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 شرايط شركت در مزايده فروش اقالم اسقاطی موجود در انبار شركت خدمات دريايی و مهندسی كشتیرانی قشم واقع در بندرعباس

 هایموضوع آگهی

 99/90/7244، مورخ:«صبح ساحل»روزنامۀ  9942، شمارۀ «دنیای اقتصاد»روزنامۀ  9492 ، شمارۀ:«اطالعات»روزنامۀ  31672شمارۀ: 
 واصل آگهي در مقرر مدت بعد از كه هایيپيشنهاد همچنين و ناخوانا مدارک مقرر، ميزان از كمتر یا سپرده فاقد و مبهم مشروط، هايپيشنهاد به -7

 .شد نخواهد داده اثر ترتيب شوند

 ستردم مزایده، نتيجه اعالم از پس اشخاص بقيه سپرده ولي شودمي نگهداري شركت نزد مزایده، برنده با معامله انجام تا سوم و دوم نفرات سپرده -3

 .شد خواهد

 :بصورت ، را)سي صد ميليون( ریال  033.333.333 ميزان به مزایده در شركت ودیعه مبلغ بایستمي مزایده در شركت متقاضيان -2
 یا«ماه سه حداقل اعتبار با و شرط و قيد بدون بانكي نامه ضمانت» -0-1

 برج شعبه تجارت بانك نزد ایران اسالمي جمهوري كشتيراني شركت بنام 221122222 شماره حساب به واریزي فيش اصل) «نقدي واریز» -0-2

 الزم. نمایند تحویل ایران اسالمي جمهوري كشتيراني شركت به را ، 2213 بانك كد ،(0031IR-2333-3333-3332-2112-2222 شبا شماره)آسمان

 كشتيراني شركت نفع به ودیعه مبلغ ،(كاري روز پنج در قرارداد انعقاد از خودداري) قرارداد انعقاد از مزایده برندۀ استنكاف صورت در است ذكر به

 .شد خواهد ضبط ایران اسالمي جمهوري

 .گردد اعالم افزوده ارزش %9 لحاظ با بایستمي مزایده در شركت متقاضيان سوي از پيشنهادي قيمت -9

 ،(حقوقي و حقيقي از اعم) دهنده پيشنهاد توسط باید مزایده اسناد و مدارک كليه. نمایند شركت مزایده در توانندمي حقوقي و حقيقي اشخاص كليه -0

 .گردد امضاء و مهر

 .است مختار واصله پيشنهادهاي كليه یا و یكایك قبول یا رد در كشتيراني شركت -6

 اقدام مابين،في قرارداد عقد جهت كاري روز 5 مدت ظرف حداكثر مزایده، در شدن برنده بر مبني شركت این اعالم از پس است موظف مزایده برنده -1

 .شد خواهد الذكر فوق«  2-0 بند» مشمول اینصورت غير در. نماید

 شركت بنام 221122222 شماره حساب به را قرارداد در مندرج مبلغ قرارداد، انعقاد از پس كاري روز 5 مدت ظرف حداكثر بایستي مزایده برنده -8

  2213 بانك كد ،(0031IR-2333-3333-3332-2112-2222 شبا شماره) آسمان برج شعبه تجارت بانك نزد ایران اسالمي جمهوري كشتيراني

 .نماید خارج آنها استقرار محل و محوطه از را اسقاطي اقالم روز 03 مدت ظرف و واریز

 .باشدمي یكجا واریز و نقد صورت به فروش شرایط -4

 دارکم انضمام به و نموده امضاء نوشته، «پيشنهادي قيمت برگ» در حروف و عدد با را( افزورده ارزش لحاظ با) پيشنهادي بهاي باید دهنده پيشنهاد -79

 حراست مركزي دفتر دبيرخانه به 11/35/1099 مورخشنبه سه روز اداري وقت پایان تا رسيد اخذ قبال در و داده قرار شده مهر و الک پاكت در ذیل

 :نماید تحویل چهارم، طبقه ،520 شماره آسمان، برج لواساني، شهيد تقاطع پاسداران، خيابان: تهران در واقع ، ایران اسالمي جمهوري كشتيراني
 .واریزي فيش اصل یا بانكي نامه ضمانت -13-1

