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 )نوبت دوم( خودروهای شركت كشتیرانی كیشفروش عمومی شرايط شركت در مزايده 

 28/09/1400: مورخ «اطالعات» ۀروزنام 28006: هشمار  موضوع آگهی

 
 

هایي كه بعد از مدت مقرر در آگهي واصل شوند  هاي مشروط، مبهم و فاقد سپرده یا كمتر از ميزان مقرر، مدارک ناخوانا و همچنين پيشنهاد به پيشنهاد  -1

كاالي موضوع مزایده به قيمت مقررر در    و بي قيد و شرط خود مبني بر خرید اضي ضمن تسليم پاكت، پيشنهاد منجرمتق .شدنخواهد ترتيب اثر داده 

در رد یرا   مزایده را به كشتيراني اعالم مي نماید 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.
اشخاص پر  از اعرالم نتيجره مزایرده، مسرترد       باقي شود ولي سپرده با برنده مزایده، نزد شركت نگهداري مي نعقاد قرارداداسپرده نفرات دوم و سوم تا  -2

 خواهد شد.
 معرادل  )بره ميرزان ده درصرد قيمرت كارشناسري كراال        بایست مبلر  ودیعره شرركت در مزایرده     مي فروش خودرو سراتو متقاضيان شركت در مزایده  -3

)بره ميرزان ده درصرد قيمرت      بایست مبل  ودیعه شركت در مزایده مي فروش خودرو نيسان ساني متقاضيان شركت در مزایده و ریال 280.000.000

 : بصورت ، راریال  140.000.000معادل  كارشناسي كاال 

شررماره شرربا )تجررارت نررزد بانرر   كرريربنررام شررركت كشررتيراني  101165728حسرراش شررماره اصررل فررير واریررزي برره  كرره « واریررز نقرردي» -3-1

 IR770180000000000101165728   تحویرل نماینرد. الزم بره  كرر اسرت در صرورت        كرير ، را بره شرركت كشرتيراني    1010، كد بان

 كرير  ، مبل  ودیعه به نفع شرركت كشرتيراني   ازتاریخ اعالن برنده روز كاري پنج ظرف  راردادانعقاد ق عدمده از انعقاد قرارداد )مزای ۀاستنكاف برند

شركت كنندگان و برنده مزایده ضمن اطالع و آگاهي كامل از این مقرره با اقدام به شرركت در مزایرده، حرر هرر گونره اعتررا         ضبط خواهد شد.

 احتمالي را در این خصوص از خود سلب ساقط نمود.
 اعالم گردد. % ارزش افزوده9بایست با لحاظ  از سوي متقاضيان شركت در مزایده مي خودرو هاقيمت پيشنهادي   -4
شركت نمایند. كليه مدارک و اسناد مزایده باید توسط پيشنهاد دهنده )اعم از حقيقي و  عمومي مزایده این توانند در كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي -5

 حقوقي ، مهر و امضاء گردد.
و هري  گونره اعتررا  یرا      مختار اسرت  كامال پيشنهادهاي واصلهرد یا قبول یكای  و یا كليه شيوه برگزاري مزایده، شيوه ارزیابي، شركت كشتيراني در  -6

 .مسموع نيست، ادعایي در این خصوص از سوي شركت كنندگان و یا اشخاص غير 
در محرل اعرالم   روز كاري جهت عقرد قررارداد    5برنده مزایده موظف است پ  از اعالم این شركت مبني بر برنده شدن در مزایده، حداكثر ظرف مدت  -7

 فوق الذكر خواهد شد.«  3-1بند ». در غير اینصورت مشمول ر گرددشده حاض
بنام شركت  101165728حساش شماره مبل  مندرج در قرارداد را به  ،ابالغ برنده شدنروز كاري پ  از  5حداكثر ظرف مدت  بایستيمزایده  برنده -8

 اریز نماید.و 1010، كد بان   IR770180000000000101165728 )شماره شبا  تجارتنزد بان   كيركشتيراني 
  باشد. شرایط فروش به صورت نقد و واریز یكجا مي -9
مهر   و نوشته، امضاء نموده و به انضمام مدارک  یل در پاكت الک « برگ قيمت پيشنهادي»پيشنهاد دهنده باید بهاي پيشنهادي را با عدد و حروف در  -10

كرير، ميردان    -، واقرع در  كرير مركزي  به دبيرخانه دفتر 07/10/1400مورخ سه شنبه اداري روز شده قرار داده و در قبال اخذ رسيد تا پایان وقت 

 ، تحویل نماید: طبقه دوم  16خليج فارس، بلوار ایران، مجتمع اداري پارس، بلوک
 .به مبل  ودیعه اصل فير واریزي -10-1
 .بندهاي شرایط شركت در مزایده  و امضاي آن ۀكلي رعایت با) پيوست جدول در مربوطه سطر در خرید قيمت پيشنهاد ۀارائ -10-2
 تكميل فرم تعهد نامه.   -10-3
 .پایان خدمت براي آقایان رتمدارک الزم جهت شركت اشخاص حقيقي: كپي شناسنامه تمام صفحات، كپي كارت ملي پشت و رو و كپي كا -10-4

