهاد دهنودگان يوا نماينودگان    

 . کمیسیون آزاد است

الف پیشنهاد دهندگان را باز نموده و اقدا  به تطبی  مبلغ ضمانتنامه بانكی يا سدرده نطودي   کمیسیون مزايده ابتدا پاکت -8

شرکت در مزايده و نیز رسیدگی در مورد امضاي بر  شرايط می نمايد و چنان وه محتويوات پاکوت الوف کامول و      

قص و يوا مشوروط باشود    بدون نطص باشد اقدا  به افتتاح پاکت د خواهد نمود و چنان وه محتويوات پاکوت الوف نوا     

 .پاکت د باز نشده و ابطا  و بايگانی خواهد شد و هی گونه اعتراضی در اين مورد مسموع نخواهد بود

در صورتی که قیمت پیشنهادي دو يا چند نفر از شرکت کنندگان مساوي باشد و بین آنان در مهلتی کوه    :تبصره

 بلودوزر محول  نزديك د  با پیشنهاد دهنده اي است که در کمیسیون مزايده ت یین خواهد نمود تواف  نشود ظ  تط

 . سكونت دارد و در صورتی که سايرين نیز واجد اين شرايط باشند، برنده مزايده با قید قرعه ت یین خواهد شد

دعوت کتبی از پیشنهاد دهندگان مادا  که کتبًا ب نوان برنده مزايوده اعوال  نشوده انود هی گونوه ظطوی بوراي         -3

 .دهنده و تكلیفی براي صندو  ايجاد نمی نمايد پیشنهاد

نفرات او    0/0/1031 مورخشنبه  سه روزلیه پیشنهادات ظداکثر تا پايان کمیسیون مزايده پس از بررسی ک-13

موورخ  شونبه  چهارشورکت کننودگان در مزايوده مكلفنود در وقوت اداري روز      و دو  برنده مزايده را مشوخص و  

سدرده سواير شورکت کننودگان نیوز از روز      .احالع ظاصل نمايند نتیجه مزايدهبه صندو  مراج ه و از  5/0/1031

 .ب د از ت یین نفرات او  و دو  مسترد می گردد 5/0/1031مورخ شنبه چهار

به اسوتثناي  )روز  5از تاريخ ابالغ کتبی صندو  ظداکثر ظرف مدت ( نفر او )در صورتی که برنده مزايده  -11

توانود   ظاضر نشود صندو  می بلدوزربراي ان طاد قرارداد، واريز وجه و انجا  تشريفات واگذاري ( ايا  ت طیل

. او را در ظكم مستنكف از انجا  م امله تلطی و سدرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دو  دعوت به عمل آورد

شوريفات واگوذاري   ن طاد قرارداد، واريز وجه و انجوا  ت براي ا عد  مراج ه نفر دو  در ظرف مدت ت یین شده

می گردد و ظسب صوالظديد صوندو  نسوبت بوه      ، سدرده او نیز به نفع صندو  ضبطظاضر نشود بلدوزرسند 

 . مذکور اقدا  خواهد شد بلدوزرسند واگذاري 

و دريافوت وجووه ت یوین شوده در     ( نفور او  )سدرده نفر دو  پس از امضاء و مبادله قرارداد بوا برنوده مزايوده      :تبصره

 .قابل پرداخت استقرارداد 
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 :زير به برنده مزايده منتطل می گردد  رداد به روشبا ان طاد قرا بلدوزرسند کلیه ظطو  و ت هدات ناشی از -11

 بلودوزر سند ثمن م امله بصورت نطد از سوي برنده مزايده پرداخت گردد، بالفاصله صندو  نسبت به انتطا   زمانیكه

 .از حري  مراجع ذيربط به برنده مزايده اقدا  خواهد نمود

 :نحوه پرداخت به شرح زير می باشد -10

 .خريدار در تاريخ تنظیم و امضاي قرارداد بايد کل مبلغ قرارداد را نطداً به صندو  پرداخت نمايد

  :بلدوزر سندنحوه واگذاري  -10

تحويول   بلودوزر و مودارک مربوحوه موی باشود،     ويل و تحو  که شامل تواريخ تحويول   پس از تنظیم صورتمجلس تح

  .خريدار می گردد

 .يك يا کلیه پیشنهادات بدون آنكه اظتیاج به ذکر داليلی باشد مختار است يا ردصندو  در قبو   -15

سوند  يوا انتطوا     مانع از انجوا  م املوه قط وی    و يا ممان تهاي قانونی، دولتی و قضايی فورس ماژور چنان ه موارد -16

