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 شرايط شركت در مزايده 

 HYUNDAI بیل مکانیکی

ااقت  رر استگا     LC 012  متد   HYUNDAIبیت  مكتاکیك    يكدستگااه  مزايده عبارت است  ا  ااذترار    موضوع  -1

 .باشد پارکینگ پاياکه حم  ا کق  مشهد م -مشهد-خراسا  رضو 

ا  تاريخ ابالغ ا  طريق ساماکه تتدارکات اکكگراکیكت  راکت  حتداک ر     ( کفر اا )رر صورت  که برکده مزايده  -0 -0

را  برا  اکعقار قراررار، ااريز اجه ا اکجام تشريفات ااذترار  بوکتدا ر حاضتر کشتور صتندا        7ظرف مدت 

نف  خور ضبط ا ا  کفر رام رعوت به عمت   تواکد اا را رر حكم مسگنكف ا  اکجام معامله تلق  ا سپرره اا را ب م 

عدم مراجعه کفر رام رر ظترف متدت تعیتید شتده بترا  اکعقتار قتراررار، ااريتز اجته ا اکجتام تشتريفات            . آارر

ااذرار  سند ماشید آالت حاضر کشور، ستپرره اا کیتز بته کفت  صتندا  ضتبط مت  ذتررر ا حست  صتالحديد           

 . قدام خواهد شدصندا  کسب  به ااذرار  ماشید آالت مرکور ا

 

تحويت  کتاال توستط برکتده     ( کفتر اا  )سپرره کفر رام مزايده پس ا  امضاء ا مبارکه قراررار بتا برکتده مزايتده     :تبصره

 .مزايده،قاب  عورت خواهد بور

 :کحوه پرراخ  به يك  ا  را صورت ذي  خواهد بور -3

پرراخ  ک  مبلغ پیشنهار  رر تاريخ عقد قتراررار بوتورت ااريتز يكجتا بته حستا  شترک  ا  طريتق         -(اکف

 ساماکه تدارکات اکكگراکیك  راک 

ررصد ک  مبلتغ قتراررار را کقتداز ا  طريتق  ستاماکه تتدارکات        02خريدار رر تاريخ تنظیم ا امضا  قراررار -( 

 .اکكگراکیك  راک  به صندا  پرراخ  کمايد

بته صتندا  پرراخت     ( استفند متاه  )ررصد باقیماکده را میگواکد بوورت چک  تا حداک ر  پايا  سا  ماک  صندا   02

 .کمايد

بته مبلتغ باقیماکتده مگناست  بتا متدت اقستا  يتا         ( چتک )ررصد باقیماکتده 02رر صورت پرراخ  غیر  کقد  -1تبوره

 .اضافه خواهد شد(ررصد 02)یالت باکك  يكساکه پرراخ  يكجا به مبلغ کقد  مورر مطاکبه به ماخر کرخ سور تسه

 :ررصد باق  ماکده، اثايق مورر کیا  به شرح ذي  م  باشد 02رر صورت پرراخ  غیر کقد  -0تبوره 

 ارائه ضماک  کامه باکك  تعهد پرراخ  ب  قید ا شر  به مبلغ باقیماکده -(اکف 

 اارا  مشارک  ب  کام معار  مبلغ باقیماکده  -(    

 :لیه حقو  ا تعهدات مربو  به ماشید آالت با  اکعقار قراررار به راش  ير به برکده مزايده منگق  م  ذررر ک-4
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 ماکیكه کلیه ثمد معامله بوورت کقد ا  سو  برکده مزايده پرراخ  ذررر، صندا  پتس ا  فتراهم کمتور  کارهتا ا      

ه اسنار رسم  ا پارکینگ ا غیتره ، کستب  بته اکگقتا      طرف مگقاض  اعم ا  پرراخ  هزينه ها  کق  ا اکگقا  رفگر خاک

 .ا  طريق مراج  ذيربط به برکده مزايده اقدام خواهد کمور سند ماشید آالت

  :کحوه ااذرار  ماشید آالت  -5

پس ا  امضاءا مبارکه قراررار با تنظیم صورتمجلس تحوي  ا تحو  که شام  تاريخ تحويت  ا متدارم مربوطته مت      

 . آالت تحوي  خريدار م  ذرررباشد،  ماشید 

 .صندا  رر قبو  يا رر يک يا کلیه پیشنهارات بدا  آکكه احگیاج به ذکر راليل  باشد مخگار اس  -6

چناکچه رر موارر فورس ماژار ا يا مماکعگها  قاکوک ، راکگت  ، قضتاي  ا يتا بته هتر رکیت  رياتر   متاک  ا  اکجتام           -7

ذررر ،يا پس ا  اکجام معامله ، متورر معاملته مستگحق کل یتر رر آيتد فقتط اجته        الت ماشید امعامله قطع  يا اکگقا  سند 

 .سپرره ا ساير اجوه  که برکده مزايده به صندا  پرراخ  کموره به ا  مسگرر خواهد شد

پیشنهار رهندذاک  م  تواکند رر مزايده شرک  کمايند که منع  برا  معامله کداشگه ا مشتمو  ممنوعیت  مقترر رر     -0

قاکو  اساس  جمهور  اسالم  ايرا  ا کیز قاکو  من  مداخله رر معتامالت راکگت  ا کشتور  موتو  ر       141ص  ا

 .  کباشند 1337ماه 

ا رر صورت کزام با ريد ا  آ ، شرک  رر مزايده ، تسلیم پیشتنهار ا ستپرره بته    بوکدا ربا علم ا آذاه  ا  کم ا کیف  -9

 .تكاکیف مندرج ا کیز معامالت ا ساير مقررات جار  صندا  اس  منزکه قبو  تمام شرايط ا اخگیارات ا

 .هزينه ها  آذه  را کامه ا تحوي  ا تحو  ا اکگقا  اسنار به عهده برکده مزايده خواهد بور -12

 

 

 


