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 اسناد مزایده

 متعلق به های دستگاهفروش  مزایده عمومیشرایط 

   )درحال تصفیه( سولیرانشرکت 

 

درخصرررور زرگیار  میایده عمومی  اطالعات و همشرررهر مندرج در روزنامه  3/09/99مورخ  پیرو آگهی منتشرررره

ستگاهفروش  ست، د ست پیو س ها طبق لی شرایط ذیل زه عنوان ا سیله  سطزدینو گیار میایده ناد میایده این اقالم تو

سولیران( اعالم می) سط میایده گردد.شرکت  شنهاد قیمت تو سند پی شرایط مندرج در این  گر زه منیله قبول کلیه 

 .است
 

 آن انجام محل و دهیمزا موضوع ـ کی ماده

وفق لیست پیوست واقع در     متعلق زه شرکت سولیرانهادستگاهموضوع عبارتست از میایده جهت تعیین خریدار 

 سولیران ، سرکت سولیرانجاده جنوزی کرج )اتوزان فتح(، خیازان  16کیلومتر -تهراننشانی: 

 09125017452-021-66283676:  هادستگاه تلفن تماس جهت رؤیت
 

 : هیپا مبلغ ـ دو ماده

نی مقایسه ایکی از مبانجام پذیرفته که  ان رسمی دادگستری )منتخب کانون کارشناسان رسمی(کارشناسهیئت توسط  پایهقیمت 
ح ستون مندرج در جدول لیست به شر. قیمت پایه با لحاظ تمامی موضوعات گیری نهایی جهت تعیین برنده خواهد بودو تصمیم

 پیوست می باشد.
 

 مزایده در شرکت سپرده زانیم -سه ماده

 شماره حسابصورت نقدی به که باید به  می باشد قیمت پایه اقالم درخواستی %5 مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده

ی بانکی ارائه گردد. رسید واریزی یا اصل چک پرداخت یا چک تضمین شده 66225کد زامیاد شعبه  ملتبانک  5457559315

الف تسلیم شود. از قرار دادن هرگونه وجه نقد )بصورت اسکناس( در پاکت خودداری شود، در غیر تضمین شده باید داخل پاکت 

 شود.اینصورت پیشنهاد مربوطه مردود اعالم می
 

 دهیمزا در شرکت یعموم طیشرا ـ چهار ماده

 داشتن توانایی مالی جهت خرید. -1

 پیشنهاد دهنده نباید از افراد مشمول قانون منع مداخله باشد. -2
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 .باشد ، محجور ویا ورشکستهکننده نباید ممنوع المعاملهشرکت -3

قابل فسخ یا ابطال ورد حسب ممعامله توسط فروشنده موارد فوق بوده،  مشمولخریدار   چه بعدا اثبات شودتبصره: چنان

 خواهد بود. 

 مدارك و اسناد و پیشنهادات تحویل و تهیه نحوه- پنج ماده

 جداگانه شامل پاکت هایپاکت سه پیشنهاد باید در  .1

 : پاکت )الف( حاوی. 1.1
 سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش نقدی یا چک تضمین شده. 

  : حاوی (پاکت )ب.1.2
 مهر و امضاء شده باشد. صفحاتاسناد مزایده که کلیه  -
 های شماره یک و دو که تکمیل و مهر و امضا شده باشد.فرم -
 ملی )اشخاص حقیقی(فتوکپی شناسنامه و کارت   -
 گر )اشخاص حقوقی، گواهی امضاء صاحبین امضاء مجاز(گواهی امضاء مزایده -
 (های رسمی تاسیس، صاحبین امضاهای مجاز، کارت ملی تمام اعضای هیئت مدیره )اشخاص حقوقیکپی اساسنامه شرکت، آگهی روزنامه -

 . پاکت ج حاوی:1.3
ست اموال صورت حروفی و عددی با خط خوانا و بدون  ستون حاوی لی شرط ب شنهاد قیمت که باید بدون هرگونه قید و  پی
وکالتنامه  ) .شخص پیشنهاد دهنده یا وکیل قانونی او باشد ته شده و دارای امضاءنوش مخصوصداخل ستون  قلم خوردگی

  رسمی یا رونوشت مصدق آن باید ضمیمه گردد(.
 گردد.می و اخذ مالیات بر ارزش افزوده اضافه %9گر در هنگام ارائه فاکتور رسمی مزایدهبه قیمت پیشنهادی توجه: 

شت  و ج پاکت های الف ، ب شرکت کننده در مزایده در پ صات  شخ شود و م شته  داخل یک پاکت بزرگ بعنوان لفافه گذا
 بایست قید گردد.تمام پاکت ها بخصوص پاکت بزرگ می

