
                             
                            

 

 40/11/1041 مورخ  دنیای اقتصاد و اطالعاتدر روزنامه  ضایعات مندرجفروش  شرایط شرکت در مزایده 

 متعلق به شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس ، مطابق با لیست پیوست . ضایعات: فروش  مزایدهموضوع  -1

وجه شرکت حمل و در  چک بانکی تضمین شدهیا یک فقره  ضمانت نامه بانکیگان می بایست یک فقره شرکت کنند -2

بابت سپرده شرکت در جمع قیمت پیشنهادی را ،  11معادل % و یا واریز وجه به حساب این شرکت  نقل اعتماد ترابر گروس

  .نمایندتحویل  پاکت )الف(در مزایده 

 باشد. اطالع از کم وکیف آن می ارائه پیشنهاد به منزله رویت موضوع مزایده و شرکت در مزایده و -3

در پاکت درب بسته  14/11/1041مورخ  دوشنبهوز ر 10:44ساعت  را حداکثر تا خود قیمت پیشنهاد کلفندمتقاضیان م -4

به همراه با تصویر کارت ملی یا مشخصات متقاضی)اشخاص حقوقی( امضاء کننده   و پاکت )ب(و مهر و امضاء شده به عنوان 

 اداریجاده بیجار به تکاب ، جنب کارخانه سیمان کردستان ، واحد  5درس استان کردستان ، شهرستان بیجار، کیلومتر آ

  تسلیم نمایند.

ولیکن اولویت فروش به کسانی خواهد بود که  پیشنهاد قیمت نسبت به کل لیست یا بخشی از لیست بالمانع است -5

 بصورت یکجا به باالترین قیمت باشند. ضایعاتمتقاضی خرید کل 

 نفرات برگزیده اعالم می گردند. ی ویکلیه پیشنهادات واصله پس از اتمام مدت مزایده بازگشا -6

 دارای خط خوردگی ترتیب اثر داده نخواهد شد. ناقص و، مشروط  مبهم ،، ت فاقد سپرده به پیشنهادا -7

 ، سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد.در مزایده به غیر از سپرده نفرات اول تا سوم  -8

               از تاریخ ابالغ نسبت به واریز کل مبلغ مزایده به حساب  کاری حداکثر ظرف سه روز برنده مزایده موظف است -9

یا به شماره شبای  1117771525117 به شماره حساب شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس

551191111111117771525117IR  به نفر دوم اعالم  سپرده وی ضبط و اقدام نماید در غیر اینصورتنزد بانک صادرات

الزم به ذکر است که سپرده شرکت در مزایده در  به همین ترتیب تا نفر سوم عمل خواهد شد. اقدام نماید و تاخواهد شد 

محاسبات وجوه واریزی لحاظ نخواهد شد و پس از تحویل اقالم مورد مزایده و تسویه حساب کامل مسترد خواهد شد .بدیهی 

همین ترتیب نفر سوم در صورت انصراف نفرات قبل و یا تجدید مزایده به تشخیص شرکت حمل و است انتخاب نفر دوم و به 

 نقل اعتماد ترابر گروس خواهد بود.

اشخاص حقوقی شرکت کننده در مزایده مکلف هستند تصویر آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه خود را در پاکت  -11

 نمایند . جداگانه همزمان با ارائه پیشنهاد قیمت تحویل

 محل تحویل موارد مزایده شهرستان بیجار است و هزینه های حمل در صورت نیاز به عهده خریدار می باشد . -11



                             
                            

 

در غیر روز پس از واریز وجه نسبت به تحویل و حمل مورد مزایده اقدام نماید  5خریدار متعهد است حداکثر ظرف مدت  -12

 .ه مأخذ کل ارزش معامله بعنوان هزینه انبارداری از برنده مزایده اخذ خواهد شدب درصد 1 /1اینصورت به ازای هر روز تأخیر 

 شرکت کنندگان می توانند با هماهنگی شرکت در تاریخ درج شده در آگهی روزنامه از موارد مزایده بازدید نمایند . - 13

 ل خریدار واقع شده است که پس ازمورد مزایده بطور کامل به رؤیت خریدار رسیده و شرایط مزایده مورد قبو -14

قطعی شدن فروش و واریز وجه به حساب شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس، خریدار ادعایی در مورد شرایط و وضعیت  

 مورد مزایده نخواهد داشت.

 تحویل مورد مزایده پس از واریز کامل وجه انجام می گردد. -15

 .ارزش افزوده اضافه می گردد که برنده مزایده ملزم به پرداخت آن می باشد% مالیات بر 9به مبلغ پیشنهادی  -10

 یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. هر یکشرکت در رد یا قبول  -17

 هزینه کارشناسی و انتشار آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد. -18

 و امضاء گردد . هر دو صفحه این فرم می بایست توسط شرکت کننده مهر -19

                                      .................... ......................... .............. بببه شببماره شناسببنامه / شببماره ثبببت   ................................ایببن شببرکت .........  اینجانببب /

 ........................................................................ صادره از/ اداره ثببت شبرکتهای  ..................................کدملی/شناسه ملی ..........................

 ........................................................................................................به نشانی: ..............................................................

با  وله مورد مزایده بازدید بعمل آورده تلفن ثابت .......................................... تلفن همراه ................................................ از وسایل نقی 

پیشبنهادی   کبل  قیمبت .  ا مبی پبذیرم  ر اطالعاتمنتشره در روزنامه  14/11/1411مورخ این فرم تمام شرایط مزایده ء امضا

                           الریببب............................... ............................................. مبلبببغ مبببورد مزایبببده،  ضبببایعات باببببت ایبببن شبببرکت  / اینجانبببب

 می باشد. ریال .....و به حروف ..............................................................................................

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ

 مهر / امضاء

 

 

 

 



                             
                            

 

 ضایعاتلیست 

 پیشنهادی )ریال( جمع قیمت واحد هر قیمت مقدار /واحدمقدار نوع ضایعات ردیف

   044 حلقه  الستیک مستهلک 1

   110444 لیتر روغن سوخته 2

   10 عدد رینگ چرخ  3

   34 عدد کالیپر ترمز  0

چدن فلز 0    004 کیلوگرم 

   044 کیلوگرم آهن 0

   144 کیلوگرم آلومینیوم 7

چرخ کاسه 0    12 عدد 

لیتری 24 فلزی گالن 9    244 عدد 

لیتری 24 پالستیکی گالن 14    144 عدد 

باد کیسه 11    04 عدد 

لیتری فلزی 224بشکه  12    00 عدد 

هواکش فیلتر 13    34 عدد 

   1 عدد ایویکو ZFگیربکس  10

  جمع کل مبلغ  پیشنهادی
 

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ

 مهر / امضاء

 


