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 بسمه تعالی

 

 وکیل آبادآگهی مزایده خودرو دهیاری روستای 

 

  هیچ گونه تعهدی در قبال ساااااود  ود   یده گزارمزا

یده و قطعات آ  از جمله موتور و دیگر قطعات  مورد مزا

از آنجا که پس  نداشااله وو تامین کسااری ملعلتات فنی 

از اتمام مزایده امکا   ازدید مجدد وجود ندارد الزم 

اسااار شااارکر کنندگا  در مزایده دقر الزم را در مورد 

 . انلخاب خود  ه عمل آورند

  شرکر کننده در شنهادی افراد  ارزش افزوده در قیمر پی

 .مزایده وحاظ گردد

  رنده مزایده می  ایساار  ه رااورت  پرداخر وجه توساا 

در  و نتدی  ه شماره حساب تعیین شده توس  دهیاریکجا 

شود زما  اعالمی عدم انجام این تعهد موجب وغو  .انجام 

 مزایده و معرفی نفر دوم  عنوا   رنده خواهد شد. 

 وطه که در خودرو مورد مزایده  ا اساااناد اداری مر 

مزایده  رنده خواهد شد  اخلیار دهیاری می  اشد تحویل

 .در این زمینه ندارد دیگریگزار هیچ تعهد 

 رسد تمامی هزینه ها خودرو  ا وضعیر موجود  ه فروش می

و کسااورات قانونی از جمله عوارو و ماویات های مرتب  

تال  ، هره  رداری ،  ا مزایده  یرانل خالفی  ،  ماوک

شناس ، خودرو  سی انجام حق اوزحمه کار شنا )تعداد کار

هزینه  ، کار ریتغییر شاااده و هزینه های مر وطه   ، 

و   ر عهده  رنده مزایده می  اشاااادو...  های ثبلی 

ضمن پذیرش پرداخر این  رنده  ا شرکر در این مزایده  

صوص حق اعلراو را نزد مراجع اداری هزینه ها  در این خ

 و قضایی از خود سلب می نماید.

  شنهاد گر مزایده سلی فرم پی شرکر در مزایده  ای  رای 

را تکمیل و امضا و در اعالم شماره حساب   فرم  ،قیمر 

همچنین امضاء این آگهی  سامانه سلاد  ارگذاری نمایید

و کپی شناسنامه ) رفحه او ل و رفحه توضیحات  ، کارت 

این راااورت  در غیر ملی ، پایا  خدمر )  رای آقایا  
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خواهد ن پیشاانهاد ارا ه شااده در مزایده مشااارکر داده

 .شد

 تضاامین  واضاا  تصااویر زایده  اید شاارکر کنندگا  در م

شااارکر در مزایده را در ساااامانه تدارکات  ارگذاری 

 .نمایند 

 شااکل قانونی جهر انلتال م مزایده در رااورتی که  رنده

 ۷ماوکیر خودرو  ه نام خود داشله  اشد و نلواند ظرف 

روز کاری نسااابر  ه تحویل و انلتال ماوکیر خودرو 

ند و مزایده توقیف و نفر دوم  رنده اعالم  جهاقدام ک

 .خواهد شد 

 کملر از قیمر  در رااورتیکه قیمر های پیشاانهاد شااده

شد سی  ا شنا شنهادهای فاقد و  ه پ ،کار  ،ه مزایدهجی

سی کملرهای سپرده،  مخدوشسپرده های  شنا  از قیمر کار

ضا و مهر  ،  شروط  مطلت، فاقد ام ترتیب اثر داده ا م

 .نخواهد شد

 های پیشاانهادی  رنده مزایده  ا تساااوی قیمر در رااورت

 .نظر دهیاری از  ین حا زین شرای  انلخاب می شود

 کمسیو   .مزایده گرا   ومی روسلا دارای اووویر هسلند

 معامالت در این خصوص تصمید گیری خواهد کرد.

  دهیاری هیچگونه مسااایوویلی در را طه  ا عدم کارکرد

سااااامانه تدارکات اوکلرونیکی دوور را که می تواند 

شد ندارد  سانی و  ا شکالت اینلرنلی  ه روز ر شی از م نا

می  ایسااار در مهلر مترر نسااابر  ه  را  گو مزایده 

 .تسلید و ارا ه پیشنهاد در سامانه اقدام نمایند

 هد می  اشااااد پس از اعالم  رنده مزایده موظف و مل ع

مراجعه  ه ساااامانه   ود  از طرف دهیاری ضااامن  رنده

تدارکات اوکلرونیکی دوور نساابر  ه تایید  رنده  ود  

 .خود در فرجه زمانی در سامانه اقدام نماید

   همچنین موظف اساااار پس از واریز وجه خودرو موضاااو

مزایده و تحویل خودرو  ا مراجعه  ه سااامانه اساالاد 

سبر  ضای اوکلرونیکی چیه قرارداد خود ن  ه تایید و ام

 .در سامانه مذکور اقدام  ه موقع نماید

  دیهی اسر در رورت عدم انجام اقدامات الزم در سامانه 

ضا  ضمانلنامه در فرایند اع تدارکات اوکلرونیکی دوور 

 .کار  ه نفع دهیاری ضب  می گردد

 م رسااما اعال  ا شاارکر در این مزایده دهنده شاانهادپ

صوب می شمول ممنوعیر مذکور در قانو  م دی  ۲۲کند که م
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رورتی که دهیاری خالف آ  را  ۱۳۳۷ ماه شد و در  نمی  ا

