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ر " شناورفروش عمومي شرايط شركت در مزايده    اسكله بندرگاه كيشدر  ستقر  " گو
  ١٢/١١/١٣٩٩: مورخ ،»اقتصاد كيش«  ةروزنام ٣٦٦٨ ة:شمار و ،»اطالعات« ةروزنام ٢٧٧٦٦: ةشمار هايموضوع آگهي

 
  

هايي كه بعد از مدت مقرر در آگهي واصل شوند هاي مشروط، مبهم و فاقد سپرده يا كمتر از ميزان مقرر، مدارك ناخوانا و همچنين پيشنهادبه پيشنهاد  -١
مت مقرر در كاالي موضوع مزايده به قي  متقاضي ضمن تسليم پاكت، پيشنهاد منجز و بي قيد و شرط خود مبني بر خريد .شدنخواهد ترتيب اثر داده 

در رد يا  مزايده را به كشتيراني اعالم مي نمايد كه در صورت قبول توسط كشتيراني، به انعقاد قرارداد فروش ميان طرفين منجر خواهد شد. كشتيراني
 قبول كليه پيشنهادات در هر زمان و مرحله اي كامال مختار است.

سوم تا  -٢ شركت نگهداري ميبا برنده مز انعقاد قراردادسپرده نفرات دوم و  سپردهايده، نزد  سترد  باقي شود ولي  شخاص پس از اعالم نتيجه مزايده، م ا
 خواهد شد.

ريال (هفت  ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ معادل كاال)(به ميزان ده درصد قيمت كارشناسي  بايست مبلغ وديعه شركت در مزايدهمتقاضيان شركت در مزايده مي  -٣
  : بصورت ، راميليارد ريال) 

  يا »ضمانت نامه بانكي بدون قيد و شرط و با اعتبار حداقل سه ماه« - ٣-١
ـــل فيش واريزي به كه  (» واريز نقدي« - ٣-٢ ـــماره اص ـــاب ش ـــتيراني  ١٠١١٦٥٧٢٨حس ـــركت كش ـــبا (تجارت نزد بانك  كيشبنام ش ـــماره ش ش

 770180000000000101165728IR ــتيراني ١٠١٠، كد بانك ــركت كش ــورت  كيش، را به ش ــت در ص تحويل نمايند. الزم به ذكر اس
 كيش)، مبلغ وديعه به نفع شركت كشتيراني ازتاريخ اعالن برنده هفت روز كاري ظرف  راردادانعقاد ق عدمده از انعقاد قرارداد (مزاي ةاستنكاف برند

شــركت كنندگان و برنده مزايده ضــمن اطالع و آگاهي كامل از اين مقرره با اقدام به شــركت در مزايده، حق هر گونه اعتراض  ضــبط خواهد شــد.
 احتمالي را در اين خصوص از خود سلب ساقط نمود.

 ارزش افزوده اعالم گردد. %٩بايست با لحاظ قيمت پيشنهادي شناور از سوي متقاضيان شركت در مزايده مي  -٤
شركت نمايند. كليه مدارك و اسناد مزايده بايد توسط پيشنهاد دهنده (اعم از حقيقي و  عمومي مزايده اين توانند دراشخاص حقيقي و حقوقي مي كليه -٥

 حقوقي)، مهر و امضاء گردد.
شتيراني در  -٦ شيوه ارزيابي، شركت ك صلهشيوه برگزاري مزايده،  شنهادهاي وا ست كامال رد يا قبول يكايك و يا كليه پي و هيچ گونه اعتراض يا  مختار ا

 .مسموع نيست، ادعايي در اين خصوص از سوي شركت كنندگان و يا اشخاص غير 
در محل اعالم شده روز كاري جهت عقد قرارداد  ٧برنده مزايده موظف است پس از اعالم اين شركت مبني بر برنده شدن در مزايده، حداكثر ظرف مدت  -٧

