
 

1 

 

 شرايط شركت در مزايده 

  ی ولووبیل مکانیک

 خراساان رضاوي  واقع در استان    VOLVO 042بیل مكانیكی يكدستگاه مزايده عبارت است از واگذاري موضوع  -1

 .می باشد پارکینگ حمايت-شهرستان چناران

از تاريخ ابالغ از طريق سامانه تادارکات اکكترونیكای دوکات حاداک ر     ( نفر اول)برنده مزايده در صورتی که  -2 -2

روز براي انعقاد قرارداد، واريز وجه و انجام تشريفات واگاذاري بوکادوزر حاضار نشاود صاندو        7ظرف مدت 

از نفر دوم دعوت به عمال  تواند او را در حكم مستنكف از انجام معامله تلقی و سپرده او را بنفع خود ضبط و  می

عدم مراجعه نفر دوم در ظارف مادت تعیاید شاده باراي انعقااد قارارداد، وارياز وجاه و انجاام تشاريفات            . آورد

واگذاري سند ماشید آالت حاضر نشود، ساپرده او نیاز باه نفاع صاندو  ضابط مای گاردد و حسا  صاالحديد           

 .صندو  نسبت به واگذاري ماشید آالت مذکور اقدام خواهد شد

  

تحويال کااال توساط برناده     ( نفار اول )سپرده نفر دوم مزايده پس از امضاء و مبادکه قرارداد باا برناده مزاياده    :تبصره

 .مزايده،قابل عودت خواهد بود

 :نحوه پرداخت به يكی از دو صورت ذيل خواهد بود -3

پرداخت کل مبلغ پیشنهادي در تاريخ عقد قارارداد بواورت وارياز يكجاا باه حساا  شارکت از طرياق         -(اکف

 سامانه تدارکات اکكترونیكی دوکت

درصد کل مبلاغ قارارداد را نقاداز از طرياق  ساامانه تادارکات        22خريدار در تاريخ تنظیم و امضاي قرارداد -( 

 .اکكترونیكی دوکت به صندو  پرداخت نمايد

باه صاندو  پرداخات    ( اسافند مااه  )درصد باقیمانده را میتواند بوورت چک  تا حداک ر  پايان سال ماکی صندو   02

 .نمايد

باه مبلاغ باقیماناده متناسا  باا مادت اقساا  ياا         ( چاک )درصد باقیماناده 02در صورت پرداخت غیر  نقدي -1تبوره

 .اضافه خواهد شد(درصد 22)یالت بانكی يكساکه پرداخت يكجا به مبلغ نقدي مورد مطاکبه به ماخذ نرخ سود تسه

 :درصد باقی مانده، وثايق مورد نیاز به شرح ذيل می باشد 02در صورت پرداخت غیر نقدي -2تبوره 

 ارائه ضمانت نامه بانكی تعهد پرداخت بی قید و شر  به مبلغ باقیمانده -(اکف 

 اورا  مشارکت بی نام معادل مبلغ باقیمانده  -(    

 :لیه حقو  و تعهدات مربو  به ماشید آالت با  انعقاد قرارداد به روش زير به برنده مزايده منتقل می گردد ک-4
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زمانیكه کلیه ثمد معامله بوورت نقد از سوي برنده مزايده پرداخت گردد، صندو  پاس از فاراهم نماودن کارهاا از     

ه اسناد رسمی و پارکینگ و غیاره ، نسابت باه انتقاال     طرف متقاضی اعم از پرداخت هزينه هاي نقل و انتقال دفتر خان

 .از طريق مراجع ذيربط به برنده مزايده اقدام خواهد نمود سند ماشید آالت

  :نحوه واگذاري ماشید آالت  -5

پس از امضاءو مبادکه قرارداد با تنظیم صورتمجلس تحويل و تحول که شامل تاريخ تحويال و مادارم مربوطاه مای     

 . آالت تحويل خريدار می گرددباشد،  ماشید 

 .صندو  در قبول يا رد يک يا کلیه پیشنهادات بدون آنكه احتیاج به ذکر داليلی باشد مختار است -6

چنانچه در موارد فورس ماژور و يا ممانعتهاي قانونی، دوکتای ، قضاايی و ياا باه هار دکیال ديگاري  ماانع از انجاام           -7

گردد ،يا پس از انجام معامله ، ماورد معاملاه مساتحق کل یار در آياد فقاط وجاه        الت ماشید امعامله قطعی يا انتقال سند 

 .سپرده و ساير وجوهی که برنده مزايده به صندو  پرداخت نموده به وي مسترد خواهد شد

پیشنهاد دهندگانی می توانند در مزايده شرکت نمايند که منعی براي معامله نداشته و مشامول ممنوعیات مقارر در     -0

قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران و نیز قانون منع مداخله در معاامالت دوکتای و کشاوري مواو  دي      141صل ا

 .  نباشند 1337ماه 

و در صورت کزوم بازديد از آن، شرکت در مزايده ، تسلیم پیشانهاد و ساپرده باه    بوکدوزربا علم و آگاهی از کم و کیف  -9

 .تكاکیف مندرج و نیز معامالت و ساير مقررات جاري صندو  است منزکه قبول تمام شرايط و اختیارات و

 .هزينه هاي آگهی روزنامه و تحويل و تحول و انتقال اسناد به عهده برنده مزايده خواهد بود -12

 

 
 


