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 شرايط شركت در مزايده 

 (TY053) بلدوزر چرخ زنجیری
 –تهعرا    تهعرا   واقع  رر اسعتا      TY053 تیپ  چرخ زنجري بلدوزريكدستگاه مزايده عبارت است از واگذاري موضوع  -1

فعاز سعوش شعهر  ررو روش  تععاا   عافع و سع دي        -آالت سعگگی    شعهر  ناايگعگاه ماشعی    -11جاره ساوه کیلومتر 

 .می باشد ناايگگاه ايرا  کااتسو روبرو ي سیرجا  کااتسو - 5پال  

 عداکرر   از اريع  سعامانه تعدارکات اركترونیكعی رورعت      از تاريخ ابعال  ( نفر اول)رر صورتی که برنده مزايده   -1

 اضعر نگعور صعگدو      بورعدوزر ه و انجاش تگريفات واگعذاري  براي ان عار قراررار  واريز وج روز 7ظرف مدت 

تواند او را رر  كم مستگكف از انجاش م امله تلعی و سپرره او را بگف  خور ضبط و از نفر روش رعوت به عاع    می

عدش مراج ه نفر روش رر ظعرف معدت ت یعی  شعده بعراي ان ععار قعراررار  واريعز وجعه و انجعاش تگعريفات            . آورر

 اضر نگور  سعپرره او نیعز بعه نفع  صعگدو  ضعبط معی گعررر و  سع  صعال ديد           ماشی  آالت  واگذاري سگد

 . شدمذکور اقداش خواهد  ماشی  آالتصگدو  نسبت به واگذاري 

 

تحويع  کعاال توسعط برنعده     ( نفعر اول )سپرره نفر روش مزايده پس از امضاء و مبارره قراررار بعا برنعده مزايعده    :تبصره

 .مزايده قاب  عورت خواهد بور

 :نحوه پرراخت به يكی از رو صورت ذي  خواهد بور -0

پرراخت ک  مبلغ پیگگهاري رر تاريخ ععد قعراررار بوعورت واريعز يكجعا بعه  سعاو شعرکت از اريع          -(ارف

 سامانه تدارکات اركترونیكی رورت

ررصد ک  مبلعغ قعراررار را نععداز از اريع   سعامانه تعدارکات        13خريدار رر تاريخ تگظیم و امضاي قراررار -(و

 .اركترونیكی رورت به صگدو  پرراخت ناايد

بعه صعگدو  پرراخعت    ( اسعفگد معاه  )ررصد باقیاانده را میتواند بوورت چک  تا  داکرر  پايا  سال ماری صگدو   03

 .ناايد

بعه مبلعغ باقیاانعده متگاسع  بعا معدت اقسعا  يعا         ( چعک )ررصد باقیاانعده 03رر صورت پرراخت غیر  نعدي -1تبوره

 .اضافه خواهد شد(ررصد 13)یالت بانكی يكساره پرراخت يكجا به مبلغ نعدي مورر مطاربه به ماخذ نرخ سور تسه

 :ررصد باقی مانده  وثاي  مورر نیاز به شرح ذي  می باشد 03رر صورت پرراخت غیر نعدي -1تبوره 

 ارائه ضاانت نامه بانكی ت هد پرراخت بی قید و شر  به مبلغ باقیاانده -(ارف 

 اورا  مگارکت بی ناش م ارل مبلغ باقیاانده  -(  و 

 :لیه  عو  و ت هدات مربو  به ماشی  آالت با  ان عار قراررار به روش زير به برنده مزايده مگتع  می گررر ک-4
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زمانیكه کلیه ثا  م امله بوورت نعد از سوي برنده مزايده پرراخت گررر  صگدو  پعس از فعراهم ناعور  کارهعا از     

ه اسگار رسای و پارکیگگ و غیعره   نسعبت بعه انتععال     ارف متعاضی اعم از پرراخت هزيگه هاي نع  و انتعال رفتر خان

 .از اري  مراج  ذيربط به برنده مزايده اقداش خواهد ناور سگد ماشی  آالت

  :نحوه واگذاري ماشی  آالت  -5

پس از امضاءو مبارره قراررار با تگظیم صورتاجلس تحوي  و تحول که شام  تاريخ تحويع  و معدار  مربواعه معی     

 . آالت تحوي  خريدار می گرررباشد   ماشی  

 .صگدو  رر قبول يا رر يک يا کلیه پیگگهارات بدو  آنكه ا تیاج به ذکر راليلی باشد مختار است -6

چگانچه رر موارر فورس ماژور و يا ماان تهاي قانونی  رورتعی   قضعايی و يعا بعه هعر رریع  ريگعري  معان  از انجعاش           -7

گررر  يا پس از انجاش م امله   معورر م املعه مسعتح  رل یعر رر آيعد فععط وجعه        الت ماشی  ام امله قط ی يا انتعال سگد 

 .سپرره و ساير وجوهی که برنده مزايده به صگدو  پرراخت ناوره به وي مسترر خواهد شد

پیگگهار رهگدگانی می توانگد رر مزايده شرکت ناايگد که مگ ی براي م امله نداشته و مگعاول ماگوعیعت مععرر رر     -0

قانو  اساسی جاهوري اسالمی ايرا  و نیز قانو  مگ  مداخله رر م عامالت رورتعی و کگعوري موعوو ري      141ص  ا

 .  نباشگد 1007ماه 

و رر صورت رزوش بازريد از آ   شرکت رر مزايده   تسلیم پیگعگهار و سعپرره بعه    بوردوزربا علم و آگاهی از کم و کیف  -9

 .تكاریف مگدرج و نیز م امالت و ساير معررات جاري صگدو  است مگزره قبول تااش شرايط و اختیارات و

 .هزيگه هاي آگهی روزنامه و تحوي  و تحول و انتعال اسگار به عهده برنده مزايده خواهد بور -13

 

 
 


