مزایده فروش خودرو
96/6-2
شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به فروش یکدستگاه پژو  405مدل  89را از طریق مزایدده ممدیم
اقدام نماید.
بدینیسیله از متقاضیان دمیت م گردد حداکثر تا  3روز پس از تاریخ درج این آگه جهت دریافت اسناد به
آدرسهای ذیل مراجعه نمایند:
آدرس :
تهران  :خیابان سهروردی شمال  -کیچه شهید حمید قدس (اندیشه  )2پالک 69
تلفن 42147777 :
زاهدان  :بلیار دانشگاه  -میدان دکتر حساب  -بلیار جمهیری
تلفن 05433294518 -21 :
از طریق مراجعه به سایت  www.khashcement.comقسمت مزایدات.

شرکت سیمان خاش

" اسناد مزایده "
96/6-2
شرکت سیمان خاش در نظر دارد نسبت به فروش یکدستگاه پژو  405مدل  89را از طریدق مزایدده ممدیم
براساس شرایط ذیل اقدام نماید :
شرایط عمومی مزایده :
 -1شرکت کنندگان م تیانند در قالب اشخاص حقیق و یا حقیق در مزایده شرکت نمایند.
 -2شرکت کنندگان حقیق م بایست رونیشت آگه تأسیس و آخرین تغییرات شرکت خید را کده بده
مهر و امضاء صاحبان امضای شرکت رسیده است در پاکت پیشنهاد قیمدت تحییدل شدرکت سدیمان
خاش نمایند.
 -3شرکت کنندگان حقیق م بایست کپ شناسنامه و کارت ملد خدید رادر پاکدت پیشدنهاد قیمدت
تحییل شرکت سیمان خاش نمایند.
 -4شرکت کنندگان م تیانند با هماهنگ قبل نسبت به بازدید خیدرو در دفتر زاهدان اقددام نمایندد.
بدیه است مدم رویت میرد مزایده سبب امتراض نسبت به میارد مذکیر نبدیده و شدکایت در ایدن
زمینه مسمیع نخیاهد بید و در هر صیرت میناً میرد مزایده مطابق رویت شده تحییل برندده خیاهدد
شد.
 -5شددرکت کنندددگان مدد بایسددت سددپرده شددرکت در مزایددده کدده معددادل  %5قیمددت پیشددنهادی
م باشد را به یک از صیرتهای زیر در پاکت پیشنهاد قیمت تحییل سیمان خاش نمایند :
 -1-5اصدددل فدددیز واریدددزی بددده حسدددا بانددد ملدددت شدددعبه پاشدددا کدددد شدددعبه 65011
شماره حسا  380638/79و شماره شبا . IR3701 2000 0000 0000 3806 3879
 -2-5اصل ضمانتنامه بانک در وجه شرکت سیمان خاش بابدت تضدمین شدرکت در مناقبده بدا
امتبار  3ماهه و قابل تمدید برای  3ماه دیگر .

