
 بسمه تعالي 

 شرايط شركت در مزايده

 000009بی  میما ه    2بر اساس مجوز کمیسییون میا ه    504GLXپژو  -یک دستگاه خودرو فروش عنوان مزايده   :   -1

 21/00/1000مو خ  

ا ا ه کل – بعدازترمینال  وبروی  انشگاه پر يس –بلوا  مهید خداکرم قم ،:  پزمکی قانونی استان قممزايده گزا  : ا ا ه کل  -2

 مسئول نقلی  -6671 اخلی  72214663تلفن -پزمکی قانونی استان قم

پیشنها   هندگان الزم است تا مبلغ  تضمین مرکت    مزايده  ا با توج  ب  مشخصات برای هر   يف بی  میرج جیدول     -0

 ذيل تهی  و ا ائ  نمايد :

 واحد مدل نوع كاال رديف
مبلغ پايه براي كل مقدار 

 سب مورد()ريال( )ح

مبلغ تضمين 

 )ريال(
 ساير مشخصات

 12-الف-054-11 40000000 - يک  ستگاه GLX  1035- 504پژو  1

توضیح : پیشنها   هندگان بايد برای هر   يف از اقالم فوق ب  صو ت جداگان  تضمین و پیشینها  قیمیت  ا ا ائی  نماينید       

 فوق ب  صو ت جداگان  تعیین می گر    بديهی است برنده مزايده نیز برای هر يک از   يف های

 زير تهی  و تسلیم نمايند   وش ا ب   0پیشنها   هنده الزم است مبلغ تضمین مرکت    مزايده مند ج    بند -5

)                                                 و مما ه مبا 0705787070106704 مما ه سیبا   ب  حسابج)بصو ت وا يز و وج  نقد -الف

IR930100004076012407895073(  و مناس )جمهو ی  مرکزی ز  بانک( ن030103591103030303030303030303

 و ا اي  اصل فیش وا يزی(قم  استانپزمکی قانونی ب  نام ا ا ه کل  اسالمی ايران

بامد  ضمناً میرکت کننیدگان    دهصرفا بايد بنام پیشنها   هنتذکر:   مزايده اتومبیل های  ولتی وجوه وا يزی بابت سپر ه 

 بايد فیش های وا يزی سپر ه  ا ضمیم  پیشنها  خو  نمايند 

 میو خ  95 و گشايش پیشنها  ها و قرائت آن    ساعت 91/50/11 مو خ 91ساعت آخرين مهلت تحويل پیشنها  ها   -4

 می بامد می بامد  حضو  پیشنها   هندگان    جلس  گشايش پیشنها  ها بالمانع   90/50/11

بی  محیل    12تیا   0جهت باز يد اموال موضوع مزايده بین ساعات  15/04/00تا  05/04/00متقاضیان می توانند از تا يخ  -1

 مراجع  نمايند  2ذکر مده    بند 

  وز از تا يخ گشايش پیشنها ها خواهد بو    4حداکثر مدت ابالغ ب  برنده   -9

 استان قم پزمکی قانونیپس از وا يز وج  خو  و    محل ا ا ه کل   وز 9داکثر : حمدت و محل و نحوه تحويل اموال  -3

  ستگاه مزايده گزا        يا قبول هر يک از پیشنها  ها بر اساس قوانین مرتبط مختا  است   -0

سنام  و کا ت اساسنام  و آگهی آخرين تغییرات و تصوير منا ا ائ  تصوير مناسنام  و کا ت ملی برای امخاص حقیقی و-10

 ملی امخاص  ا ای امضای مجاز و مناس  ملی برای امخاص حقوقی ضرو ی است  



پیس از خريید     وز  وهر يک از متقاضیان ک  نسبت ب  مفهوم اسنا  و مدا ك مزايده ابهام  امت  بامند بايد حداکثر تیا  -11

  ه و تقاضای توضیح کتبی نمايد اسنا  و مدا ك مزايده مراتب  ا کتبا ب   ستگاه مزايده گزا  اطالع  ا

   ايین  ،از آنجائیک  ممکن است تجديد نظر با اصالج    اسنا  و مشخصات، مستلزم تغییر مقا ير يیا قیمیت هیا بامید     -12

صو ت  ستگاه مزايده گزا  میتواند آخرين مهلت   يافت پیشنها ها  ا با اعالم کتبی ب  پیشنها  هندگان ب  تعويق انداز  ب  

 خو   ا  امت  بامند    آنان فرصت کافی برای اصالج و تجديد نظر    پیشنها نحوی ک

 هزين  با  گیری و حمل مو   مزايده و هزين  های ثبتی ب  عهده برنده مزايده می بامد -10

يیده میی   ب  عهیده برنیده مزا   ، و غیره هزين  آگهی – هزين  کا مناسی - کلی  هزين  های نقل و انتقال و مما ه گذا ی -15

 بامد )حسب مو   مزايده خو  و(  

 هزين  مربوط ب  عوا ض و مالیات و جرائم  انندگی تا زمان انجام معامل  بعهده فرومنده خواهد بو    -14

 هنده با امضای ذيل اين فرم تعهد می نمايد ک  مشمول قانون منع مداخل  کا  کنان  ولت    معامالت  ولتیی   پیشنها  -11

