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 شرايط شركت در مزايده 

 CASE CX222B بیل مکانیکی

 تهتاا   ااقت  رر استگا     CASE   CX222Bبیت  مكتاکیك    يكدستگااه  مزايده عبارت است  ا  ااذترار    موضوع  -1

فتا  ستوش شتها  ررو راش  تعتاا   تاف  ا       -ستگایال   شتها  کاايگتااه ماشتیال   ت   -11جاره سااه کیلومگا  –تهاا  

 .م  باشد کاايگااه اياا  کااتسو راباا   سیاجا  کااتسو - 5سعد  پال  

ا  تاريخ ابالغ ا  اايق ساماکه تتدارکات اکكگااکیكت  راکت   تداک ا     ( کفا اال)رر صورت  که باکده مزايده  -1 -1

اکجاش تگايفات ااذترار  بوکتدا ر  اضتا کگتور صتگدا        را  باا  اکععار قااررار  ااريز اجه ا 7ظاف مدت 

تواکد اا را رر  كم مسگگكف ا  اکجاش معامله تلع  ا سپاره اا را بگف  خور ضبط ا ا  کفا راش رعوت به عات    م 

عدش مااجعه کفا راش رر ظتاف متدت تعیتیال شتده بتاا  اکععتار قتااررار  ااريتز اجته ا اکجتاش تگتايفات            .  ارر

شیال   ت  اضا کگور  ستپاره اا کیتز بته کفت  صتگدا  ضتبط مت  ذتارر ا  ست  صتال ديد           ااذرار  سگد ما

 . صگدا  کسب  به ااذرار  ماشیال   ت مرکور اقداش خواهد شد

 

تحويت  کتا  توستط باکتده     ( کفتا اال )سپاره کفا راش مزايده پس ا  امضاء ا مبارکه قااررار بتا باکتده مزايتده    :تبصره

 .مزايده قاب  عورت خواهد بور

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

پاراخ  ک  مبلغ پیگگهار  رر تاريخ ععد قتااررار بوتورت ااريتز يكجتا بته  ستاو شتاک  ا  اايتق         -(اکف

 ساماکه تدارکات اکكگااکیك  راک 

ررصد ک  مبلتغ قتااررار را کعتداز ا  اايتق  ستاماکه تتدارکات        12خايدار رر تاريخ تگظیم ا امضا  قااررار -(و

 .اکكگااکیك  راک  به صگدا  پاراخ  کاايد

بته صتگدا  پاراخت     ( استفگد متاه  )ررصد باقیااکده را میگواکد بوورت چک  تا  داک ا  پايا  سال ماک  صگدا   02

 .کاايد

بته مبلتغ باقیااکتده مگگاست  بتا متدت اقستا  يتا         ( چتک )ررصد باقیااکتده 02رر صورت پاراخ  غیا  کعد  -1تبواه

 .اضافه خواهد شد(ررصد 12)یالت باکك  يكساکه پاراخ  يكجا به مبلغ کعد  مورر مطاکبه به ماخر کاخ سور تسه

 :ررصد باق  ماکده  اثايق مورر کیا  به شاح ذي  م  باشد 02رر صورت پاراخ  غیا کعد  -1تبواه 

 ارائه ضااک  کامه باکك  تعهد پاراخ  ب  قید ا شا  به مبلغ باقیااکده -(اکف 

 اارا  مگارک  ب  کاش معارل مبلغ باقیااکده  -(  و 

 :لیه  عو  ا تعهدات مابو  به ماشیال   ت با  اکععار قااررار به راش  يا به باکده مزايده مگگع  م  ذارر ک-4
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 ماکیكه کلیه ثاال معامله بوورت کعد ا  سو  باکده مزايده پاراخ  ذارر  صگدا  پتس ا  فتااهم کاتور  کارهتا ا      

ه اسگار رسا  ا پارکیگگ ا غیتاه   کستب  بته اکگعتال     ااف مگعاض  اعم ا  پاراخ  هزيگه ها  کع  ا اکگعال رفگا خاک

 .ا  اايق مااج  ذيابط به باکده مزايده اقداش خواهد کاور سگد ماشیال   ت

  :کحوه ااذرار  ماشیال   ت  -5

پس ا  امضاءا مبارکه قااررار با تگظیم صورتاجلس تحوي  ا تحول که شام  تاريخ تحويت  ا متدار  مابواته مت      

 .   ت تحوي  خايدار م  ذاررباشد   ماشیال 

 .صگدا  رر قبول يا رر يک يا کلیه پیگگهارات بدا   کكه ا گیاج به ذکا ر يل  باشد مخگار اس  -6

چگاکچه رر موارر فورس ماژار ا يا مااکعگها  قاکوک   راکگت    قضتاي  ا يتا بته هتا رکیت  رياتا   متاک  ا  اکجتاش           -7

ذارر  يا پس ا  اکجاش معامله   متورر معاملته مستگحق کل یتا رر  يتد فعتط اجته         ت ماشیال امعامله قطع  يا اکگعال سگد 

 .سپاره ا سايا اجوه  که باکده مزايده به صگدا  پاراخ  کاوره به ا  مسگار خواهد شد

پیگگهار رهگدذاک  م  تواکگد رر مزايده شاک  کاايگد که مگع  باا  معامله کداشگه ا مگتاول ماگوعیت  معتار رر     -0

قاکو  اساس  جاهور  اسالم  اياا  ا کیز قاکو  مگ  مداخله رر معتامالت راکگت  ا کگتور  موتوو ر       141ص  ا

 .  کباشگد 1337ماه 

ا رر صورت کزاش با ريد ا      شاک  رر مزايده   تسلیم پیگتگهار ا ستپاره بته    بوکدا ربا علم ا  ذاه  ا  کم ا کیف  -9

 .تكاکیف مگدرج ا کیز معامالت ا سايا معارات جار  صگدا  اس  مگزکه قبول تااش شاايط ا اخگیارات ا

 .هزيگه ها   ذه  را کامه ا تحوي  ا تحول ا اکگعال اسگار به عهده باکده مزايده خواهد بور -12

 

 
 


