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  شرایط شرکت در مزایده 
 HYUNDAI بیل مکانیکی

ـارت اسـت از واگـذاري    موضوع  - 1 ـانیکی   یکدسـتگاه  مزایده عب -ROBEX210LC  مـدل  HYUNDAIبیـل مک
7E می باشد سامان بار جنوبیپارکینگ - سه راهی ایواغلی- شهرستان خوي- آذربایجان غربیواقع در استان.  

به اسـتثناي ایـام   (روز  7از تاریخ ابالغ کتبی صندوق حداکثر ظرف مدت ) نفر اول(در صورتی که برنده مزایده  -2
توانـد او را   حاضر نشود صـندوق مـی   لودربراي انعقاد قرارداد، واریز وجه و انجام تشریفات واگذاري ) تعطیل

عـدم  . لقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل آورددر حکم مستنکف از انجام معامله ت
شـریفات واگـذاري   بـراي انعقـاد قـرارداد، واریـز وجـه و انجـام ت       مراجعه نفر دوم در ظرف مـدت تعیـین شـده   

می گردد و حسب صالحدید صندوق نسبت بـه واگـذاري    ، سپرده او نیز به نفع صندوق ضبطحاضر نشودسند
  . مذکور اقدام خواهد شد ماشین آالت

و دریافـت وجـوه تعیـین شـده در     ) نفـر اول (سپرده نفر دوم پس از امضاء و مبادله قرارداد بـا برنـده مزایـده      :تبصره
  .قابل پرداخت است ،قرارداد

  :نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد -3
  .به صندوق پرداخت نمایدخریدار در تاریخ تنظیم و امضاي قرارداد باید کل مبلغ قرارداد را نقداً 

 :برنده مزایده منتقل می گردد   زیر به رداد به روشبا انعقاد قرا ماشین آالت مربوط به کلیه حقوق و تعهدات -  4

پس از فراهم نمودن کارها از طـرف   ثمن معامله بصورت نقد از سوي برنده مزایده پرداخت گردد، صندوق زمانیکه
از طریـق مراجـع    ماشـین آالت  سندنسبت به انتقال  ، و غیره  متقاضی ، پرداخت هزینه هاي نقل و انتقال و پارکینگ

  .ذیربط به برنده مزایده اقدام خواهد نمود
   :ماشین آالتنحوه واگذاري  -5

ماشـین  و مدارك مربوطه می باشد،  ماشین آالت  تحویلویل و تحول که شامل تاریخ پس از تنظیم صورتمجلس تح
  .تحویل خریدار می گردد آالت

  .یک یا کلیه پیشنهادات بدون آنکه احتیاج به ذکر دالیلی باشد مختار است یا ردصندوق در قبول  - 6
مـانع از انجـام    و یـا بـه هـر دلیـل دیگـري       قضایی ،و یا ممانعتهاي قانونی، دولتی  فورس ماژور موارددر چنانچه  -7

،یا پس از انجام معامله ، مورد معامله مسـتحق للغیـر در آیـد فقـط وجـه       گردد ماشین االتسند یا انتقال  معامله قطعی
  .خواهد شدسپرده و سایر وجوهی که برنده مزایده به صندوق پرداخت نموده به وي مسترد 

قـانون اساسـی    141پیشنهاد دهندگانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که مشمول ممنوعیـت مقـرر در اصـل     -8
    .دننباش 1337جمهوري اسالمی ایران و نیز قانون منع مداخله در معامالت دولتی و کشوري مصوب دي ماه 
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و تسـلیم پیشـنهاد    ،شـرکت در مزایـده    ،ز آنو در صورت لزوم بازدیـد ا  ماشین آالت  با علم و آگاهی از کم و کیف - 9
  .معامالت و سایر مقررات جاري صندوق استو نیز به منزله قبول تمام شرایط و اختیارات و تکالیف مندرج سپرده 

  .به عهده برنده مزایده خواهد بوداسناد تحویل و تحول و انتقال آگهی روزنامه و هزینه هاي  -10