صره: چنان شخص تب شائی پاکات م شرکت در مزایده کمتر از شوچه پس از بازگ سپرده  صد قیمت پایه 5د  کلیه اقالم  در
ست لیکن  ستی ا شد، تشخیص اینکیک یا چند قلم می قابل تخصیص بهدرخوا و در  قبوله پیشنهاد قیمت در کدام اقالم با

  گزار است.کدام اقالم رد شود با مزایده

صورت کننده در مزایده الزامی است و درغیر این( برای شرکتقیق )تکمیل فرم شماره یکتلفن داعالم مشخصات وآدرس و  .2

سناد ناقص تلقی و ترتیب شنهادا سط پی صلی باید تو سناد مزایده و روی پاکت ا شد و کلیه ا ضا یا  اثر داده نخواهد  دهنده ام

 مهر و امضا گردد.

جاده فتح خیابان سولیران شرکت سولیران  16ولیران به نشانی کیلومتر س آدرس قانونی شرکت محل تحویل اموال به برنده .3
ارائه فاکتور رسمی شرکت سولیران آگهی با  باشد که تحویل بعد از واریز کل بهای پیشنهادی، هزینه کارشناسی و هزینهمی

گزار باشووود به نحوی که مزایدهبه عهده برنده می اژ، بارگیری و حمل و نقلفک ، دمونتصوووورت خواهد پذیرفت. ضووومنا  
هزینه کارشووناسووی و آگهی به نسووبت قیمت پایه اقالم  ای در این خصوووص متقبل نگردد.)فروشوونده( در هیح حالتی هزینه
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 گردد.تقسیم و بین برندگان تسهیم می

 واهد شد.پذیرفته نخ نه پیشنهادیپس از گذشت موعد مقرر در آگهی و اسناد مزایده هیح گو .4

ا نوشته شود و به صورت کامال  خوان ستون مخصوص در لیست اموالقیمت پیشنهادی باید به صورت حروفی و عددی در  .5

 د.گیری خواهد بومالک تصمیم قیمت بیشترعددی و حروفی،  قیمت در صورت تعارض بین

ترتیب اثر داده  ی یک ردیفهادسووتگاهاز  بخشوویاعالم قیمت برای به هر ردیف اعالم شووود لذا قیمت پیشوونهادی برای  .6

 نخواهد شد.

 باشد.می 19/09/1399مورخ چهارشنبه پایان وقت اداری آخرین مهلت تنظیم پیشنهادها و تحویل اسناد  .7

سلیم پیشنهاد  .8 شانی محل ت سد آبادی نبش : ن سیمان تامین 219پالک  25تهران خ یوسف آباد خ ا سرمایه گذاری   شرکت 

ست شماره و تاریخ ثبت را در قبال می واحد حرا شنهاد دهنده باید  شد که پی سنادبا صورت به  تحویل ا اخذ نماید در غیر این 

 باشد.منزله عدم تحویل می

 

 دهیمزا شنهاداتیپ افتتاح - شش ماده

 ییبازگشا  IGIساختمان  334محل خ مطهری بعد از قائم مقام پالک  در صبح 10 ساعت 23/09/1399 خیتار در هاتپاک .1

 .دشویم ماعال مراتب ،یا مکان انزم رییتغ صورت در. شودمی

 تا قبل از صدور فاکتور رسمی ولو پس از بازگشایی پاکات دهیامز مراحل یتمام در آن رد ای و شنهادیپ قبول در گزاردهیمزا .2

 .است تام رایاخت یدارا

پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی و اسناد واصل شود، به پیشنهادهای مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که  .3

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

و در صورتی که نفر اول صدور فاکتور رسمی به نام نفر اول و اخذ مبلغ از وی مسترد نخواهد شد سپرده نفرات دوم و سوم تا  .4

 ضمن ضبط سپرده نفر اول، هاد نفر اول نباشد،درصد پیشن 5خودداری کند و اختالف نرخ بین نفر اول و دوم بیش از  خریداز 

درخصوص تجدید  فروشندهخودداری کند، سپرده او نیز ضبط و فروش به نفر دوم انجام می شود و اگر نفر دوم نیز از خرید 

 گیری خواهد نمود.ات بعدی تصمیمبه نفر فروشمزایده یا 

 خواهد بود. شرکت در مزایده، مبنای تعیین برنده اختصاصیو  با احراز شرایط عمومیهر ردیف باالترین قیمت پیشنهادی  .5

صله پیشنهادات قرائت تاریخشرکت سولیران در  .6  مزایده در شرکت سپرده دو روز کاری طی مدت واعالم را  مزایده برنده وا

