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 هایموضوع آگهی
 بنادر بوشهر و بندر عباس در  مستقر،زمرد 12هرمز های شرايط شركت در مزايده فروش شناور

 

  ،«ساحل بندرعباس» ۀروزنام 4287: ۀشمار. «ایران» ۀروزنام 7599: ۀشمار

 21/01/1400: مورخ ،«بوشهر جام جم» ۀروزنام 5909 ۀ:شمار و

هایی های مشروط، مبهم و فاقد سپرده یا كمتر از ميزان مقرر، مدارک ناخوانا و همچنيي  پيشينهادبه پيشنهاد -1

متقاضی ضم  تسيیيم پاكي، ، پيشينهاد  كه بعد از مدت مقرر در آگهی واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

الفجير منجز و بی قيد و شرط خود مبنی بر خرید كاالی  موضوع مزایده به قيم، مقرر در مزایده را به كشتيرانی و

اهيد اعالم می نماید كه در صورت قبول توسط  كشتيرانی والفجر ، به انعقاد قرارداد فروش ميان طرفي  منجير خو

  مختار اس، . "لفجر در رد یا قبول كیيه پيشنهادات در هر زمان و مرحیه های كامال شد . شرك، كشتيرانی وا
شود ولی سيپرده بقييه اشيخا  سپرده نفرات دوم و سوم تا انجام معامیه با برنده مزایده، نزد شرك، نگهداری می-2

 پس از اعالم نتيجه مزایده، مسترد خواهد شد.
بيه  االكده درصد قيم، كارشناسی  ميزان به، مبیغ ودیعه شرك، در مزایده بایسمتقاضيان شرك، در مزایده می -3

 ریيييال  000/000/500/14بيييرای شيييناور زميييرد و )پنجييياه ميیييييارد ریيييال  ریيييال  000/000/000/50مبیيييغ 

 : بصورت ، را 12برای شناور هرمز )چهارده ميیيارد و پانصد ميیيون ریال   

 یا «ضمان، نامه بانكی بدون قيد و شرط و با اعتبار حداقل سه ماه»-3-1

میی  نكنزد با والفجربنام شرك، كشتيرانی   0209071085001 حساب شماره )اصل فيش واریزی به « واریز نقدی»2-3

 روالفجيرا به شرك، كشيتيرانی  703  ، كد بانك420170000000209071085001IR)شماره شبا  شعبه قائم مقام فراهانی

ز ا)خيودداری  ده از انعقياد قيراردادمزای ۀدر صورت استنكاف برند تح، هر شرایطیتحویل نمایند. الزم به ذكر اس، 

و  شيرك، كننيدگان ضبط خواهد شد. والفجر انعقاد قرارداد در هف، روز كاری ، مبیغ ودیعه به نفع شرك، كشتيرانی 

ر ایي  دكافی از ای  مقرره با اقدام به شرك، در مزایده ، حق هر گونه اعتيرا  احتميالی را برنده مزایده ضم  اطالع 

 خصو  از خود سیب ساقط نمود. 
 ارزش افزوده اعالم گردد. %9بایس، با لحاظ قيم، پيشنهادی شناور از سوی متقاضيان شرك، در مزایده می -4

زایده باید توسط پيشنهاد شرك، نمایند. كیيه مدارک و اسناد متوانند در مزایده كیيه اشخا  حقيقی و حقوقی می-5

 دهنده )اعم از حقيقی و حقوقی ، مهر و امضاء گردد.
نيه و هيي  گو مختيار اسي،.  "كامال در رد یا قبول یكایك و یا كیيه پيشنهادهای واصیهوالفجر  شرك، كشتيرانی -6

 و یا اشخا  غير ، مسموع نيس، .  اعترا  و یا ادعایی در ای  خصو  از سوی شرك، كنندگان
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  ریروز كيا 7برنده مزایده موظف اس، پس از اعالم ای  شرك، مبنی بر برنده شدن در مزایده، حداكثر ظرف مدت -7
مابي ، اقدام نماید. در غيير اینصيورت مشيمول جه، عقد قرارداد فی با حضور در محل دفتر مركزی شرك، در تهران

 اهد شد.فوق الذكر خو«  2-3بند »
حساب ا به رروز كاری پس از انعقاد قرارداد، مبیغ مندرج در قرارداد  7برنده مزایده بایستی حداكثر ظرف مدت -8

                                                 میی شعبه قائم مقام فراهانی نزد بانك  والفجربنام شرك، كشتيرانی  0209071085001شماره 

سمی مورد از انتقال سند ر روز 60واریز و ظرف مدت   703 ، كد بانك 085001420170000000209071IRشماره شبا    )

 معامیه در دفترخانه، شناور مورد مزایده را از محوطه و محل استقرار آن خارج نماید.
ه واس، تقسيط وجبنا بر ای  متقاضی یا برنده نمی تواند درخ باشد.شرایط فروش به صورت نقد و واریز یكجا می-9

 ر خواهد شد.فوق الذك«  2-3بند »مشمول نماید؛ هرگونه درخواس، تقسيط یا پرداخ، به هر روش غير نقدی موجب 
« هادیبرگ قيم، پيشن»با عدد و حروف در به صورت خوانا و واضح پيشنهاد دهنده باید بهای پيشنهادی را -10

مهر شده قرار داده و در قبال اخذ رسيد تا پایان وق،  وه، امضاء نموده و به انضمام مدارک ذیل در پاك، الک نوشت

