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  شرايط مزايده

 . مشروح در فرم پيشنهاد قيمت  امالكرديف  ٢نوع اقالم مزايده :   -١
ميبايست يك فقره ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي و يا فيش    متقاضيسپرده شركت درمزايده :   -٢

ه نام شركت سيمان  ب  ٥٠٠٧ ١١٢ ١٣٠ ٠١٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠١٥ IR٩٧به شماره حسابواريز نقدي ( 
  پيشنهاد  همراه به سيمان هرمزگان را شركت دروجه پيشنهادي مبلغ  درصد) ده(  %١٠)، معادل هرمزگان 

. اين تضامين از  نموده و رسيد دريافت نمايد  بازرگاني واحد  تحويل   ٧به شرح بند بسته  درب   درپاكت قيمت
 ماه داراي اعتبار باشد. ٣تاريخ ارائه ميبايست حداقل  

موضوع مزايده ضروري و صرفاً در تاريخهاي تعيين شده با هماهنگي قبلي امكان پذير ميباشد  امالك  بازديد از   -٣
ده شدن هيچگونه عذري مبني بر عدم مشاهده اقالم موضوع مزايده  . درصورت عدم بازديد، درصورت برن

نماينده  پذيرفته نخواهد بود . ضمنا فرم صورتجلسه بازديد كه به پيوست اسناد مي باشد بايستي پس از امضاء  
 بازديد كننده ضميمه پيشنهاد قيمت گردد . شركت سيمان هرمزگان و 

مي باشد و به پيشنهاداتي كه پس از مهلت مقرر ارائه  ٢٩/٨/٩٨ مهلت تحويل پاكت پيشنهاد قيمت تا تاريخ  -٤
 گردد ترتيب اثري داده نخواهد شد .

 روز از تاريخ ارائه پيشنهاد لحاظ گردد .  ٣٠مدت ه حداقل زمان اعتبار پيشنهاد قيمت خريد مي بايست ب -٥

 شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده مختار است. -٦
تهيه و بصورت  را طي دو پاكت الف و ب به شرح ذيل  د دهندگان مزايده مي بايستي اسناد مزايدهپيشنها -٧

 پاكت ممهور و دربسته تحويل نمايند :
  ٢پاكت الف : شامل تضمين شركت در مزايده به شرح بند  

  شده كه خود شامل موارد زير مي باشد: پاكت ب : شامل اسناد مزايده امضاء

  صورتجلسه بازديد -٤  تعهدنامه  -٣فرم پيشنهاد قيمت       -٢شرايط شركت درمزايده    -١ 

*درج محتويات هر پاكت بر روي آن الزامي مي باشد ، بديهي است به پيشنهاداتي كه به ترتيب فوق تحويل  
  نگردند ترتيب اثري داده نخواهد شد. 

به همراه كليه اسناد، بدون قيد و شرط    و  به مبلغ مشخص ، مطابق فرم پيشنهاد قيمت  دي بايد قيمت پيشنها -٨
 ، مبهم و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.  ، مشروط به پيشنهادات ناقصتسليم گردد. 

اعالم نمايد و در   آنهابه تنهايي و يا همه  امالكپيشنهاد دهنده مي تواند پيشنهاد خود را براي هر يك از  -٩
مي بايست قيمتها به صورت تفكيك شده براي هر آيتم ارائه  ،  امالكصورت ارائه قيمت براي چند يا همه 

 گردد . 
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پيشنهاد از طرف مزايده گزار اعالم مي گردد ،  برنده مزايده موظف است در موعد مقرر كه در ابالغ قبولي  -١٠
وجه ابالغ شده را به حساب اعالم شده واريز نمايد . درصورت عدم واريز به موقع وجه توسط برنده مزايده يا  
هرگونه اقدامي مغاير با شرايط اسناد مزايده ، برگزار كننده مزايده حق خواهد داشت نسبت به ضبط تضمين  

 ام نمايد و برنده مزايده حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت .  شركت در مزايده اقد 
برنده مزايده ميبايست كل مبلغ پيشنهادي كه درفرم مربوطه ارائه نموده است را به عالوه ماليات و عوارض    -١١

به نام شركت سيمان   ٥٠٠٧ ١١٢ ١٣٠ ٠١٩ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠١٥ IR٩٧ بر ارزش افزوده به حساب شماره
 مي عام ) واريز و سپس نسبت به تحويل و خروج اقالم ، اقدام نمايد . هرمزگان (سها

روز از زمان ابالغ تعيين مي گردد . درصورت عدم رعايت مهلت   ٣٠مدت زمان تحويل امالك ، حداكثر -١٢
تعيين شده ، فروشنده مختار است عالوه بر ضبط وجه واريز شده ، تضمين شركت در مزايده را به نفع خود  

 وده و نسبت به تسويه حساب در پايان مهلت مقرر اقدام نمايد . ضبط نم
كليه هزينه مرتبط با انتقال اسناد بر عهده برنده مزايده بوده و هزينه هاي شهرداري و دارايي مرتبط برعهده    - ١٣

  سيمان هرمزگان مي باشد.
برنده مزايده مي بايست در زمان اعالمي توسط سيمان هرمزگان جهت انجام مراحل قانوني انتقال اسناد   -١٤