 فوق الذكر خواهد شد.»  ٢-٣بند «ت مشمول . در غير اينصورحاضر گردد
بنام شركت كشتيراني  ١٠١١٦٥٧٢٨حساب شماره روز كاري پس از انعقاد قرارداد، مبلغ مندرج در قرارداد را به  7برنده مزايده بايستي حداكثر ظرف مدت  -٨

از انتقال سند رسمي  روز ٦٠واريز و ظرف مدت  ١٠١٠، كد بانك )770180000000000101165728IR (شماره شبا  تجارتنزد بانك  كيش
 مورد معامله در دفترخانه، شناور مورد مزايده را از محوطه و محل استقرار آن خارج نمايد.

 بنابراين متقاضي يا برنده نمي تواند درخواست تقسيط  وجه نمايد. باشد.شرايط فروش به صورت نقد و واريز يكجا مي -٩
مهر  ونوشته، امضاء نموده و به انضمام مدارك ذيل در پاكت الك » برگ قيمت پيشنهادي«پيشنهادي را با عدد و حروف در  پيشنهاد دهنده بايد بهاي -١٠

كيش، ميدان  -، واقع در كيشمركزي  به دبيرخانه دفتر ٢١/١١/١٣٩٩مورخ  ســه شــنبهاداري روز شــده قرار داده و در قبال اخذ رســيد تا پايان وقت 
 ، تحويل نمايد: طبقه دوم  ١٦خليج فارس، بلوار ايران، مجتمع اداري پارس، بلوك

 .به مبلغ وديعه ضمانت نامه بانكي يا اصل فيش واريزي - ١٠-١
 .بندهاي شرايط شركت در مزايده) و امضاي آن ةكلي رعايت با( پيوست جدول در مربوطه سطر در خريد قيمت پيشنهاد ةارائ - ١٠-٢
 تكميل فرم تعهد نامه.  - ١٠-٣
  .پايان خدمت براي آقايان رتمدارك الزم جهت شركت اشخاص حقيقي: كپي شناسنامه تمام صفحات، كپي كارت ملي پشت و رو و كپي كا - ١٠-٤
شخص حقوقي  - ١٠-٥ شخاص حقوقي: مدارك دال بر احراز  شركت ا شركت از جملهمدارك الزم جهت  سنامه  سا صاديا شماره ملي، كد اقت شماره ثبت،   ، ،

 هاي رسمي.انتصاب مديران در روزنامه تغييرات و آگهي تاسيس شركت و آخرين
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 و شد خواهد اعالم مزايده برنده بعنوان دوم نفر مقررات برابر و ضبط وي سپرده گردد منصرف قرارداد عقد از دليلي هره ب اول نفر كه صورتي در -١١
شود و در صورت انصراف برندة سوم سپردة ايشان به عنوان برندة مزايده اعالم مي سپردة وي نيز ضبط و نفر سوم دوم برنده استنكاف صورت در

 شود.هم ضبط مي
 مدارك ارسالي از طرف شركت كنندگان در مزايده به ايشان مسترد نخواهد شد. -١٢
ــناور، چاپ آگهيهزينهكليه هزينه هاي مالياتي، عوارض، هزينه هاي ثبتي، آگهي و روزنامه،  -١٣ ــي ش ــناس ــناور مزبور در دفاتر و ، نقل هاي كارش انتقال ش

ساير هزينه سمي و  ضعيت فعلير شتي از و ساختن ك صورت ادعاي و هرگونه هزينه و انتقال به هر نقطه هاي مرتبط منجمله خارج  هاي احتمالي در 
ست محيط مانند( دولتي هايارگان ساير يا آزاد كيش ةمنطق ستقرار محل به مربوط سازمان هاي غيردولتي و) غيره و زي از تاريخ ابالغ برنده  شناور، ا

