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 1فحه : ص                                                                                                                                   



 
 

 : شركت در مزايده  عمومي ( شرايط    1

 داشتن توانائي مالي جهت خريد. 1-1

 داشتن توانائي جهت ارائه سپرده شركت در مزايده به مبلغ تعيين شده.  2-1

ه بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شوند بي اعتبار تلقي خواهند شد و در مزايده شركت پيشنهادات مخدوش، مبهم و بدون سپرده و نيز پيشنهاداتي ك 3-1
 . داده نمي شوند 

 موضوع مزايده با شرايط و و ضعيت موجود كه به رويت و اطالع پيشنهاد دهندگان رسيده به فروش خواهد رسيد. 4-1

 ممنوع المعامله باشد. شركت كننده نبايد  5-1

 : هت شركت در مزايده ج ( مدارك الزم    2

 تصوير شناسنامه متقاضي و يا معرفي نامه شركت.   1-2

 اسناد شركت در مزايده به صورت مهر و امضاء شده.  2-2

   .پيشنهادی بنام متقاضي قابل واگذاری به فروشنده% قيمت   5به مبلغ  يچک رمزدار بين بانک اصل ارائه   3-2

 قيد و شرط. گونه  فرم كامل شده پيشنهاد قيمت بدون هر 4-2
 

 :(  نحوه تنظيم و ارسال مدارك   3
بايست اسناد مزايده و مدارك مورد نياز و نيز پيشنهاد قيمت خود را بطور مجزا در پاكتهای  ) الف ( و ) ب ( بشرر  ييرل و بصرورت وك و متقاضيان مي

سمنان، بلووار شوهيد نووروز ،   :به نشاني  ارسيس كاني  پبه دبيرخانه شركت    01/12/1400شنبه مورخ  یک  16ساعت    مهر شده، حداكثر تا

 تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند. نهم، واحدطبقه  ابن ابيطالب، ساختمان بوعلي، بلوار علي علي
 

 ( شامل : پاكت )الف
 

 اسناد مزايده با درج نام و امضاء در ييل تمامي صفحات -
 در صورت داشتن توضيح، كپي صفحه آخر و كپي كارت ملي( مدارك شناسايي متقاضي )كپي صفحه اول شناسنامه و  -

 اصل فيش واريزی -

متقاضيان حقوقي مي بايست عالوه بر كپي اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي، مدارك شناسايي اعضای هيئت مديره را نيز  :  توضيح   •

 ارسال نمايند.

 
 

 باشد. مزايده مي: فرم پيشنهاد قيمت و تعهد نامه شركت در  ( شاملپاكت )ب
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 است.شرايط فوق مطالعه شد و به طور كامل مورد قبول              
 

 :مهر و امضاء پيشنهاد دهنده                                                            
 



 
 
 

 :  تعيين برنده مزايدهنحوه   (   4
  چک رمزدار بين بانکي وو پس از احراز صحت مبلغ پاكت الف( را بررسي شركت در مزايده متقاضيان )ابتدا سپرده  كميسيون برگزاری مزايده – 4-1

 ب( خواهد نمود.پاكت ام به گشودن پاكت پيشنهاد قيمت )مطابقت آن با ميزان مقرر برای شركت در مزايده، اقد

 
 ان خواهد رسيد. كه در صورت تغيير به اطالع متقاضي خواهد بود11:00ساعت    03/12/1400 شنبهسه اريخ بازگشايي پاكتهای پيشنهاداتتوجه :  ت

 
 دور مزايده حذف مي گردد. با شرايط اين مزايده نباشد مخدوش تلقي شده و از تبصره : پيشنهادهايي كه سپرده آنها از نظر مبلغ مطابق  

 است. بدون قيد و شرط آزاد  شركت در رد و قبول پيشنهادات -2-4

 باالترین قيمت پيشنهادي، مبناي تعيين برنده مزایده خواهد بود.  -3-4

ركت در مزايده ساير شركت كنندگان  به استثناء سپرده برنده اول تا سوم، سپرده ش برگزاری مزايده ،پس از اعالم نتيجه مزايده توسط كميسيون  -4-4
 خواهد شد.مسترد  09/12/1400 شنبهدو كثر تا تاريخ حدا

ده مي بایســت ـزایـرنده مـب، پارسيس كرانيشركت   اعالمدر مزايده و تسليم پيشنهاد به منزله سند قبول شرايط مزايده بوده و پس از  شركت    -6-4

 و یا شــماره شــبا  ۸۳2000001۷100۳      اره حساب  به شمنسبت به تسویه كل مبلغ پيشنهادي    یك هفتهضمن هماهنگي با شركت حداكثر ظرف مدت  

۹۷0۵402044۸۳2000001۷100۳  IR    چك رمــزدار بــين بــانکيقابل پرداخت دركليه شعب بانك پارسيان و ارائه    شركت پارسيس كانيبه نام ،

گان دوم و سددوم ازاد برندددبديهي است در اين صورت سپرده شركت در مزايده    .در شركت حضور یابد  تحویل كاالهاي مورد مزایدهجهت  

نمايد، سپرده شركت در مزايده وي به نفددش شددركت  ددب  اعالم انصراف  گردد، ليكن در صورتي كه برنده اول از پيشنهاد خود  مي

درصددورت عدددم ا دددام ازنانيدده برنددده مزايددده در مهقددت و شددراي  م ددرر،   خواهد شد و مراتب فوق به برنده دوم ابددالم مددي گددردد.

 ت به  ب  سپرده وي ا دام نمايد .شركت نق دارد نسب

سددپرده وي نيددز بدده نفددش نگددردد،  دادچنانچه برنده دوم نيز پس از ابالم و ان  اي مهقت م رر نا ر بدده خريددد و ع ددد  ددرار  -7-4

گردد كه در صورت انصراف،  من  ب  سپرده شركت در مزايده وي بدده شركت  ب  و همين رويه براي برنده سوم اعمال مي

 مزايده تجديد خواهد شد.  نفش شركت،

 متولررد . .......................... برره شررماره شناسررنامه .............................................. فرزنررد   برره شررماره  بررت ......بررديهي اسررت اينجانررك   شررركت .....

مزايده   ...........................................................................................با مطالعه و آگاهي كامل و رويت مورد............................... به نشاني .................................

 م.ای شركت در مزايده اعالم مي دارموافقت خود را با شرايط مندرج در مزايده و نيز با امضاء آن تمايل خود را بر

 

 

 

 (  الفپاكت ) 

 

 

 شرايط فوق مطالعه شد و به طور كامل مورد قبول است.
 

 :مهر و امضاء پيشنهاد دهنده                                                            


