
 30/6/98تاریخ:        
 ۹۳۵۹/۹۸شماره:       

 پيوست:                    

  و امضاء پیشنهاد دهنده مهر  ١

 

  

  شرایط مزایده
 .مشروح در فرم پیشنهاد قیمت امالكردیف  10نوع اقالم مزایده :  - 1
میبایست یک فقره ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا فیش  متقاضیسپرده شرکت درمزایده :  - 2

ه نام شرکت سیمان ب  IR97 015 000 000 019 130 112 5007شماره حساببه واریز نقدي ( 
 پیشنهاد همراه به سیمان هرمزگان را شرکت دروجه پیشنهادي مبلغ درصد) ده( %10)، معادل هرمزگان 

. این تضامین از نموده و رسید دریافت نماید  بازرگانی واحد تحویل 7بسته به شرح بند  درب درپاکت قیمت
 ماه داراي اعتبار باشد. 3ارائه میبایست حداقل تاریخ 

موضوع مزایده ضروري و صرفا  در تاریخهاي تعیین شده با هماهنگی قبلی امکان پذیر میباشد امالك بازدید از  - 3
. درصورت عدم بازدید، درصورت برنده شدن هیچگونه عذري مبنی بر عدم مشاهده اقالم موضوع مزایده 

نماینده نا فرم صورتجلسه بازدید که به پیوست اسناد می باشد بایستی پس از امضاء پذیرفته نخواهد بود . ضم
 بازدید کننده ضمیمه پیشنهاد قیمت گردد .شرکت سیمان هرمزگان و 

می باشد و به پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر  15/7/1398مهلت تحویل پاکت پیشنهاد قیمت تا تاریخ  - 4
 نخواهد شد .ارائه گردد ترتیب اثري داده 

 روز از تاریخ ارائه پیشنهاد لحاظ گردد . 30مدت ه حداقل زمان اعتبار پیشنهاد قیمت خرید می بایست ب - 5
 شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادهاي رسیده مختار است. - 6
تهیه و بصورت را طی دو پاکت الف و ب به شرح ذیل  پیشنهاد دهندگان مزایده می بایستی اسناد مزایده - 7

 پاکت ممهور و دربسته تحویل نمایند :
  2پاکت الف : شامل تضمین شرکت در مزایده به شرح بند 

  شده که خود شامل موارد زیر می باشد: پاکت ب : شامل اسناد مزایده امضاء

  صورتجلسه بازدید-4  تعهدنامه -3فرم پیشنهاد قیمت      -2شرایط شرکت درمزایده    -1 

*درج محتویات هر پاکت بر روي آن الزامی می باشد ، بدیهی است به پیشنهاداتی که به ترتیب فوق تحویل 
  نگردند ترتیب اثري داده نخواهد شد. 

به همراه کلیه اسناد، بدون قید و شرط  و به مبلغ مشخص ، مطابق فرم پیشنهاد قیمت قیمت پیشنهادي باید - 8
 ، مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.  مشروط،  به پیشنهادات ناقصتسلیم گردد. 

اعالم نماید و در  آنهابه تنهایی و یا همه  امالكپیشنهاد دهنده می تواند پیشنهاد خود را براي هر یک از  -9
می بایست قیمتها به صورت تفکیک شده براي هر آیتم ارائه ،  امالكصورت ارائه قیمت براي چند یا همه 

 گردد .
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برنده مزایده موظف است در موعد مقرر که در ابالغ قبولی پیشنهاد از طرف مزایده گزار اعالم می گردد ،  -10
وجه ابالغ شده را به حساب اعالم شده واریز نماید . درصورت عدم واریز به موقع وجه توسط برنده مزایده یا 

ده حق خواهد داشت نسبت به ضبط تضمین هرگونه اقدامی مغایر با شرایط اسناد مزایده ، برگزار کننده مزای
 شرکت در مزایده اقدام نماید و برنده مزایده حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت . 

برنده مزایده میبایست کل مبلغ پیشنهادي که درفرم مربوطه ارائه نموده است را به عالوه مالیات و عوارض  -11
به نام شرکت سیمان  IR97 015 000 000 019 130 112 5007 بر ارزش افزوده به حساب شماره

 هرمزگان (سهامی عام ) واریز و سپس نسبت به تحویل و خروج اقالم ، اقدام نماید .