 –ن شرك، كشتيرانی والفجر به نشانی،تهرابه دبيرخانه دفتر مركزی  31/01/1400مورخ  سه شنبهاداری روز 

 ارسال نمایند .  97پالک شبنم، كوچه   ، نبشباالتر از ميدان شعاعخيابان قائم مقام فراهانی، 

 .به مبیغ ودیعه   ضمان، نامه بانكی یا اصل فيش واریزی-10-1

شرك، در مزایده   بندهای شرایط ۀكیي رعای، با) پيوس، جدول در مربوطه سطر در خرید قيم، پيشنهاد ۀارائ-10-2

 .و امضای آن
 تكميل فرم تعهد نامه. -10-3
و كپيی  كپی كيارت میيی پشي، و رو ،اشخا  حقيقی: كپی شناسنامه تمام صفحاتمدارک الزم جه، شرك، -10-4

 .پایان خدم، برای آقایان رتكا

،، آگهيی مدارک الزم جه، شرك، اشخا  حقوقی: مدارک دال بر احراز شخص حقوقی شامل اساسنامه شرك-10-5

 های رسمی.تاسيس شرك، و آخری  انتصاب مدیران در روزنامه

  .خود اظهاری برای اشخا  حقوقی تكميل فرم -10-6
 
 بعنيوان دوم فيرن مقررات برابر و ضبط وی سپرده گردد منصرف قرارداد عقد از دليیی هر به اول نفر كه صورتی در-11

زایيده سپردۀ وی نيز ضبط و نفر سوم به عنوان برندۀ م دوم برنده استنكاف صورت در و شد خواهد اعالم مزایده برنده

 شود.در صورت انصراف برندۀ سوم سپردۀ ایشان هم ضبط میشود و اعالم می
 مدارک ارسالی از طرف شرك، كنندگان در مزایده به ایشان مسترد نخواهد شد.-12
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هی، نقل انتقال شناور مزبيور در كارشناسی شناور، چاپ آگ مالياتی ، عوار  ، هزینه های ثبتی  ،  هایهزینهكیيه  -13
ه هرگونيو انتقال به هر منطقيه    های مرتبط منجمیه خارج ساخت  كشتی از وضعي، فعیی دفاتر رسمی و سایر هزینه

 و زیسي، محييط شهرداری، مانند) دولتی هایارگان سایر بنادر جنوبی كشور  و های احتمالی در صورت ادعای هزینه
 عهده به یده شناور، انجام تشریفات نقل و انتقال از تاریخ ابالغ به برنده مزا استقرار محل به مربوط غيردولتی و  غيره
 .بود خواهد مزایده برنده
همچني  باشيد.قيم، پيشنهادی متقاضی شامل كیيه اقالم و متعیقات شناور )به همانگونه كه موجود اس،  می-14

 م پاك، ها مسموع نمی باشد . هي  گونه ادعایی ایراد ، عيب و نقص در موضوع مزایده پس از تیسي
 بعميل بازدیيد خيود، پيشنهاد ۀارائ و قرارداد انعقاد از قبل شناور از تواندمی خریدار قانونی ۀخریدار یا نمایند-15
 .آورد
ری مناقصه برای كشتيرانی والفجر تا قبل از برگزامفاد شرایط شرك، در مزایده اصالح  وامكان تجدید نظر -16

 .مفرو  اس،.
 باشد.می 31/01/1400آخری  مهی، جه، ارسال و یا تحویل مدارک، پایان وق، اداری مورخ -17
  21/01/1400روزه از تيياریخ  10رفا بييه پيشيينهاداتی تيير تيييب اثيير  داده ميشييود كييه در بييازه  زمييانی صيي-18
ر داده گردد ترتييب اثيبه هر پيشنهادی كه پس از تاریخ مزبور ارائه  ")ده روز   تسیيم گردد. ضمنا 31/01/1400تا 

 نخواهد شد . 
تقاضی ، ضم  اقدام به شرك، در مزایده اعم از حضوری  یا غير حضوری ، رضيای، بيی قييد و مكیيه اشخا   -19

شرط خود نسب، به قبول مفاد شرایط حاضر اعالم نموده و می پذیرند  ای  سند بخشيی از روابيط قيراردادی فيی 
كور حق هر گونه اعترا  یا ادعایی در ای  خصو  را از خود سيیب و سياقط مابي  را تشكيل می دهد. اشخا  مذ

 نمودند. 
 
 ا رضيای، كاميل و در كميال صيح، وب   اینجانب                                       فرزند                 با كد میی                  – 20

بنی بير بند  اقرار و اظهار صریح می نمایم م20ای  فرم در سالم، عقل و با طيب خاطر و رضای كامل با امضاء ذیل 
 ميیبعنوان شيرك، كننيده در مزایيده اینكه نسب، به موارد فوق الذكر مقر و معترف بوده و مورد قبول اینجانب 

 .)اشخا  حقيقی باشد

 
ا بي                    ینجانب به نمایندگی از شرك،                                      به شماره ثب،                 بيا شناسيه میيیا -21

رار بند  اقي20رضای، كامل و در كمال صح، و سالم، عقل و با طيب خاطر و رضای كامل با امضاء ذیل ای  فرم در 

بعنيوان  ی بر اینكه نسب، به موارد فوق الذكر مقر و معترف بوده و مورد قبول اینجانبو اظهار صریح می نمایم مبن
 .) اشخا  حقوقی می باشدشرك، كننده در مزایده 
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 صبح می باشد 10ساعت 4/2/1400اریخ بازگشایی پاکتهاروزشنبهت-22