  مالكيت ، حضور پيدا نمايد.   
سند مالكيت توسط سيمان هرمزگان پس از انجام كليه مراحل مالي و قانوني به نام برنده مزايده انتقال مي    -١٥

  انتقال سند به نام شخص ثالث را ندارد. يابد و برنده مزايده حق درخواست 
تضمين برنده اول مزايده تا پايان عمليات انتقال مالكيت موضوع مزايده و تسويه كامل نزد فروشنده باقي  -١٦

موضوع مزايده توسط برنده مزايده و   خواهد ماند. تضمين نفر دوم مزايده پس از واريز كل مبلغ پيشنهادي
روز   ١٥مهلت دريافت پاكات مزايده و تضمين نفرات سوم به بعد حداكثر تا  حداكثر دو ماه پس از آخرين

 پس از بازگشايي پاكات قابل استرداد ميباشد .
پرداخت آن عالوه بر مبلغ پيشنهادي   و  بوده افـزوده ماليات و عوارض برارزش  قانون مشمـول فوق مزايده -١٧

  .ميباشد   خريدار برنده مزايده بعهـده
ر روزنامه رـسمي تاـسيس و آخرين تغييرات به همراه فرم ـشرايط ـشركت مزايده براي اـشخاص حقوقي و  ارـسال تـصوي-١٨

  تصوير پشت و روي كارت ملي براي اشخاص حقيقي الزامي است.
  هزينه انتشار آگهي مزايده در روزنامه هاي منتخب بر عهده برنده مزايده مي باشد . -١٩
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  امالك مزايدهفرم پيشنهاد قيمت 

  رديف  نوع كاربري   متراژ  نشاني  بهاء كل
  ١  مسكوني  ٢٤٤  نياوران -تهران   

  ٢  تجاري   ٢٨  يافت آباد -تهران  
  جمع كل:   
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  تعهد نامه 

-مي         موضوع مزايده تعهد  امالك  كنندگان زير پس از آگاهي كامل و با بررسي كليه شرايط مزايده وبا رويت  امضاء

 نمايند:

قيمت مندرج در فرم پيشنهاد قيمت پس از بازديد از موضوع مزايده و با آگاهي از شرايط مزايده كه به امضاء   -١
........................................... رسيده است و ضميمه ميباشد پيشنهاد گرديده است و  و مهر اينجانب/ اين شركت 

 اصل تضمين شركت در مزايده به شرح زير ضميمه ميباشد:
  اصل فيش بانكي/ضمانتنامه بانكي/ چك تضمين شده بانكي به شماره ..........................................................  

  ...........................مورخ ............................ به مبلغ .............................................  ريال صادره توسط ....................

امالك  نمايم در صورت برنده شدن، نسبت به خريد اينجانب/ اين شركت ........................................ تعهد مي -٢
موضوع مزايده با كيفيت كه مورد بازديد قرارگرفته است اقدام نمايم،درغير اينصورت و يا در صورت عدول از  

ركت در مزايده به نفع فروشنده ضبط ميگردد و برنده مزايده حق هيچگونه  شرايط مزايده، سپرده تضمين ش 
  اعتراضي را نخواهد داشت.

  جز الينفك اين پيشنهاد محسوب ميگردد. ، اسناد و مدارك مزايده كه امضاء گرديده  -٣

ور خود  برنده مزايده مسئوليت هرگونه ضرر، خسارتي يا مخارجي را كه ممكن است در نتيجه اشتباه و قص -٤
موضوع مزايده ، متوجه فروشنده شود را به عهده مي گيرد و مكلف است خسارت وارده را جبران   تحويلضمن 
  نمايد.

 نام شخص/ شركت : ......................................................................................................... 

  ت: .....................................         شماره ثبت شركت : ...................................كد ملي شخص/شناسه ملي شرك 

  ...................نشاني شخص/ شركت : ...........................................................................................................

  ............................................................ كد پستي : 

  ..................شماره تلفن و فاكس شخص/ شركت :  ..............................................................................................

  تاريخ :  .....................................
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  صورتجلسه بازديد 

  مورد مزايده  امالكاز 

................................. ،شماره فاكس ................................ به آدرس :  اينجانب ........................... با شماره تماس 
بازديد   تهران به شرح زير در  ايده ....................................................در روز ..................  مورخ ......................... ازاقالم مورد مز

قيمت پيشنهادي خود را براساس اقالم مندرج در اسناد مزايده كه به رويت اينجانب رسيده است تنظيم و    نموده ام و
  دفتر مركزي تهران تحويل داده ام. /به دفتر بازرگاني در محل كارخانه

  

  درستون وضعيت بازديد عالمت زده و درج گردد .   امالكدر صورت بازديد هر يك از 
  امضاء هاي زير فاقد اعتبار مي باشد و به قيمت پيشنهادي ترتيب اثر داده  صورتجلسه فوق بدون اخذ

 نخواهد شد.
  توضيحات در صورت لزوم: 

  

      

  امضاء                                   

     شركت سيمان هرمزگان   نماينده           

  

  رديف  نوع كاربري   متراژ  نشاني   بازديد شده   بازديد نشده  توضيحات 
  ١  مسكوني   ٢٤٤  نياوران   -تهران        
  ٢  تجاري   ٢٨  يافت آباد   -تهران      