 .شد خواهد آزاد و سوم دوم ،اول نفرات باستثنای کنندگان شرکت سایر

شدن شرکت .7 صورت برنده  سبت به ارائه مدارک کننده در  سه روز پس از اعالم به وی اعم از کتبی یا تلفنی ن ست  ملزم ا
 و ظرف دو هفته از تسویه حساب مکلف به حمل است.. صدور فاکتور و تسویه حساب اقدام نماید ضروری و الزم جهت
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به مزایده  با وضعیت موجودها ستگاهلذا د  های کارکرده را قبل از ارائه پیشنهاد قیمت دارد.پیشنهاد دهنده حق تست دستگاه .8
  نمایند. یییا ادعا ها اعتراضتوانند نسبت به عملکرد دستگاهگران نمیگذاشته شده و مزایده

 دستگاهها مبود و کسری های مورد مزایده و گزارش کارشناسی به رؤیت خریدار رسیده است و مزایده گزار در قبال کدستگاه .9

 یا تناقض در مشخصات هیح گونه مسؤولیتی ندارد.

 

 تعهدات و تاییدات پیشنهاد دهندگان-هفت ماده

 است گردیده تعیین مزایده در شرکت پیشنهادهای گشودن برای که روزی از تقویمی روز 60 مدت تا واصله پیشنهادهای .1

 را خود پیشنهاد مزبور مدت انقضای از قبل ایدهنده پیشنهاد چنانچه و باشدمی آورالزام آنها صاحبان برای و بوده برمعت

 .شد خواهد ضبط او سپرده مبلغ دارد مسترد

 برنده تضمین گردد، منصرف مزایده، برنده با مزایده موضوع اجرای یا و اقالم فروش از علت هر به  ارزگدهیمزا چنانچه .2

 .داشت نخواهد خساراتی جبران ادعای هیچگونه حق مزایده، برنده صورت این در شد خواهد مسترد مزایده

 مزایده موضوع اجرای محل و مزایده موضوع اقالم از پیشنهادی قیمت اعالم از قبل مکلفند مزایده در دهندگان پیشنهاد .3

 پیشنهادی قیمت محاسبه در انحاء از بنحوی است ممکن که عواملی کلیه و محلی شرایط به نسبت و نمایند بازدید بدقت

 از و بررسی و مطالعه دقیق ا را مزایده مدارک و اسناد خود پیشنهاد تسلیم از قبل و نموده کسب کامل آگاهی باشد موثر

 احوال و اوضاع و شرایط با آشنایی عدم بر مبنی بعدی ادعای هیچگونه اینبنابر گردند مطلع آنها جزء به جزء مفهوم

 .بود نخواهد مسموع مزایده اسناد مطالب فهم عدم یا و محلی

قانونی، نقل و انتقال، ، عوارض و نقل های کثیراالنتشوووار و یا محلی، بارگیری، حملهای درج آگهی در روزنامههزینه .4

  باشد.عهده برنده میماده پنج این اسناد( بر  3 با لحاظ بند)چنین هزینه کارشناسی همو بر ارزش افزوده مالیات 

 خارج و حمل وتسویه حساب و اخذ فاکتور  به نسبت گزار مزایده طرف از شده تعیین مهلت ظرف باید مزایده برنده .5
به عنوان وجه  وی سپرده یا تضامین صورت این غیر در نماید اقدام خود هزینه به مربوطه محل از مزایده موضوع نمودن

لیکن از حمل آن استنکاف ورزد، فروشنده ضمن حق  را پرداخت نمایددر صورتیکه برنده مبلغ  .گرددمی التزام ضبط
 درصد مبلغ واریزی را بعنوان وجه التزام ضبط و الباقی را مسترد می دارد. 40فسخ معامله، 

 تحویل رسید خواهد( مزایده برنده) خریدار و فروشنده نمایندگان گواهی به که ایجلسه صورت تنظیم با مزایده موضوع اقالم

 .گرددمی

 .باشدمی ممنوع غیرمطلق ا به مزایده انبرندگ متصوره حقوق هرگونه واگذاری و انتقال .6

خود در  گر قبول)خریدار( تلقی و بدینوسیله مزایده مابین فروشنده و برنده مزایدهاسناد مزایده حاضر در حکم قرارداد فی .7

 پذیرد.این خصوص را اعالم و با امضاء ذیل اسناد این امر را می
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 حل و فصل اختالفات -تهش ماده

