شرايط شركت در مزايده فروش شناورهای "آبا  ،پرشان ،بهداد ،پاگاس،
تبوكان ،خوران  ،منان ،داريوش  "،موضوع آگهیهای شمارۀ 51272 :روزنامۀ
«اطالعات» ،شمارۀ 8485:روزنامۀ «دنیای اقتصاد»  ،شمارۀ  7991روزنامۀ
«صبح ساحل»  ،شمارۀ 7225روزنامۀ « »Financial Tribuneو شمارۀ
 6856روزنامۀ « »Iran Dailyمورخ7794/75/77 :
 -1به پيشنهاد هاي مشروط ،مبهم و فاقد سپرده یا كمتر از ميزان مقرر ،مدارک ناا وااناا و
همچنين پيشنهاد هایي كه بعد از مدت مقرر در آگهاي والاش نااند يرييار ااار داده
نخااهد ند.
 -2سپرده نفرات دوم و سام يا انجام معامله با برنده مزایده ،نزد نركت نگهداري ماينااد
ولي سپرده بقيه انخاص پس از اعالم نتيجه مزایده ،مسترد وااهد ند.
 -3متقاضيان نركت در مزایده مي بایست مبلغ ودیعه نركت در مزایده به ميازان منادر
در جدول پياست را  ،بصارت:
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«ضمانت نامه بانكي بدون قيد و نرط و با اعتبار حداقش سه ماه»یا
«واریز نقدي» (الش فاي

واریازي باه حساا ناماره  221122222بناام ناركت

كشتيراني جمهاري اسالمي ایران نزد بانك يجارت ناعبه بار آسمان(ناماره نابا
 ،)IR3301-2000-0000-0002-2112-2222كد بانك  ، 2210را باه ناركت كشاتيراني
جمهاري اسالمي ایران يحایش نمایند .الزم به ذكر است در لاارت اساتنكاب برناد
مزایده از انعقاد قرارداد (وادداري از انعقاد قرارداد در هفت روز كاري) ،مبلغ ودیعه به
نفع نركت كشتيراني جمهاري اسالمي ایران ضبط وااهد ند.

 -4قيمت پيشنهادي نناور از ساي متقاضيان نركت در مزایده مي بایسات باا لحاا %9
ارزش افزوده اعالم گردد.
 -5كليه انخاص حقيقي و حقاقي ميياانند در مزایده نركت نمایند .كليه مدارک و اساناد
مزایده باید ياسط پيشنهاد دهنده (اعم از حقيقي و حقاقي) ،مهر و امضاء گردد.
 -6نركت كشتيراني در رد یا قبال یكایك و یا كليه پيشنهادهاي والله مختار است.
 -7برنده مزایده ماظف است پس از اعالم این نركت مبناي بار برناده نادن در مزایاده،
حداكثر ظرب مدت  7روز كاري جهت عقد قارارداد فايماابين ،اقادام نمایاد .در يار
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فاق الذكر وااهد ند.

 -2برنده مزایده بایستي حداكثر ظرب مدت  5روز كاري پس از انعقاد قرارداد ،مبلغ منادر
در قرارداد را
به حسا