بین بانک در وجه شرکت سیمان خاش به درخیاست شخص شدرکت کنندده در

 -3-5اصل چ
مناقبه .
 -6سپرده نفرات اول تا سیم تا زمان واریز کل مبلغ فروش تیسط برنده نزد شرکت سیمان خداش بداق
خیاهد ماند و سپرده نفرات بعدی پس از امالم برندگان قابل استرداد خیاهد بید.
بدیه است در صیرت مدم واریز کل مبلغ تیسط برنده و یا مدم تحییلگیری خیدرو در زمان مقدرر
(حداکثر  15روز پس از واریز وجه) سپرده وی به نفع شرکت سیمان خاش بدون ط مراحدل اداری
ضبط و نفر بعدی بعنیان برنده انتخا خیاهد گردید.
با تیجه به زمانبر بیدن تبمیم گیری در شرکت سیمان خاش پیشنهادات امالم م بایست تا  2ماه
دارای امتبار بیده و پس از آن نسبت به امالم برنده و استرداد سپرده ها اقدام خیاهد گردید.
 -7به پیشنهادات مشروط و مخدوش و مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخیاهد شد.
 -8بازگشای پاکات بدون حضیر شرکت کنندگان در مزایده خیاهد بید.
 -9شرکت سیمان خاش در رد یا قبیل ی یا تمام پیشنهادات مختار خیاهد بید.
 -10هزینه آگه روزنامه به مهده برنده مزایده خیاهد بید.
 -11کلیه هزینههای نقل و انتقال سند به مهده برنده مزایده خیاهد بید.
 -12شرکت کنندگان م بایست در برگ پیشنهاد قیمت خید نسبت به امالم مشخبات حسدا بده ندام
شخص حقیق یا حقیق شرکت کننده در مزایده در یک از بانکهای تجدارت سدپه و یدا صدادرات
جهت میدت سپرده شرکت در مزایده اقدام نماید  .بدیه است در صیرت مدم امالم شماره حسدا
در اسناد مزایده به هیچ وجه مبلغ سپرده قابل میدت نم باشد.
 -13آخرین مهلت تحییل گیری پاکات سامت  12میرخ  96/10/3خیاهد بید.
بدیه است پیشنهادات واصله بعد از زمان مقرر قابل پذیرش نخیاهد بید.
 -14شرکت کنندگان م بایست پیشنهادات خید را با احتسا  %9مالیات بر ارزش افزوده در ی پاکت
دربسته که حاوی مدارک بشرح ذیل م باشد را حداکثر تا تاریخ فیقالذکر تحییل شدرکت سدیمان
خاش داده و رسید دریافت نمایند.
تذکر  :شرکت کنندگان م بایست برگ پییست این اسناد را بر روی پاکات مربیطه الباق نمیده و
به طیر کامل تکمیل نمایند.

مدارکی که میبایست در پاکت قرار گیرند.
-1
-2
-3
-4

رونیشت آگه روزنامه رسم تأسیس شرکت و آخرین تغییرات آن و نیز کپد شناسدنامه و کدارت
مل .
سپرده شرکت در مزایده .
کل اسناد مزایده که مهر و امضا گردیده باشند.
برگ پیشنهاد قیمت تکمیل شده به همراه مهر و امضاء معتبر .

آدرس :
 -1تهران  -خیابان سهروردی شمال  -کیچه شهید حمید قدس (اندیشه  )2پالک 69
تلفن 42147777 :
 -2زاهدان  -بلیار دانشگاه  -میدان دکتر حساب  -بلیار جمهیری
تلفن 05433294518 -21 :
شرکت سیمان خاش

برگ پیشنهاد قیمت
اینجانب  ..................................................................شماره مل .......................................یشنهاد قیمت زیر را براسداس
مفددداد اسدددناد مزایدددده بدددا احتسدددا  %9مالیدددات بدددر ارزش افدددزوده بدددرای خریدددد پدددژو 405
معادل  ................................................................................................................................................................................ریال
به حروف .......................................................................................................................................................................... :ریال
امالم م نمایم.
تبصره  :در صیرت مغایرت بین مبالغ درج شده فیق مبلغ بیشتر مد نظر قرار خیاهد گرفت.

تاریخ:
تلفن همراه :
تلفن ثابت:
مشخبات حسا جهت میدت سپرده شرکت در مزایده شدماره حسدا ................................................................................
نزد بان

تجارت /سپه /صادرات به نام  ...................................................................................................م باشد.

مهر و امضاء

(پاکت مزایـده فروش پژو)
پیشنهاد دهنده :

مزایده گذار  :شرکت سیمان خاش

آدرس :

آدرس :
تهران  -خیابان سهروردی شمالی  -کوچه شهید حمید قدس (اندیشه )2
پالک 69

تلفن 05433294518-21 :

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

تلفن 42147777 :

زاهدان  -بلوار دانشگاه  -میدان دکتر حسابی  -بلوار جمهوری

................................................................................................................................ ..................................................................

......................................................................................................................................................................................

حاوی مدارک زیر :
 -1رونوشت روزنامه رسمی و کپی شناسنامه و کارت ملی
 -2سپرده شرکت در مزایده
 -3اسناد مزایده مهر و امضا شده
 -4برگ پیشنهاد قیمت
تلفن :
مهر و امضاء :

ساعت و تاریخ تحویل :
نام و امضاء تحویل گیرنده :

