
 خودروی پژو پارس برگ شرایط شرکت در مزایده عمومی 

 

در  31313510111و شناسه ملی 393151)سهامی عام( به شماره ثبت  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

 به فروش برساند.  با شرایط زیر ستگاه خودروی سواری مازاد خود را از طریق مزایده عمومیدنظر دارد یک 

رکت شدریافت برگ شرایط  به محل شرکت یا نشانی اینترنتی نسبت به مراجعهبا متقاضیان می بایست  -3

 در مزایده و فرم پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

به حساب شماره  ده درصد از قیمت پایه خودرو را طی رسید بانكیمتقاضیان می بایست  -0

 ه امانیشعبه  آیندهبانک  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین )سهامی عام( نزد به نام 1011131355111

 .اریز نمایندو

متقاضیان پس از طی مراحل فوق می بایست، طی سه پاکت در بسته )ترجیحا مهر و موم شده( به شرح  -1

 ترو و پش. متقاضیان باید نمایندفت و رسید آن را دریاارسال به واحد حراست شرکت ذیل درخواست خود را 

 ج( ودرج نمایند. )پاکت الف، ب نیز پاکت عنوان پاکت را  هر

 پاکت الف : 

و در صورت داشتن توضیح کپی  ، کپی صفحات اول و دوم شناسنامهحاوی کپی کارت ملی اشخاص حقیقی: 

 .خرآصفحه 

تغییرات اعضاء هیئت مدیره و صاحبین حق کپی برابر اصل آخرین ، کپی اساسنامه شرکت اشخاص حقوقی: 

 امضا، کپی برابر اصل کارت ملی مدیران دارای حق امضاء

به امضاء متقاضی رسیده باشد. )اشخاص آن برگ شرایط شرکت در مزایده که تمام صفحات  -3 پاکت ب:

 شرکت در مزایده.رسید بانكی واریز مبلغ ده درصد سپرده اصل  -0 حقوقی مهر شرکت با امضاء اشخاص مجاز(،

فرم تكمیل شده پیشنهاد قیمت بدون ابهام، شرط، خط خوردگی، قلم خوردگی و غیره با امضاء  پاکت ج:

 متقاضی .

 ،پاکات به ترتیب بازگشایی می شوند. چنان چه پاکتی ناقص یا وفق شرایط این مزایده تنظیم نشده باشد -1

 پاکت بعدی در جلسه بازگشایی نخواهد شد.

مزایده گزار در قبول یا رد هریک از پیشنهادات اختیار تام داشته و هیچ گونه ادعا و اعتراضی دراین زمینه  -9

 مسموع نخواهد بود.



هزینه کارشناسی و  مطابق قانون و ،اخذ خالفیو انتقال، مالیات، عوارض قانونی ، کلیه هزینه های نقل  -1

 خواهد بود. به عهده برنده مزایده هی مزایدهگآهزینه چاپ 

پیشنهادات ناقص و مبهم ، مخدوش و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر واصل  -7

 شود  مورد تأیید نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 گزار بازگشایی عامالت مزایدهدر جلسه کمیسیون م صبح 31ساعت  01/11/3155پاکات در تاریخ  -8

 تغییر زمان، مراتب از طریق سایت شرکت اعالم می شود.می شود. در صورت 

 متقاضیان می توانند در جلسه بازگشایی پاکات حاضر شوند. -5

دت ظرف م  برنده مكلف است .باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نمایدشخصی است که  برنده مزایده -31

ا ب ورت سپرده برنده ضبط وبرای انجام معامله حاضر شود در غیر اینص فته از تاریخ اعالم نتیجه مزایدهیک ه

چنان چه اختالف قیمت نفر اول و دوم بیش از میزان سپرده باشد، مزایده گزار  نفر دوم معامله خواهد شد.