شد شرط غیرقابل رجوع  صل و حل ضمن عقد خارج الزم  شی یا در ارتباط با اختالفات ف  هر با دهیمزا مراحل هیکل نا
ض از کی صدور فاکتور و یا حمل و نقل قبل و پس از  دهیمزا )گان( برنده با زین و انیمتقا ساب و  سویه ح و  ولو کرارا ت

سیر، اجرا، انحالل مزایده ویا معامله سط ،در هر مورد اعم از اختالف در تف صوب داور تو  شرکت یحقوق امور ریمد من
سدآبادی، نبش خیابان  نیتام مانیس یگذارهیسرما سف آباد، ا شانی تهران یو  یرا و آمد خواهد بعمل 219، پ25به ن

ارسووال  ایو  شووتازیپسووت پ قیبوده و از طر راالزم االج نیطرف یداور برا می. تصوومبود خواهد اختالفات قاطع صووادره
شان شماره یکدر  نیطرف یاظهارنامه به ن سال و ابالغ م ای فرم  های داوری بر عهده کلیه هزینه .گردد یسامانه ثنا ار

 باشد.علیه رای داوری میمحکوم
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 یکفرم شماره 

  1شماره  تعهد نامه

 

  شناسنامه شماره به               پدر نام   فرزند    انبجنیا

    یمل کد با   متولد    از صادره

  شهر  ثبت شماره با    شرکت یحقوق شخص ندهینما یقیحق شخص عنوان به

 :ینشان به

   :همراه تلفن   :ثابت تلفن

 کنندهشرکت نیا داردیم اعالم ضمنا  . مینمایم ارائه را خود متیق شنهادیپ و شرکت دهیمزا در اسناد کامل مطالعه و کامل یآگاه با
 قرارداده مطالعه و یبررس مورد کامال  گذاشته جانبنیا اریاخت در متیق شنهادیپ اعالم جهت گزاردهیمزا که یاسناد هیکل دهیمزا در
 در شدن برنده صورت در که گرددیم متعهد و نموده ارائه اقالم مشاهده و یبررس و مشخصات یمبنا بر را یشنهادیپ متیق و

 مشخصات از خارج یکارها انجام صورت در و مینما اجرا را معامله موضوع و نموده قرارداد عقد شدهارائه مشخصات طبق دهیمزا
 متیق که یعلت هر به کار انجام زمان طول در گردمیم متعهد نیچنهم. باشد نجانبیا عهده به وارده خسارات هیکل شده خواسته

 سولیران شرکت از بها لیتعد یتقاضا عنوان حیه به ردیگ صورت مجاز راتیتأخ با کار یاجرا زمان مدت و ابدی شیافزا ای و رییتغ
 صورت در ضمن در. بپردازم سولیران شرکت به را مربوطه یهانهیهز و بدانم االجراالزم را آن قرارداد عقد هنگام در و میننما
 به شبا ای و............................................................... حساب اینجانب به شماره  به را جانبنیا سپرده دهیمزا نیا در نشدن برنده
 .دییفرما زیوار.......................................................  شماره
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 دوفرم شماره 

 2شماره  تعهد نامه
 

  1337تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتی مورخ 

 مربوط به مزایده ابتدائاً و استداماً 

 

شمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان  سیله تأیید می نماید که م ضاء ذیل این ورقه بدین و شنهاد دهنده با ام پی

صوب دی ماه  شده نمی 1337دولت م شنهاد ارائه  سد مزایده گزار حق دارد که پی ضوع به اثبات بر شد و چنانچه خالف این مو با

 برای مزایده فوق مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید.

و  چنین قبول و تأیید می گردد که هر گاه این پیشوونهاد دهنده برنده مزایده فوق تشووخیص داده شوود و قرارداد منعقد نمایدهم

خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد او به اثبات برسوود یا چنانچه افرادی را که مشوومول ممنوعیت مذکور در قانون فوق 

هستند در قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول نماید. مزایده گر حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ 

ضمانت نامه انجام تعهدا سخ قرارداد و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید تعیین و  سارت وارده را در اثر ف ضبط و خ ت را 

 باشد.میزان خسارت وارده با تشخیص مزایده گزار می

شنهاد دهنده متعهد می شمول قانون پی ستگاه دولت م صابات در د شود چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یا انت

صله به اطالع نرساند نه تنها مزایده گزار حق دامذ های مربوط را نامهرد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتکور گردد مراتب را بالفا

شنهاد دهنده  شخیص فرد از اموال این پی سخ قرارداد و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به ت شی از ف سارت نا ضبط نماید بلکه خ

 وصول خواهد نمود.

بط با متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صووورت ترهای مدارد که به مجازات این پیشوونهاد دهنده اعالم میافا مضوو

 باشد. تخلف مستحق مجازات های مربوط می