روز از زمان ابالغ تعیین می گردد . درصورت عدم رعایت مهلت  30تحویل امالك ، حداکثر مدت زمان -12
واریز شده ، تضمین شرکت در مزایده را به نفع خود تعیین شده ، فروشنده مختار است عالوه بر ضبط وجه 

 ضبط نموده و نسبت به تسویه حساب در پایان مهلت مقرر اقدام نماید .

کلیه هزینه مرتبط با انتقال اسناد بر عهده برنده مزایده بوده و هزینه هاي شهرداري و دارایی مرتبط برعهده  -13
  سیمان هرمزگان می باشد.

می بایست در زمان اعالمی توسط سیمان هرمزگان جهت انجام مراحل قانونی انتقال اسناد برنده مزایده  -14
  مالکیت ، حضور پیدا نماید.  

سند مالکیت توسط سیمان هرمزگان پس از انجام کلیه مراحل مالی و قانونی به نام برنده مزایده انتقال می  -15
  شخص ثالث را ندارد. انتقال سند به نامیابد و برنده مزایده حق درخواست 

موضوع مزایده و تسویه کامل نزد فروشنده باقی  انتقال مالکیتتضمین برنده اول مزایده تا پایان عملیات -16
مزایده توسط برنده مزایده و  موضوع پیشنهاديخواهد ماند. تضمین نفر دوم مزایده پس از واریز کل مبلغ 

روز  15ت مزایده و تضمین نفرات سوم به بعد حداکثر تا حداکثر دو ماه پس از آخرین مهلت دریافت پاکا
 پس از بازگشایی پاکات قابل استرداد میباشد .

پرداخت آن عالوه بر مبلغ پیشنهادي  و بوده افـزوده مالیات و عوارض برارزش قانون مشمـول فوق مزایده-17
  .میباشد خریدار برنده مزایده بعهـده

تاسیس و آخرین تغییرات به همراه فرم شرایط شرکت مزایده براي اشخاص حقوقی و      ارسال تصویر روزنامه رسمی    -18
  تصویر پشت و روي کارت ملی براي اشخاص حقیقی الزامی است.

  هزینه انتشار آگهی مزایده در روزنامه هاي منتخب بر عهده برنده مزایده می باشد .-19
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  امالك مزایدهفرم پیشنهاد قیمت 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  واحدبهاء   جمع کل
  ردیف شماره فرعی نوع کاربري  متراژ نشانی  )متر مربع (

 1 16097 تجاري 20,14 نب بازار مرجانج -لوار امام قلی خانب-قشم    
 2 17142 تجاري 19,87 نب بازار مرجانج -لوار امام قلی خانب-قشم    
 3 17145 تجاري 17,7 نب بازار مرجانج -لوار امام قلی خانب-قشم    
 4 21178 تجاري 19,91 رجانجنب بازار م -امام قلی خان بلوار-قشم    
 5 11949 تجاري 16,82 نب بازار مرجانج -لوار امام قلی خانب-قشم    
 6 11945 تجاري 18,16 نب بازار مرجانج -لوار امام قلی خانب-قشم    
 7 12713 تجاري مسکونی 294,55 حله چابهارم -لوار ژئو پارك ب -قشم    
 8 24297 تجاري مسکونی 220 محله چابهار -ژئو پارك بلوار  -قشم    
-یتونبطرف پارك ز -ريخ شهید منتظ -قشم    

 جنب مسجد ایمان
  9 2170 تجاري مسکونی 322,20

    
با _ جنب خور  _خیابان کارگر _بندرخمیر

 نماي آجري
  مسکونی  296

شماره ملک 
فرعی  1463

  اصلی 62از 
10  

  جمع کل:    
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  تعهد نامه

-می       موضوع مزایده تعهد امالك کنندگان زیر پس از آگاهی کامل و با بررسی کلیه شرایط مزایده وبا رویت امضاء
 نمایند:

قیمت مندرج در فرم پیشنهاد قیمت پس از بازدید از موضوع مزایده و با آگاهی از شرایط مزایده که به امضاء  - 1
......................... رسیده است و ضمیمه میباشد پیشنهاد گردیده است و و مهر اینجانب/ این شرکت ..................

