
موضوع : شرايط شركت در مزايده فروش خودرو
شرايط شركت در مزايده فروش خودرو

شده اعالم خودرو از تعطيل ايام از غير اداري ساعات در 1400/07/08 تاريخ از توانند مي مزايده در شركت داوطلبان -1
بازديد نمايند. 2 موجود در انبار شركت، واقع در ابتداي بزرگراه آسيائي، نبش ميدان قائم، پيامبر اعظم

قيمت ارقام چنانچه و ارائه را خود نظر مورد پيشنهاد بايستي بازديد و خريد قيمت پيشنهاد فرم دريافت از پس داوطلبان -2
به هر دليلي اشتباه ثبت شود مالك عمل براي مزايده قيمت ثبت شده به حروف توسط داوطلب مي باشد.

عنوان به و محاسبه را خود تقاضاي مورد خودروهاي پيشنهادي كل قيمت درصد) (ده %10 بايستي داوطلبان و متقاضيان -3
قيمت، پيشنهاد پاكت الف: سربسته مجزا پاكت دو در و واريز ملت بانك نزد جام 13017524/28 شماره حساب به سپرده

به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد دريافت نمايند. ب: پاكت اصل فيش واريزي،
وجه واريزي افرادي كه در مزايده برنده نشده اند مسترد خواهد شد. -4

به پيشنهادات مشروط، مبهم و كلي ترتيب اثر داده نمي شود. -5
مي باشد. 1400/07/18 مدت قبول پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ -6

مبلغ نمايند، خودداري هفته) يك ظرف (حداكثر مقرر مهلت در خودرو دريافت از دليلي هر به برنده افراد يا فرد چنانچه -7
كل سپرده وي به نفع شركت ضبط خواهد شد.

شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد. -8
جلسه مزايده غيرحضوري مي باشد و بازگشايي پاكتها در جلسه كميسيون فروش خودرو انجام و نتيجه اعالم مي گردد. -9
هزينه و خودرو انتقال از اعم ها هزينه و ها مسئوليت كليه باشد. مي رضوي غذايي صنايع شركت خودرو تحويل محل -10
هاي تعويض پالك و انتقال سند به عهده خريدار مي باشد و در اين رابطه فروشنده هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد. به مبلغ پيشنهادي -11

به واريزي فيش طي را مزايده در شركت سپرده و بازديد نزديك از را فروش مورد .............................خودرو اينجانب
استنكاف صورت در و دارم مي تقديم خريد قيمت پيشنهاد فرم ضميمه به ريال، ...................... مبلغ و ................... شماره
اسقاط ضمن اينجانب و داشت خواهد خود نفع به را اينجانب سپرده كل مبلغ ضبط حق شركت حمل، عدم و خريد از
سلب خود از مرجع هر در را شكايتي و اعتراض گونه هر حق رابطه، اين در فاحش غبن و غبن خيار جمله از خيارات كليه

مي نمايم.
تلفن تماس: آدرس دقيق:

امضاء/اثر انگشت نام و نام خانوادگي خريدار:

با صلوات ربمحمد و آل محمد (ص)

1400/06/25
(نامه داخلی) 297598

ندارد



فرم پيشنهاد قيمت خريد

قيمت به حروف
(ريال)

قيمت به عدد
(ريال)

مدل رنگ پالك تعداد نام خودرو رديف

1394 سفيد 22 ايران ق973 19 1 سمند 1

توجه:
هزينه انتقال سند به عهده خريدار مي باشد. -1

قيمت ها حتما به ريال نوشته شود. -2
كليه هزينه هاي مرتبط با برگزاري مزايده اعم از چاپ آگهي، كارشناسي و ... بر عهده برنده خواهد بود. -3

زمينه اين در اعتراضي و ايراد ادعا، گونه هيچ و بوده مخير ها پيشنهاد تمام يا يك هر رد يا قبول در گذار مزايده
مسترد متقاضي به مزايده، در شركت تضمين وجه ها، پيشنهاد برخي يا تمام رد فرض در بود. نخواهد مسموع
واريزي سپرده مشخصات و شعبه................. بانك............... ............... شماره حساب متقاضي منظور بدين گردد. مي
همراه.......................... ثابت...................... تلفن شماره ملي..................... كد ....................... خانوادگي نام و نام به
نمايد مي اعالم شد، خواهد داده عودت آن به تضمين وجه كه حسابي عنوان به را آدرس....................................................

(دارنده اين حساب الزاما مي بايست با متقاضي شركت در مزايده يكي باشد).
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