 .بود خواهد مزايده برنده عهدهمزايده به 
همچنين هيچ گونه ادعاي ايراد، عيب و نقص در  باشد.قيمت پيشنهادي متقاضي شامل كليه اقالم و متعلقات شناور (به همانگونه كه موجود است) مي -١٤

 شد.موضوع مزايده پس از تسليم پاكت ها مسموع نمي با
 نهاد خود، بازديد بعمل آورد..شخريدار يا نمايندة قانوني خريدار مي تواند از شناور قبل از ارائه پي -١٥
 مفروض است. كشتيراني تا قبل از برگزاري مناقصهمفاد شرايط شركت در مزايده براي  و اصالح امكان تجديد نظر -١٦
  باشد.مي ٢١/١١/١٣٩٩اداري مورخ آخرين مهلت جهت ارسال و يا تحويل مدارك، پايان وقت  -١٧
شود كه در بازه زماني  -١٨ شنهادهايي ترتيب اثر داده مي  سليم ٢١/١١/١٣٩٩تا  ١٢/١١/١٣٩٩روزه از تاريخ  ١٠صرفا به پي گردد. الزم به ذكر  ( ده روز) ت

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.تاريخ مزبور  ارائه گردد پس از به هر پيشنهادي كه است 
متقاضي، ضمن اقدام به شركت در مزايده اعم از حضوري يا غير حضوري، رضايت بي قيد و شرط خود نسبت به قبول مفاد شرايط حاضر كليه اشخاص  -١٩

اين اعالم نموده و مي پذيرند اين ســند بخشــي از روابط قراردادي في ما بين را تشــكيل مي دهد. اشــخاص مذكور حق هر گونه اعتراض يا ادعايي در 

 . ود سلب و ساقط نمودندخصوص را از خ
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  : تعهد نامه
از مفــاد و مقررات              به شماره ملي                    فرزند              اينجانب 

ـــركت در  ـــمارة: آگهيمزايده ش ـــمارة: »اطالعات«روزنامة  ٢٧٧٦٦هاي ش ـــاد كيش«روزنامة  ٣٦٦٨، ش و                 » اقتص
باشـــم. و بدينوســـيله تأييد كشـــتيراني كيش آگاه گرديدم و ملزم به رعايت آنها مي شـــركت ١٢/١١/١٣٩٩: مورخ

ـــمول ممنوعيت منع مداخلة كاركنان دولت نميمي ـــم و چنانچه خالف اين نمايم ممنوع المعامله نبوده و مش باش
را مردود و سـپرده يا  موضـوع به اثبات برسـد شـركت كشـتيراني كيش حق دارد پيشـنهاد ارائه شـده براي مزايده

سند با علم و آگاهي از مفاد  ضاي اين  ضمن ام ضي  ضبط نمايد. همچنين متقا شده را به نفع خود  ضمين ارائه  ت
  شرايط برگزاي مزايده، حق كليه اعتراضات و ادعاها در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

  
  .....نام و نام خانوادگي:.................................

  
  امضاء و اثر انگشت:.......................................

  
  :........................................................ تاريخ
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  "گوهر"فرم پيشنهادي قيمت شناور 

  گوهر نام شناور:
  مسافرينوع شناور: 

  ٩٠/٣٤طول :
  ٣٠/٩عرض: 
  ٣عمق: 

  ١٣٧٢سال ساخت: 
  ژاپن محل ساخت: 

  اسكله تجاري كيشمحل استقرارشناور: 
  ارزش افزوده  %٩ريال بدون احتساب  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠قيمت پايه: 

  ريال٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مقدار وديعه: 
  نام شخص حقيقي و حقوقي پيشنهاد دهنده:

  مبلغ پيشنهادي با لحاظ ارزش افزوده:
  
  

  نام و نام خانوادگي                                             
  امضاء                                                 

 محل مهر براي اشخاص حقوقي و اثر انگشت براي اشخاص حقيقي    

  
  
  