 اصل تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر ضمیمه میباشد:

  اصل فیش بانکی/ضمانتنامه بانکی/ چک تضمین شده بانکی به شماره ..........................................................  
  ................................ به مبلغ .............................................  ریال صادره توسط ..................................مورخ .........

امالك نمایم در صورت برنده شدن، نسبت به خرید اینجانب/ این شرکت ........................................ تعهد می -2
وع مزایده با کیفیت که مورد بازدید قرارگرفته است اقدام نمایم،درغیر اینصورت و یا در صورت عدول از موض

شرایط مزایده، سپرده تضمین شرکت در مزایده به نفع فروشنده ضبط میگردد و برنده مزایده حق هیچگونه 
  اعتراضی را نخواهد داشت.

  جز الینفک این پیشنهاد محسوب میگردد. ، اسناد و مدارك مزایده که امضاء گردیده -3

برنده مزایده مسئولیت هرگونه ضرر، خسارتی یا مخارجی را که ممکن است در نتیجه اشتباه و قصور خود  -4
موضوع مزایده ، متوجه فروشنده شود را به عهده می گیرد و مکلف است خسارت وارده را جبران  تحویلضمن 
  نماید.

 .................................................................................................. نام شخص/ شرکت : .......

  کد ملی شخص/شناسه ملی شرکت: .....................................         شماره ثبت شرکت : ................................... 

  ...................................................................................................................نشانی شخص/ شرکت : ...........

  کد پستی : ............................................................

  ..........................................................................شماره تلفن و فاکس شخص/ شرکت :  ......................................

  تاریخ :  .....................................
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  صورتجلسه بازدید

  مورد مزایده امالكاز 
فاکس ................................ به آدرس : اینجانب ........................... با شماره تماس ................................. ،شماره 

به شرح زیر در کارخانه سیمان  ایده....................................................در روز ..................  مورخ ......................... ازاقالم مورد مز
ساس اقالم مندرج در اسناد مزایده که به رویت اینجانب رسیده هرمزگان بازدید نموده ام و قیمت پیشنهادي خود را برا

  دفتر مرکزي تهران تحویل داده ام/است تنظیم و به دفتر بازرگانی در محل کارخانه

 درستون وضعیت بازدید عالمت زده و درج گردد . امالكدر صورت بازدید هر یک از  •

باشد و به قیمت پیشنهادي ترتیب اثر داده صورتجلسه فوق بدون اخذ امضاء هاي زیر فاقد اعتبار می  •
 نخواهد شد.

  توضیحات در صورت لزوم:

  

      
  امضاء                                  

     شرکت سیمان هرمزگان  نماینده           

 نوع کاربري  متراژ نشانی  بازدید شده  بازدید نشده  توضیحات
شماره 
 فرعی

  ردیف

 1 16097 تجاري 20,14 نب بازار مرجانج -خان امام قلی بلوار-قشم      

 2 17142 تجاري 19,87 نب بازار مرجانج -لوار امام قلی خانب-قشم      

 3 17145 تجاري 17,7 نب بازار مرجانج -لوار امام قلی خانب-قشم      

 4 21178 تجاري 19,91 نب بازار مرجانج -لوار امام قلی خانب-قشم      

 5 11949 تجاري 16,82 نب بازار مرجانج -خانار امام قلی بلو-قشم      

 6 11945 تجاري 18,16 نب بازار مرجانج -لوار امام قلی خانب-قشم      

 7 12713 تجاري مسکونی 294,55 حله چابهارم -لوار ژئو پارك ب -قشم      

 8 24297 تجاري مسکونی 220 حله چابهارم -لوار ژئو پارك ب -قشم      

بطرف پارك  -يمنتظرخ شهید  -قشم      
 نب مسجد ایمانج-زیتون

  9 2170 تجاري مسکونی 322,20

با _ جنب خور  _خیابان کارگر _بندرخمیر      
 نماي آجري

  مسکونی  296
شماره ملک 

فرعی  1463
  اصلی 62از 

10  