 مزایده را ابطال نماید. در این صورت نیز سپرده نفر اول ضبط می گردد.می تواند 

ریق سایت شرکت و نیز بوسیله تماس با شماره اعالمی در برگ پیشنهاد قیمت اعالم نتایج مزایده از ط -33

 می شود.

 سپرده نفرات سوم به بعد پس از تعیین نفرات اول و دوم به حساب اعالمی شان واریز می شود. -30

عاقبا مت)که  به حساب شرکت هنگام تنظیم مبایعه نامهنقداً برنده مزایده باید کل مبلغ خودرو را  -31

 اعالم خواهد شد( واریز نماید.

پس از تنظیم مبایعه نامه بین برنده مزایده و شرکت ، مدارک و مستندات مربوطه جهت انجام مقدمات  -31

م لذا به محض اعال .ارسال میگردد منتخب فروشنده نقل و انتقال، توسط شرکت به دفترخانه اسناد رسمی

ها و اسناد مربوطه جهت انجام تشریفات نقل و انتقال  شدن استعالم مادهآدفترخانه اسناد رسمی مبنی بر 

قطعی خودرو خریدار موظف است ضمن هماهنگی با شرکت حداکثر تا یک هفته در دفترخانه حضور یافته و 

 اقدام نماید. های پیش گفتههمزمان با انتقال قطعی خودرو نسبت به پرداخت سایر هزینه 

خودرو امكان تحویل خودرو به برنده مزایده وجود ندارد. پس از تنظیم قرارداد  تا قبل از تعویض پالک -39

فروش خریدار و نماینده شرکت با مراجعه به مرکز شماره گذاری و تعویض پالک راهور نسبت به انجام تعویض 

 پالک اقدام و پس از ان خودرو تحویل خریدار می گردد.

وسط ، تمزایده و نیز با برنده با هر یک از متقاضیان مراحل مزایدهحل و فصل اختالفات مربوطه در کلیه  -31

بعمل خواهد آمد و رای صادره قاطع ر حقوقی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین داور منصوب مدیر امو



اختالفات خواهد بود. در مبایعه نامه با برنده نمونه شرط داوری ابالغی دستورالعمل اصالح ساختار حقوقی 

 ردد.درج می گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ‹‹فرم پیشنهاد قیمت مزایده خودرو ›› 

 

 

شرکت ................................ به شماره شناسنامه/ به شماره ثبت  ................................ اصالتا/ به نمایندگی ازاینجانب

....... به ........................ صادره از ............................. متولد سال ........................ شغل ......................

با اطالع کامل از  و با شماره تماس .......................................... ..................................نشانی............................................

ارس سواری پژو پشرایط مزایده  و قبول مفاد آن که به پیوست فرم پیشنهاد می باشد متقاضی خرید خودروی 

وضوع آگهی مزایده شماره ............................... م 71ی913 -11ایران به شماره انتظامی  3151مدل   3111

پیشنهاد قیمت خود را براساس برگ باشم و مندرج در روزنامه ................................. می .............................مورخ .

.............................................. ریال )بعدد( ه مبلغ شرایط شرکت در مزایده و نیز مالحظه خودرو ب

 .................................... )بحروف( اعالم می نمایم................

سپرده شرکت در مزایده ) در صورتیكه برنده مزایده نشوم( به شماره شبای حساب اینجانب جهت استرداد 

 شرح ذیل مورد تائید است:

 ............................................................................IR ......................... بانک ............................ شعبه 

 چنانچه پییشنهاد اینجانب  مورد قبول قرار گیرد تعهد می نمایم:

و انتقال پالک و اسناد)مالكیت( را ظرف مدت حداکثر یک هفته اقدامات الزم جهت واریز وجه و نقل  -3

 انجام دهم.

 تأیید می نمایم کلیه ضمائم اسناد و مدارک مزایده جزء الینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -0

 گزار الزامی برای واگذاری خودرو به هریک از پیشنهادها را ندارد. اطالع کامل دارم که دستگاه مزایده -1

 

 امضاء متقاضی:

 تاریخ:

 

 

 