 استثناء مزايده خو  و  ولتی( نمی بامد )ب 

 متقاضیان مرکت    مزايده بايد نسبت ب  تکمیل اسنا  ذيل اقدام فرمايند:-19

 تمام اسنا  مزايده از جمل  اين فرم بايد ب  امضاء پیشنها   هنده )مخص حقیقی (و مهر و امضاء )مخص حقوقی( برسد -13

  يگر مقر ات قانونی موجو  تعیین میگر   معامالت  ولتی و مزايده بر اساس آئین نام    وم، برندگان اول -10

 تبصره: سپر ه نفرات اول،  وم تا تعیین تکلیف قطعی نگهدا ی می مو  

ب  استثنای  وزهای تعطیل نسبت ب  وا يز وج  اقالم برنده مده   وز 9برندگان مزايده موظفند از تا يخ ابالغ ظرف مدت  -20

دم اقدام    مدت فوق ب  منزل  انصراف برنده مزايده بو ه و سپر ه مرکت    مزايده بی  نفیع  ولیت       مزايده اقدام نمايد  ع

ضبط و پیشنها   هنده حق هیچگون  اعتراضی نخواهد  امت  برنده مزايیده موظیف اسیت  پیس از پر اخیت وجی  کامیل        

 وز تأخیر    خا ج نمو ن خیو  و ازمحوطی  ا ا ه    اقالم)براساس تا يخ اعالم مده   نام  ابالغی ب  برنده مزايده( ب  ازای هر

 پر اخت نمايد  صفرپس از تا يخ مقر   وزان  مبلغ  پزمکی قانونی استان قمکل 

   صو ت انصیراف  فروخت  خواهد مد و برنده  وم  ، مامین يا اقالم مو   نظر ب    صو ت انصراف برنده اول، طی اعالم کتبی

بابت تضمین مرکت    مزايده ب  نفع  ولت ضبط خواهد مد و هیچگون  عذ ی بیرای   يافیت   سپر ه آنها   وم ،برندگان اول

 وج  پر اختی پذيرفت  نخواهد مد 

 سپر ه نفر  وم مستر  خواهد مد  و خروج کاال از ا ا ه کل پس از پر اخت کامل وج  توسط نفر اول -21

 ت  است تحويل برندگان مزايده میگر   کلی  خو  وها ب  همان وضعیتی ک  مو   باز يد قرا گرف -22

 چنانچ  مو   مزايده فروش خو  وهای  ولتی بامند مرايط ذيل می بايست    اسنا  مزايده   ج گر  :

 )ب  استنا  آيین نام  اجرايی نحوه استفا ه از اتومبیل های  ولتی و فروش(



و يتی ندا  ، لیکن ا ائ  پیشنها  قیمت بیرای   عايت مقر ات مربوط  محد فروش چند  ستگاه اتومبیل ب  يک نفر با -1

اتومبیل های  ولتی قابل مما ه گذا ی ، بطو  يک جا ممنوع است و هر يک از اتومبیل های موضوع مزايده بايد بطو  

 جداگان  ا زيابی و بفروش برسد 

ی حیق تقیدم بیا       صو ت مرکت کا مندان  ولت    مزايده فروش اتومبیل های  ولتی و تساوی مبلیغ پیشینها    -2

 کا مندان  ولت خواهد بو  

 مرکت کا کنان  ولت    مزايده خو  وهای  ولتی ) ب  جز آمبوالنس و آتش نشانی( منع قانونی ندا    -0

 

 نام ونام خانوادگي وامضاي مجاز پيشنهاد دهنده

 تاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم  تعالی 

 برگ پیشنها  قیمت

   انونی استان قما ا ه کل پزمکی قمزايده گزا  : 

 1099003698000001ب  مما ه :          GLX 504پژو  -یک دستگاه خودرو فروش موضوع مزايده  : 

پیشنها   هنده پس از مطالع  ، بر سی و کنترل کامل اسنا  مزايده ضمن باز يد اموال موضوع مزايده و با حصول اطمینان از 

نیز اطالع کامل از جمیع مرايط و عوامل موجو  ، بدينوسیل  پیشنها  خو   ا تکمیل و صحت او اق اسنا  و مرايط مزايده و 

      يالبرای مرکت    مزايده بر اساس مرايط و مشخصات مند ج    اسنا  ب  مبلغ )ب  عد (                                                   

اعالم می  ا                                                                                                       يال )ب  حروف(                                           

می نمايم ک   مبلغ مو   مزايده  ا  چنانچ  اين پیشنها  مو   قبول قرا  گیر  و بعنوان برنده مزايده انتخاب موم تعهد

 الغ پذيرش  پیشنها  ، وا يز نمايم  حداکثر ظرف مدت قید مده    اب

  
 مبلغ پیشنها ی مما ه مامین مدل نوع کاال يف

  ب  حروف مبلغ پیشنها ی ) يال(  ب  عد 

   12-الف-GLX 1035 11-054- 504پژو  1

   جمع کییییییییییییییییییییییییل

                                                   نام )پیشنها   هنده( :                                              

        نام و نام خانوا گی و امضا افرا  مجاز :                                                                                       

 مهر پیشنها   هنده:  

    تا يخ :                                            

 نشانی با ذکر کدپستی:

 تلفن : 