 آن. امضاي و( مزایده در شركت شرایط بندهاي كليۀ رعایت با) پيوست جدول در مربوطه سطر در خرید قيمت پيشنهاد ارائۀ -13-2

 .نامه تعهد فرم تكميل -13-0

 آقایان. براي خدمت پایان كارت كپي و رو و پشت ملي كارت كپي صفحات، تمام شناسنامه كپي: حقيقي اشخاص شركت جهت الزم مدارک -13-1

 مدیران انتصاب آخرین و شركت تاسيس آگهي شركت، اساسنامه شامل حقوقي شخص احراز بر دال مدارک: حقوقي اشخاص شركت جهت الزم مدارک -13-5

 .رسمي هايروزنامه در

 در و دش خواهد اعالم مزایده برنده بعنوان دوم نفر مقررات برابر و ضبط وي سپرده گردد منصرف قرارداد عقد از دليلي هر به اول نفر كه صورتي در -77

سپردۀ ایشان هم در صورت انصراف برندۀ سوم  شود وسپردۀ وي نيز ضبط و نفر سوم به عنوان برندۀ مزایده اعالم مي دوم برنده استنكاف صورت

 شود.ضبط مي

 .شد نخواهد مسترد ایشان به مزایده در كنندگان شركت طرف از ارسالي مدارک -73

 .بود خواهد مزایده برنده عهده به مرتبط، هايهزینه سایر و مزبور اقالم انتقال نقل آگهي، چاپ اقالم، كارشناسي هايهزینه -72

 .باشدمي( است موجود كه همانگونه به) اقالم كليه شامل متقاضي پيشنهادي قيمت -79

 بعمل بازدید 11/35/1099 ازمورخ قبل تا خود پيشنهاد ارائۀ از قبل محوطه در موجود اسقاطي اقالم از تواندمي خریدار قانوني نمایندۀ یا خریدار -70

 .آورد

 .است مفروض گيرنده پيشنهاد براي مزایده در شركت شرایط مفاد در نظر تجدید امكان -76

 .نمایند اعالم شده مهر و الک پاكت در را پيشنهادي قيمت بایستمي متقاضيان -71

 .باشدمي11/35/1099 مورخ اداري وقت پایان مدارک، تحویل یا و ارسال جهت مهلت آخرین -78

 .باشدمي صبح 13.33 ساعت 19/35/1099 یكشنبه مورخ روز هاپاكت بازگشایي تاریخ -74
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 : تعهد نامه

از مفاد و مقررات            به شماره ملي                  فرزند            اینجانب 

 1390و شمارۀ « دنياي اقتصاد»روزنامۀ  1910، شمارۀ: «اطالعات»روزنامۀ  21610هاي شمارۀ: آگهيمزایده شركت در 

ایت شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ایران آگاه گردیدم و ملزم به رع 31/35/1099مورخ: « صبح ساحل»روزنامۀ 

نمایم ممنوع المعامله نبوده و مشمول ممنوعيت منع مداخلۀ كاركنان دولت باشم. و بدینوسيله تأیيد ميآنها مي

باشم و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ایران حق دارد پيشنهاد نمي

 ضبط نماید.ارائه شده براي مزایده را مردود و سپرده را به نفع خود 

 

 نام و نام خانوادگي:......................................

 

 امضاء و اثر انگشت:.......................................

 

 :........................................................ تاریخ
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 فرم قیمت پیشنهادی خريد اقالم اسقاطی موجود درمحوطه 

 شركت خدمات دريايی و مهندسی كشتیرانی قشم واقع در بندرعباس

 

 % 9جدول پيوست )به ریال( با احتساب  11الي 1هاي براي اقالم مندرج در ردیفيکجا الف: قيمت پيشنهادي 

 ارزش افزوده

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   رم به ازای هر كیلوگجدول پيوست  51الي 11هاي ب: قيمت پيشنهادي براي هر كدام از اقالم مندرج در ردیف

 ارزش افزوده  % 9)به ریال( با احتساب 

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 امضاء و اثر انگشت:

 : تاريخ

 


