« شرایط مزایده»
شرکت توسعه معادن روی ایران در نظر دارد تعداد یک دستگاه خودروی سواری با مشخصات ذیل متعلق به خود
را براساس شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
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ماده ( )1مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده و بازدید:
 )1کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته از روز شنبه تا چهارشنبه

(به استثنای ایام تعطیل) در ساعات اداری به امور اداری و پشتیبانی شرکت واقع در تهران -خیابان قائممقام
فراهانی -خیابان هشتم -پالک  11مراجعه و از خودرو های مزایدهای بازدید و اسناد مزایده را از امور اداری و پشتیبانی
یا سایت شرکت به نشانی  www.izmdc.comدریافت نمایند.
ماده ( )7سپرده شرکت در مزایده:
پیشنهاد دهندگان میبایست به میزان  % 5قیمت پایه کارشناسی خودروها سپرده شرکت در مزایده را طی یک فقره
چک بین بانکی /چک رمزدار پرداخت و اصل آن را در پاکت قرار دهند .الزم به ذکر است که ارسال وجه نقد یا
چکهای مسافرتی (شبه پول) و یا چک تضمینی یا ضمانتنامه بعنوان سپرده قابل قبول نمیباشد.
تبصره :شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد بعنوان سند قبول (شرایط مزایده و طرح قرارداد و مشخصات خودرو)
خواهد بود.

ماده ( )3پیشنهادهای مردود:
به پیشنهادات مبهم ،ناقص ،مشروط ،مخدوش ،مدتدار ،مغایر با شرایط مزایده و یا فاقد چک بین بانکی /چک رمزدار
یا کمتر از میزان تعیین شده و پیشنهاداتی که مشخصات روی پاکت پیشنهادی با مطالب مندرج در اوراق مزایده آنها
مغایر و یا مبالغ پیشنهادی زیر قیمت پایه باشد و یا پس از پایان مهلت اعالم شده در آگهی ،ارسال گردد ترتیب اثر
داده نخواهد شد .ضمناً سپرده مربوط به چنین پیشنهادهایی مطابق مقررات مسترد خواهد گردید و سایر اسناد ارسالی
بایگانی خواهد شد.
امضاء
قرائت شد و تماماً مورد قبول است

ماده ( )6مهلت تحویل مدارک:
پیشنهاد دهندگان می بایستی تمام اسناد و مدارک مزایده را بدون تغییر ،حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل،
تنظیم ،مهر و امضاء نموده و در پاکت دربسته لغایت روزسه شنبه مورخ  94/26/72از طریق مراجعه حضوری یا
پست سفارشی به امور اداری و پشتیبانی شرکت توسعه معادن روی ایران به نشانی  :تهران  -خیابان قائم مقام
فراهانی -خیابان هشتم -پالک  11ارسال نمایند.
تبصره :پیشنهاد دهندگان پس از پایان مهلت تحویل مدارک ،حق انصراف نداشته و پس از تاریخ مذکور مدارک
شرکتکنندگان به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

ضمناً شرکت کنندگانی که قبل از انقضای تاریخ مهلت تحویل مدارک ،انصراف خود را اعالم نمایند حق شرکت مجدد
در مزایده را ندارند.
ماده ( )5محتویات پاکت های پیشنهادی:
متقاضیان باید اسناد و مدارک فوقالمطالبه را در  3پاکت جداگانه به شرح ذیل تا پایان وقت اداری روز سه شنبه
مورخ  94/26/72آماده و تحویل نمایند.
به پیشنهادهایی که بعد از پایان وقت مذکور تحویل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
پاکت الف :شامل چک بین بانکی /چک رمزدار شرکت در مزایده موضوع ماده  2فوق ،ابتدا پاکت الف در کمیسیون
مزایده بازگشایی میشود چنانچه مزایدهگری فاقد سپرده شرکت در مزایده به مقدار الزم باشد وی از عداد
شرکتکنندگان خارج و پاکتهای (ب و ج) وی بدون افتتاح عودت میشود.
پاکت ب:

الف) اشخاص حقیقی حاوی )1 :تصویر شناسنامه  )2تصویر کارت ملی  )1اوراق شرایط مزایده (کلیه صفحات برگ
شرایط مزایده و ضمائم آن که میبایست با قید جمله قرائت شد و تماماً مورد تایید است) به امضای شخص برسد.
ب) اشخاص حقوقی حاوی )1 :اوراق شرایط مزایده (کلیه صفحات برگ شرایط مزایده و ضمائم آن که میبایست با
قید جمله قرائت شد و تماماً مورد تایید است) به مُهر و امضای صاحبان شرکت رسیده باشد )2 .تصویر اساسنامه و
آگهی تأسیس و آخرین تصمیمات مجمع عمومی موضوع تغییرات دارندگان امضاء مجاز مندرج در روزنامه رسمی
 )1سربرگ مُهر شده شرکت درخصوص معرفی صاحبان امضای مجاز به همراه نمونه امضاء  )4اسناد مثبته مبنی بر
اخذ شناسنامه ملی
تبصره  :1پاکت (ب) نباید حاوی هیچگونه پیشنهاد قیمتی باشد.
تبصره  :7درخصوص اشخاص حقوقی کلیه اوراق فوقالذکر بجز چک بین بانکی /چک رمزدار سپرده میبایست
توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده مُهر و امضاء شده باشد.
امضاء
قرائت شد و تماماً مورد قبول است

