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پیالرکاتر 988لودر دستگاه  یک واگذاریشرایط مزایده   
 

به باالترین قیمت  مستعمل خود را کاترپیالر 988لودر دستگاه  یکشرکت صنایع معدنی شهاب سنگ در نظر دارد 

حداکثر تا و اقدام نسبت به دریافت اسناد مزایده  21/05/99توانند از تاریخ متقاضیان مینهادی واگذار نماید. پیش

، 2تهران، بزرگراه جناح، تقاطع بلوار شهید گالب و شهدای صادقیه، پالک به آدرس:  16ساعت  29/05/1399

 سنگ، تسلیم و رسید دریافت نمایند.شرکت صنایع معدنی شهاب

 مشخصات عمومی:

  )موتور نیاز به تعمیر(مستعمل رکاترپیال 988یک دستگاه لودر : فروش موضوع مزایده -1

 : شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ فروشنده -2

 مشخصات دستگاه به شرح جدول زیر می باشد: -3

 اسناد ومدارک/توضیحات تعداد سازنده یکمپان مدل دستگاه نام دستگاه ردیف

 دارای اسناد مالکیت 1 کاترپیالر 1995سال F2 -988 لودر 1

 

ماشین آالت ردیف  دستگاه یکشرکت کنندگان موظفند فرم شرایط مزایده را تکمیل و بابت   ضمین:ت -4

در وجه یا ضمانت نامه بانکی  تضمین شده سپرده تضمین طی یک فقره چک بانکیصد میلیون ریال،  مبلغ 1

 شرکت صنایع معدنی شهاب سنگ تحویل و رسید دریافت نمایند.
 

 خریدار می باشد.درصد مالیات بر ارزش افزوده بر عهده  9تبصره :مبلغ 

همچنین هزینه انتقال  و آالتبارگیری و حمل ماشین ،روزنامهدر آگهی چاپ  ،کارشناسیهای هزینهکلیه  -5

 باشد.می برنده مزایدهبه عهده  اسناد ماشین آالت دارای سند در دفترخانه اسناد رسمی

تحویل موضوع عد از هفته ب، نگهداری و حداکثر یک واگذاریسپرده نفرات اول تا سوم تا زمان قطعی  -6

 شرکت کنندگان عودت داده خواهد شد.به  ،به برنده مزایده مزایده
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شرکت ضبط و با نفرات بعدی معامله مبلغ سپرده به نفع  ،در صورت انصراف نفراول در مزایده -7

 خواهد شد.

 . بدون آنکه احتیاج به ذکر دلیلی باشد مختار است ،ار در رد یا قبول کلیه پیشنهاداتگذمزایده -8
 

 

و پیشنهاداتی  4مبهم و مشروط و یا سپرده کمتر از میزان مندرج در بند  ،فاقد سپرده، مخدوشپیشنهادات به  -9

از  و مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد که با شرایط مزایده اختالف داشته باشد ویا دیرتر از موعد مقرر برسد

 درجه اعتبار ساقط می باشد.

هر پیشنهاد بایستی در یک پاکت الک و مهر شده حاوی سه پاکت با عالئم )الف( و )ب( و)ج( به شرح  -10

 زیر تسلیم گردد.

 4مبلغ سپرده مطابق بند و اصل  یحاوی کپ )الف( پاکت

 باشد: ریموارد ز ی)ب( حاو پاکت

 لیذ ستیبایو م "است شنهاددهندهیمورد قبول پ " نکهیا حیبا تصر دهیشرکت در مزا طیاوراق شرا هیکل-

 شده باشد. )شخص حقوقی( و یا امضا اثر انگشت )شخص حقیقی( و مهر و امضا لیآن تکم

اول و دوم شناسنامه و تصویر کارت ملی پیشنهاد دهنده برای اشخاص حقیقی و ارائه کپی صفحات  -

اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه و 

 کارت ملی برای صاحبان امضا اشخاص حقوقی الزامی می باشد.