، ملري، كرد اقتصرادي    شناسره ، شماره ثبرت،  اساسنامه شركت از جملهمدارک الزم جهت شركت اشخاص حقوقي: مدارک دال بر احراز شخص حقوقي  -10-5

 هاي رسمي. انتصاش مدیران در روزنامه تغييرات و آگهي تاسي  شركت و آخرین
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 و شرد  خواهد اعالم مزایده برنده بعنوان دوم نفر مقررات برابر و ضبط وي سپرده گردد منصرف قرارداد عقد از دليلي هره ب اول نفر كه صورتي در -11

شود و در صورت انصراف برندۀ سوم سپردۀ ایشران   سپردۀ وي نيز ضبط و نفر سوم به عنوان برندۀ مزایده اعالم مي دوم برنده استنكاف صورت در

 شود. هم ضبط مي
 مدارک ارسالي از طرف شركت كنندگان در مزایده به ایشان مسترد نخواهد شد. -12
اتر رسمي مزبور در دف خودروهايانتقال و ، چاپ آگهي، نقل هاي كارشناسي هزینهكليه هزینه هاي مالياتي، عوار ، هزینه هاي ثبتي، آگهي و روزنامه،  -13

 .بود خواهد مزایده برنده عهدهاز تاریخ ابالغ برنده مزایده به  ،هاي مرتبط و سایر هزینه
همچنين هي  گونه ادعاي ایراد، عيب و نقرص   باشد. )به همانگونه كه موجود است  ميخودروها قيمت پيشنهادي متقاضي شامل كليه اقالم و متعلقات  -14

 در موضوع مزایده پ  از تسليم پاكت ها مسموع نمي باشد.
 ود، بازدید بعمل آورد..نهاد خشقبل از ارائه پي خودروهاخریدار یا نمایندۀ قانوني خریدار مي تواند از  -15
 مفرو  است. مزایدهكشتيراني تا قبل از برگزاري مفاد شرایط شركت در مزایده براي  و اصالح امكان تجدید نظر -16
 باشد. مي 07/10/1400  اداري مورخآخرین مهلت تحویل مدارک، پایان وقت  -17

گردد. الزم به  كرر   روز  تسليم 10)  07/10/1400تا  28/09/1400روزه از تاریخ  10صرفا به پيشنهادهایي ترتيب اثر داده مي شود كه در بازه زماني  -18

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.تاریخ مزبور  ارائه گردد پ  از به هر پيشنهادي كه است 
قبول مفاد شرایط حاضر  كليه اشخاص متقاضي، ضمن اقدام به شركت در مزایده اعم از حضوري یا غير حضوري، رضایت بي قيد و شرط خود نسبت به -19

ایرن  اعالم نموده و مي پذیرند این سند بخشي از روابط قراردادي في ما بين را تشكيل مي دهد. اشخاص مذكور حر هر گونه اعتررا  یرا ادعرایي در    

 . خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند
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 : تعهد نامه

مزایرده  از مفراد و مقرررات شرركت در    .......................... به شماره ملي .......................... رزند.......................... ف انباینج
كشتيراني كير آگاه گردیردم و   شركت .....................:  مورخ............... ، شمارۀ: «اطالعات»روزنامۀ  ............شمارۀ:   آگهي

نمایم ممنوع المعامله نبوده و مشمول ممنوعيرت منرع مداخلرۀ     باشم. و بدینوسيله تأیيد مي ملزم به رعایت آنها مي

باشم و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد شركت كشتيراني كرير حرر دارد پيشرنهاد    كاركنان دولت نمي

و سپرده یا تضمين ارائه شده را به نفع خود ضبط نماید. همچنين متقاضي ضرمن  ارائه شده براي مزایده را مردود 

امضاي این سند با علم و آگاهي از مفاد شرایط برگزاي مزایده، حر كليه اعتراضات و ادعاها در ایرن خصروص را از   

 خود سلب و ساقط نمود.

 

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

 

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

 

 :........................................................ تاریخ
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 خودروسواری سراتوفرم پیشنهادی قیمت 

 سراتو مشخصات خودرو:

 سواري نوع خودرو:

 2011مدل خودرو:

 كره جنوبي محل ساخت:

 33963-22: شماره پالک

 % ارزش افزوده9: ................................................... ریال بدون احتساش قیمت پايه

 : ................................................... ریالمبلغ وديعه

 نام شخص حقیقی و حقوقی پیشنهاد دهنده:

 مبلغ پیشنهادی با لحاظ ارزش افزوده: 

 

 

 نام و نام خانوادگی                              

 امضاء                                    

 محل مهر برای اشخاص حقوقی و اثر انگشت برای اشخاص حقیقی
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 خودرو نیسان سانیفرم پیشنهادی قیمت 

 نيسان ساني مشخصات خودرو:

 سواري نوع خودرو:

 2008مدل خودرو:

 ژاپن ساخت:محل 

 14945: شماره پالک

 % ارزش افزوده9: ................................................... ریال بدون احتساش قیمت پايه

 : ................................................... ریالمبلغ وديعه

 نام شخص حقیقی و حقوقی پیشنهاد دهنده:

 مبلغ پیشنهادی با لحاظ ارزش افزوده: 

 

 
 نام و نام خانوادگی

 امضاء

 محل مهر برای اشخاص حقوقی و اثر انگشت برای اشخاص حقیقی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