پاکت ج :حاوی برگ فرم پیشنهاد قیمت میباشد که قیمت پیشنهادی با عدد و حروف خوانا در آن مندرج است.
متقاضیان میبایست جهت شرکت در مورد مزایده ،پاکت و اسناد مربوطه را تهیه نموده و در روی هر کدام از
پاکتهای فوقالذکر با رعایت تفکیک پاکتهای الف ،ب ،ج ،باید نام و نشانی و تلفن تماس پیشنهاددهنده و تاریخ
تسلیم پیشنهاد را بنویسید.

ماده ( )4هزینههای مزایده:
کلیه هزینههای فکپالک ،تبدیل پالک ،نقل و انتقال مالکیت خودروی مورد مزایده در مراجع انتظامی و
دفترخانه اسناد رسمی بر عهده برنده مزایده میباشد ولی هزینههای ناشی از جرائم رانندگی و عوارض شهرداری تا
قبل از زمان تحویل خودرو به برنده مزایده بر عهده مزایدهگزار میباشد.
ماده ( )2تاریخ بازگشایی پاکت ها:
کمیسیون مزایده یک هفته پس از پایان مهلت بصورت غیر حضوری پاکتهای واصله را مفتوح و براساس قانون
برگزاری مزایده و آییننامه های اجرایی آن و شرایط مندرج در اوراق مزایده ضمن مقایسه قیمتهای بدست آمده
بررسی و متعاقب آن نسبت به تعیین برنده یا برندگان مزایده اقدام خواهد شد.
ماده ( )7رد یا قبول پیشنهاد:
نتیجه مزایده از طریق امور اداری و پشتیبانی شرکت با ذکر برنده نفر اول ،دوم و سوم اعالم میگردد .مزایده بصورت
نقدی بوده و برنده مزایده پس از ابالغ کتبی شرکت توسعه معادن روی ایران ظرف مدت یک روز نسبت به واریز کل
مبلغ پیشنهادی اقدام نموده و اصل فیشهای بانکی را جهت عقد قرارداد به امور مالی شرکت توسعه معادن روی ایران
تسلیم نماید.
تبصره  :1مزایده گذار در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات اختیار تام داشته و هیچگونه ادعا و اعتراضی در این
زمینه مسموع نخواهد بود.
تبصره  : 7چک بین بانکی /چک رمزدار شرکت در مزایده پس از پرداخت و تسویه کل مبلغ پیشنهادی و انعقاد
قرارداد به خریدار مسترد خواهد شد .همچنین چک بین بانکی /چک رمزدار سایر شرکتکنندگان به استثنای
نفرات اول و دوم بالفاصله پس از جلسه تعیین برندگان مسترد خواهد شد.
تبصره  :3در خصوص چک های سپرده اشخاص برنده معامله تهاتری صورت نمی گیرد و مبلغ باید بدون احتساب

چک بین بانکی /چک رمزدار توسط برنده ها به حساب شرکت واریز گردد.

امضاء
قرائت شد و تماماً مورد قبول است

ماده ( )9مدت زمان تحویل مورد مزایده:
مدت خروج مورد مزایده توسط برنده مزایده از محل شرکت یک هفته خواهد بود که میبایستی بعد از بازگشایی
پاکات و اعالم برنده مزایده اقالم موضوع مزایده را از محل تعیین شده خارج نمایند و در غیراینصورت شرکت توسعه
معادن روی ایران هیچگونه مسئولیّتی نخواهد داشت.
مالک تحویل خودرو به برنده مزایده ،پس از واریز تمام وجه اتومبیل و انتقال سند فروش به نام فرد برنده مزایده
در دفتر اسناد رسمی می باشد.

ماده (:)12
مزایده گر نام و نشانی قانونی خود را به شرح ذیل اعالم و تایید مینماید که تمامی ابالغها و مکاتبات را که از طرف
شرکت توسعه معادن روی ایران به نشانی فوق ارسال میگردد ابالغ شده تلقی و آثار مترتب بر آن را می پذیرد.
اینجانب ................................................. :به شمارهشناسنامه ................................................. :صادره از......................................... :
شماره ملی ..................................................... :آدرس............................................................................................................................. :
تلفن ثابت ...................................................... :تلفن همراه..................................................................... :
شرایط مزایده را مالحظه و از موضوع مزایده اطالع کامل حاصل نموده و کلیه مندرجات این شرایط را قبول و خرید
خودروی مزایدهای را به شرح پیشنهاد قیمت اعالمی تعهد نموده و اصل شرایط مزایده را بعد از امضاء در پاکت (ب)
قرار داده و عودت می نمایم و با امضاء ذیل شرایط عدم هرگونه اطالع و جهل از شرایط مزایده را از خود سلب و اسقاط
مینمایم.

امضاء
قرائت شد و تماماً مورد قبول است