نماره  221122222بنام نركت كشتيراني جمهاري اسالمي ایران نزد باناك

يجارت نعبه بر آسمان

(نماره نبا  ،)IR3301-2000-0000-0002-2112-2222كد بانك  2210واریز و ظرب مادت  5روز از
انتقال سند رسمي مارد معامله در دفتروانه ،نناورهاي مارد مزایده را از محاطه و محش
استقرار آنها وار نماید.
 -9نرایط فروش به لارت نقد و واریز یكجا ميباند.
 -10پيشنهاد دهنده باید بهاي پيشنهادي را با عدد و حروب در «برگ قيمات پيشانهادي»
نانته ،امضاء نماده و به انضمام مدارک ذیش در پاكت الک و مهار ناده قارار داده و در
قبال اوذ رسيد يا پایان وقت اداري روز سه ننبه مارخ  1392/12/06به دبيروانه دفتار
مركزي حراست كشتيراني جمهاري اسالمي ایران  ،واقع در يهران :وياباان پاساداران،
يقاطع نهيد لااساني ،بر آسمان ،نماره  ،523طبقه چهارم  ،يحایش نماید:
 -1-10ضمانت نامه بانكي یا الش في واریزي.
 -2-10ارائۀ پيشنهاد قيمت ورید در سطر مرباطه در جدول پياست (با رعایت كلياۀ بنادهاي
نرایط نركت در مزایده) و امضاي آن
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يكميش فرم يعهد نامه.
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مدارک الزم جهت نركت انخاص حقيقي :كپي نناسنامه يمام لفحات ،كپي كاارت
ملي پشت و رو و كپي
كارت پایان ودمت براي آقایان
مدارک الزم جهت نركت انخاص حقاقي :مدارک دال بر احراز نخص حقاقي نامش
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اساسنامه نركت،
آگهي ياسيس نركت و آورین انتصا مدیران در روزنامههاي رسمي.

 -11در لاريي كه نفر اول به هر دليلي از عقد قرارداد منصرب گردد سپرده وي ضبط و برابر
مقررات نفر دوم بعناان برنده مزایده اعالم وااهد ند و در لارت استنكاب برناده دوم
به لارت فاق عمش وااهد ند.
-12مدارک ارسالي از طرب نركت كنندگان در مزایده به ایشان مسترد نخااهد ند.
-13هزینههاي كارنناسي نناور ،چاپ آگهي ،نقش انتقال ناناور مزباار در دفااير رسامي و
سایر هزینههاي مريبط،
به عهده برنده مزایده وااهد باد.
 -14قيمت پيشنهادي متقاضي نامش كليه اقالم و متعلقات نناورها (به همانگانه كاه ماجااد
است) ميباند.
 -15وریدار یا نمایند قاناني وریدار مي يااند از نناور قبش از انعقاد قرارداد و ارائۀ پيشنهاد
واد ،بازدید بعمش آورد.
 -16امكان يجدید نظر در مفاد نرایط نركت در مزایده براي پيشنهاد گيرنده مفروض است.

 -17متقاضيان مي بایست قيمت پيشنهادي هر نناور را به لارت جداگاناه در پاكات مجازا
اعالم نمایند.
 -12آورین مهلت جهت ارسال و یا يحایش مدارک ،پایاان وقات اداري ماارخ 1392/12/22
ميباند.

 -19ياریخ بازگشایي پاكتها روز یكشنبه مارخ  1392/12/25ساعت  10: 00ميباند.

فرم برگ قيمت پيشنهادي

نام شناور :پرشان
نوع شناور :حمل كاالی عمومی
طول شناور767/25:متر
عرض شناور 52/29 :متر
عمق شناور 78/57 :متر
سال ساخت شناور 7996 :میالدی
محل ساخت شناور :چین
محل استقرار شناور :لنگرگاه بندرعباس
قیمت پايه360,690,725,000:
مقدار وديعه12,034,539,250:
نام شخص حقیقی و يا حقوقی :
مبلغ پیشنهادی :
واحد ارز  :ريال
نام و نام واناادگي و امضاء
(مهر براي انخاص حقاقي  ،اار انگشت براي انخاص حقيقي)

فرم برگ قيمت پيشنهادي
نام شناور :بهداد
نوع شناور :حمل كاالی عمومی
طول 718 :متر
عرض 52/6 :متر
عمق 78/5 :متر
سال ساخت 7996 .:میالدی
محل ساخت :چين
محل استقرارشناور :لنگرگاه بندرعباس
قیمت پايه362,602,155,000:
مقدار وديعه12,130,407,750:
نام شخص حقیقی و يا حقوقی :
مبلغ پیشنهادی :
واحد ارز  :ريال
نام و نام واناادگي و امضاء
(مهر براي انخاص حقاقي  ،اار انگشت براي انخاص حقيقي)