 .گردد فطط وجه سدرده به برنده مزايده مسترد خواهد شد بلدوزر

قوانون اساسوی    101پیشنهاد دهندگانی می توانند در مزايده شرکت نمايند که مشمو  ممنوعیت مطرر در اصول   -15

   .دننباش 1005جمهوري اسالمی ايران و نیز قانون منع مداخله در م امالت دولتی و کشوري مصود دي ماه 

بوه  و سودرده  تسلیم پیشنهاد  ،شرکت در مزايده  ،و در صورت لزو  بازديد از آن لودربا علم و آگاهی از کم و کیف  -18

 .م امالت و ساير مطررات جاري صندو  استو نیز منزله قبو  تما  شرايط و اختیارات و تكالیف مندرج 

بوه عهوده برنوده     اسناد م دن و ماشین آالت و قط ه زموین تحويل و تحو  و انتطا  آگهی روزنامه و هزينه هاي  -13

 .مزايده خواهد بود

و  آن امضواء کلیوه صوفحات    و بوا   شرايط فو گانه  13و دقی  موارد  با مطال ه کامل ....................................اينجانب  -13

و در  را موی پوذير   فوو  الوذکر   کلیوه ت هودات    ضمن قبو  کلیوه مفواد آن،  با علم و احالع کافی از کم و کیف آن 

 .ممی نماي مزايده شرکت نموده و پس از برنده شدن ظ  هرگونه اعتراضی را از خود سلب
 

 .روزنامه رسمي الزامي است آخرين براي اشخاص حقيقي تصوير كارت ملي يا ساير مدارك معتبر و براي اشخاص حقوقي ارائه*
 

  :نا  و نا  خانوادگی شرکت کننده در مزايده

  :تاريخ 

  :آدرس

  :پستیکد 

  :شماره تلفن ثابت 

 :امضاء                             :شماره تلفن همراه

 :مهر   
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 بسمه تعالي 

 فرم ضمانتنامه 

 (مزايده در شركت)

 

 ضمانت نامه بانكي شماره

 

شوماره  / داراي شوماره شناسونامه  ...................  فرزنود  ..................................... شورکت  / ر به اينكه آقاينظ

بوووووه نشوووووانی ...........  شهرسوووووتان ............................. ثبوووووت شوووووده / صوووووادره ................... ثبوووووت 

ه گذاري ف الیوت هواي   مايل است در مزايده صندو  بیمه سرماي................................................................. 

بوراي مبلوغ   در مطابول صوندو    ............... .....................آقاي / م دنی شرکت نمايد لذا اين بانك از شرکت

به محض دريافوت  و  ت هد می نمايدريا  ..........................(.....).............................. ...................................

دور يوا صو   ت اسوتنكاف يوا اقاموه هی گونوه دلیول     بدون اينكه اظتیواجی بوه اثبوا   صندو  اولین تطاضاي کتبی 

ريووا  را . .…………………مبلووغ اداري يووا قضووايی داشووته باشوود  اظهارنامووه يووا اقووداماتی از مجوواري

 . بالدرنگ در وجه صندو  بدردازد

م تبر بوده و بنا به درخواسوت صوندو  بوراي مودتی     ................... ..........اين ت هد تا آخر ساعت اداري روز 

که درخواست شود قابل تمديد خواهد بود و در صورتی کوه بانوك نتوانود يوا نخواهود مودت ايون ت هود را         

  بوا  ديد را فراهم نسازد و بانوك را موافو  مموجبات ت................................... آقاي /تمديد کند و يا شرکت 

تمديد ننمايد در اين صورت بانك مت هد است بدون اينكه اظتیاجی به مطالبه مجدد باشد مرقوو  فوو  را در   

 . وجه يا ظواله کرد صندو  پرداخت کند

 
  :شعبه                                            :بانك  
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 برگ پیشنهاد قیمت

 

 

 معدنيصندوق بیمه سرمايه گذاری فعالیت های 

 

 
 دارنده شماره شناسنامه      اينجانب  

 .......................................................................                                          ....... ............................... اظتراماً               
  

 شماره به شده ثبت               شرکت  
 
  
          مزايوده  پذيرش کامول ت هودات منودرج در شورايط شورکت در     احالع و ضمن   .. ..........................     از صادره  
  
 دراداره ثبت                                    
 
 

 جهت  ،............................موضوع آگهی مزايده مورخ  ماشین آالت فروش ظ  انتفاع و واگذاري           

 

 

 به عدد                                                                    
 

      .نمايم میريا  پیشنهاد  .....................................................                      مبلغ ،خريد موضوع مزايده مذکور                                        

 به ظروف        
              

                                                           

 

 : تاريخ 

 : امضاء 

  :مهر 

 
 

 

 

 

 


