
 

 

)نوبت دوم( فرم شرایط شرکت در مزایده  

 1387آی(مدل  2000وانت مزدا دو کابین )تیپ بی  دستگاه خودرو 1در نظر دارد تعداد  والفجر شرکت کشتیرانی

از طریق مزایده عمومی بفروش رنگ نقره ای متالیک  مستقر در بندر بوشهررا  31ب-347-55شماره انتظامی 

                                            ( )نوبت دوم (شرایط شرکت در مزایده       )                                                         برساند .

متقاضیان جهت بازدید خودروهای موضوعی می توانند   -1                                                                                                

                                                                .تماس داشته باشند 021888240۶0شماره تلفن با جهت انجام هماهنگی های الزم 

پاکت جداگانه  3ر متقاضیان می بایستی پیشنهاد خود را د -2                                                                                            

ذیل تحویل نمایید:الک و مهر شده به ترتیب   

ریال معادل ده  100.000.000به مبلغ :   اصل رسید واریز مبلغ ضمانت شرکت در مزایده برای هر خودرو:پاکت الف  

بنام شرکت کشتیرانی والفجر نزد بانک ملی شعبه  0105452137000شماره به حساب شماره میلیون تومان  

                                                                           ( 330170000000105452137000قائم مقام فراهانی )شماره شبا  

و رو کارت ملی و اشخاص حقوقی : مدارک شناسایی پیشنهاد دهنده ، اشخاص حقیقی کپی پشت پاکت ب   

                                                                                                     .اساسنامه ، کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت

دی و حروفی ( همراه با مهر ، امضاء و اثر انگشتدفرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت ) ع: پاکت ج   

به والفجر شرکت کشتیرانی دبیرخانه روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی به  10پاکات پیشنهاد می بایست حداکثر تا  -3

، در قبال اخذ رسید تحویل گردد. همکف ، ، طبقه   97پالک  شعاع  میدانبا التر از  ،قائم مقام فراهانی  آدرس : خیابان   

شنهادات مختار است.شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پی -4  

به پیشنهادات ناقص ، مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مزایده ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. -5  

دوم در صورت  تناع از انجام معامله مسترد نخواهد شد.) سپرده نفرل و دوم برنده مزایده در صورت امسپرده نفرات او -۶

نفر اول قابل استرداد می باشد.( واریز کلیه مطالبات شرکت ، از  

7- پرداخت کلیه هزینه های مربوطه اعم از : کارشناس رسمی دادگستری ،۹٪  قیمت پیشنهادی بعنوان عوارض و مالیات بر 

ارزش افزوده ، آگهی روزنامه ، معاینه فنی ، عوارض سالجاری ، تعویض پالک ، وکالتنامه ، نقل و انتقال و حق التحریر و حق 

 الثبت خودرو در دفتر خانه اسناد رسمی به عهده برنده مزایده می باشد.

  انتقال مالکیت خودرو بصورت قطعی و فقط به نام شخص برنده در مزایده امکان پذیر می باشد. -8

یز روانسبت به  والفجر  روز پس از اعالم مراتب توسط شرکت کشتیرانی اکثر ظرف مدت دوزایده متعهد است حدبرنده م -9

فرم فوق اقدام نماید.بدیهی است پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن  2مبلغ پیشنهادی به شماره حساب اعالم شده در بند  80٪

معامله در زمان تعویض پالک خودرو و انتقال مالکیت در دفترخانه اسناد رسمی ، همزمان با تحویل خودرو خواهد بود.) در 

به و خودرو  ایده در مهلت تعیین شده ، سپرده مربوطه مسترد نخواهد شدصورت عدم واریز وجه اعالم شده توسط برنده مز

وم واگذار می گردد.( نفر د  

به نفر برنده  در دفتر مدیرعامل شرکت مفتوح و 23/05/1401مورخ شنبه  یکپاکات پیشنهادات واصله روز -10

 اعالم خواهد گردید.