اسناد و مدارک را در پاکت ب قرار دهد، مهر  یرگهاتمام ب ستیبایم دهیکننده در مزاشرکت -1 تبصره

اسناد  قی. در صورت عدم تصدباشدیمدارک ارسال شده م یصحت و درست یعمل به معن نیو ا دیو امضا نما

است  ریمخ دهیکننده مزا گزارخالف اسناد، بر قیتصد ایدهنده و  شنهادیبا مهر و امضا مجاز پ "ب"داخل پاکت 

از طرف برگزار کننده مسموع نخواهد  یاعتراض چیصورت ه نیو در ا دینما اریخصوص اخت نیدر ا یمقتض میتصم

 بود. 

صورت به دهیانجام موضوع مزا یبرا یشنهادیپ متیاست که ق متیق شنهادیپ ی)ج( صرفاً حاوپاکت

در پاکت . چنانچه گرددیاست و محل مربوطه مهر و امضا م دهیگرد دیروشن با عدد و حروف در آن ق ح،یصر

گرفت و منحصراً مفاد  اهدشود مورد توجه قرار نخو دیق یشرط ایمطلب  یشنهادیپ یاز بها ری)ج( غ متیق شنهادیپ

ها و درج عبارت )الف( و )ب( و )ج( مربوط مالک عمل خواهد بود. پس از بستن و مهر پاکت طیشرا نیو مواد ا

پاکت قرار داده شده  کیسه پاکت در  یستیها باآن یدر رو دهنده شنهادیو شماره تلفن پ ینام و نشان ده،یبه مزا

دهنده و عبارت مربوط به موضوع   شنهادیو شماره تلفن پ ینام و نشان زیآن پاکت ن یو پس از بستن و مهر، رو

 گردد. دیق دهیمزا
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متقاضی با علم و اطالع کافی و رویت کامل دستگاههای موجود )طبق لیست(،شرایط شرکت  -11

نسبت به  ،روز از تاریخ اعالم 7از برنده شدن در مزایده بایستی ظرف مدت در مزایده را پذیرفته است و پس 

شرکت ضبط به نفع  سپرده )تضمین( پرداخت مبلغ پیشنهادی خود اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت،

 خواهد شد.

روز از تاریخ واریز وجه هر دستگاه نسبت به خروج آن از مکان مزایده  5 برنده می بایست ظرف مدت -12

ریال به  000/000/1بدیهی است در صورت عدم خروج در زمان مذکور هزینه  پارکینگ روزانه  اقدام نماید.

یچگونه تعهدی در خصوص حفظ و نگهداری و ه راگزمزایدهو  گیرددستگاه به خریدار تعلق میازای هر 

 خسارات وارده به دستگاه نخواهد داشت. 
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 پیوست )مربوط به پاکت ج(
 برگ پیشنهاد قیمت

.......................... .............ثبت /صادره ...................ثبت شماره /شماره شناسنامه به....................  شرکت /آقای 

 ..........................................شماره تلفن...............................................................................................:آدرس به

شرکت  نامهدعوتپس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات 

 طورکلیبهو  مزایده، شرح وظایف، مشخصات فنی عمومی و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مزایدهدر 

گاه لورد  مزایده واگذاری  تمامی مدارک و اسناد  و با  دستگاه پس از بازدید کامل از  و مطالعهرا  کارتپیالر 988یک دست

  خود را مطابق جدول ذیل ارائه می نمایم. پیشنهاد  مزایدهمل موجود در اطالع کامل از جمیع شرایط و عوا
 

 به حروف یشنهادیپ متیق عددقیمت پیشنهادی به  کمپانی سازنده سریال/مدل  نام دستگاه ردیف

   اترپیالرک 1995سال  F2-988 لودر 1

 

 .  گرددیملحاظ  مزایدهمبنای برنده شدن در  عنوانبهمبلغ  بیشترین -1

 .گرددیمجز الینفک این پیشنهاد محسوب  مزایدهضمائم اسناد و مدارک  هیکل مینمایم دیتائ -2

به هریک از  موضوع مزایدهگزار الزامی برای واگذاری مزایدهاطالع کامل دارد که دستگاه  -3

 را ندارد.گان شنهاددهندهیپ

تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین  منظوربهو  ایدهمزتحت عنوان شرکت در  -4

 رما در پاکت الف تقدیم داشته ام.را به نفع کارف نامهدعوت 4 بند ع وموض
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