فرم برگ قيمت پيشنهادي
نام شناور :آبا
نوع شناور :حمل كاالی عمومی
طول 718:متر
عرض 52/6 :متر
عمق 78/5 :متر
سال ساخت 7996 :میالدی
محل ساخت :چين
محل استقرار شناور :لنگرگاه بندرعباس
قیمت پايه362,241,100,000:
مقدار وديعه12,112,055,000:
نام شخص حقیقی و يا حقوقی :
مبلغ پیشنهادی :
واحد ارز  :ريال
نام و نام واناادگي و امضاء
(مهر براي انخاص حقاقي  ،اار انگشت براي انخاص حقيقي)

فرم برگ قيمت پيشنهادي
نام شناور :منان
نوع شناور :تانکر
طول 747 :متر
عرض 75/5 :متر
عمق 74/99 :متر
سال ساخت 7997 :میالدی
محل ساخت :ژاپن
محل استقرار شناور :لنگرگاه بندرعباس
قیمت پايه450,577,679,500:
مقدار وديعه22,522,223,975:
نام شخص حقیقی و يا حقوقی :
مبلغ پیشنهادی :
واحد ارز  :ريال
نام و نام واناادگي و امضاء
(مهر براي انخاص حقاقي  ،اار انگشت براي انخاص حقيقي)

فرم برگ قيمت پيشنهادي
نام شناور :خوران
نوع شناور :تانکر
طول 719/4 :متر
عرض 77/7 :متر
عمق 71/4 :متر
سال ساخت 7995:میالدی
محل ساخت :ژاپن
محل استقرار شناور :لنگرگاه بندرعباس
قیمت پايه456,921,915,000:
مقدار وديعه22,249,095,750:
نام شخص حقیقی و يا حقوقی :
مبلغ پیشنهادی :
واحد ارز  :ريال
نام و نام واناادگي و امضاء
(مهر براي انخاص حقاقي  ،اار انگشت براي انخاص حقيقي)

فرم برگ قيمت پيشنهادي
نام شناور :تبوكان
نوع شناور :تانکر
طول 747 :متر
عرض75/7 :متر
عمق 79 :متر
سال ساخت 7995 :میالدی
محل ساخت :ژاپن
محل استقرار شناور :لنگرگاه بندرعباس
قیمت پايه450,577,679,500:
مقدار وديعه22,522,223,975:
نام شخص حقیقی و يا حقوقی :
مبلغ پیشنهادی :
واحد ارز  :ريال
نام و نام واناادگي و امضاء
(مهر براي انخاص حقاقي  ،اار انگشت براي انخاص حقيقي)

فرم برگ قيمت پيشنهادي
نام شناور:پاگاس
نوع شناور :تانکر
طول 747 :متر
عرض 75/5 :متر
عمق 79 :متر
سال ساخت 7997 :میالدی
محل ساخت :ژاپن
محل استقرارشناور :لنگرگاه بندرعباس
قیمت پايه450,577,679,500:
مقدار وديعه22,522,223,975:
نام شخص حقیقی و يا حقوقی :
مبلغ پیشنهادی :
واحد ارز  :ريال
نام و نام واناادگي و امضاء
(مهر براي انخاص حقاقي  ،اار انگشت براي انخاص حقيقي)

فرم برگ قيمت پيشنهادي
نام شناور :داريوش
نوع شناور :تانکر
طول 706/7 :متر
عرض 76:متر
عمق 1/9 :متر
سال ساخت 7947 :میالدی
محل ساخت :ژاپن
محل استقرار شناور :لنگرگاه بندرعباس
قیمت پايه100,692,232,500:
مقدار وديعه5,034,941,925:
نام شخص حقیقی و يا حقوقی :
مبلغ پیشنهادی :
واحد ارز  :ريال
نام و نام واناادگي و امضاء
(مهر براي انخاص حقاقي  ،اار انگشت براي انخاص حقيقي)