احراز کند عالوه  ر اینکه قرارداد یا مجوز رااادره را 

شنهاد  سپرده پی شر  ملغا اعالم خواهد نمود حق خواهد دا

دهنده را ضب  نماید و خسارتی که از اوتا و یا تأخیر 

نجام معامله ملوجه شااود  ه تشااخید خود تعیین و در ا

 .اموال پیشنهاد دهنده اسلیفا کند

 ت و در راااورتی که فرم معرفی شاااماره حسااااب جهر عود

 ایسلی شماره  تکمیل شده  اشد رمزایده توس  مزایده گ

رورت مکلوب اعالم تا  صات  انکی خود را  ه  شخ ساب و م ح

ی رورت پذیرد جهر اسلرداد سپرده از طریق عملیات  انک

 .می  اشد اسر مسیوویر آ   ر عهده مزایده گر دیهی 

  پس از  رگزاری مزایده تضاامین شاارکر در فرایند اجرای

در مزایده  رنده یا  رندگا  مزایده نفر  دهیاریکار 

اول و دوم نزد دهیاری نگهداری و سپرده شرکر کنندگا  

 .در مزایده ملعاقبًا توس  دهیاری آزاد می شود

  پیشاانهادات مبهد مشااروط  دو  سااپرده و یا اینکه  ه

شرای  دیگری در شرای  مزایده افزوده  اشد ترتیب اثر 

شاارکر در مزایده و داد  پیشاانهاد  ه  شااودداده نمی

شنهاد دهنده از قوانین و  منزوه اطال  و آگاهی کامل پی

یات ماو عوارو دیگر قوانین و وها متررات مر وط  ه 

پیشااانهاد معمول و مجرا  وده متررات تاریخ تسااالید 

سر که همه آنها را می شنهاد دهنده ملعهد ا شد و پی  ا

رعایر کند در هر حال مسااایوویر عدم رعایر قوانین و 

 پیشنهاد دهنده اسر.متررات یادشده  ر عهده 

 هیاری در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشااانهادات د

از  رگزاری مزایده و  مخلار می  اشاااد و در هر مرحله

تواند نساابر  ه وغو مزایده اقدام نمایید انجام آ  می

سیو   سوی کمی رورت ا طال مزایده در هر مرحله از  در 

نزد مراجع  گیری هرگونه اعلراو رامعامالت مزایده جهر

 .از خود سلب می نماید قضایی و اداری 

  ساب  ا دهیاری سویه ح سر پس از ت  رنده مزایده می  ای

بر  ه تحویل مورد مزا یده و خروج آ  از محوطه نسااا

سپرده  رورت  نگهداری دهیاری اقدام نماید در غیر این 

ضب   شریفات قانونی  ه نفع دهیاری  وی  دو  هیچگونه ت

. و دهیاری نسااابر  ه وغو مزایده اقدام خواهد شاااد 

 خواهد کرد .

  مزایده در  ا شرکر در مزایده حق اعلراو و شکایر خود

 .کندز خود سلب میرا نزد مراجع اداری و قضایی ا
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  سر از وزارت شرکر کننده در مزایده الزم ا تعاونی های 

تعاو  تاییدیه مبنی  ر این که رساااما اعالم نماید که 

شمول ممنوعیر قانو  منع مداخله  کارکنا  این تعاونی م

 ۱۳۳۷دی ماه  ۲۲کارکنا  دوور در معامالت دوولی مصااوب 

 .نمی  اشد را ارا ه نمایند

 ماره حساب جهر عودت وجه مزایده    اید فرم ) معرفی ش

 توس  مزایده گر  صورت رحی  و کامل تکمیل شود.

   در تعیین  رنده مزایده،  ا معامالت دهیاری كمیسااایو

 اتخاذ تصمید خواهد نمود. دهیاری رعایر ررفه و رالح

  روز پس از پایا  مهلر در  5كلیه پیشااانهادات حداك ر

سیو  شد  معامالت كمی ضوري  رگزار خواهد  صورت غیرح كه  

شایي و نلایج  سلاد   ازگ سامانه  اعالم خواهد از طریق 

 .شد

  قبل  راقیمر پیشاانهادی  مبلغمی  ایساار  رنده مزایده

 نماید.واریز  دهیاری ه حساب  از تحویل خودرو

  صراف مي توانند رورت ان شركر كنندگا  در مزایده در 

ز قبل از پایا  مهلر قر اداري روتا قبل از پایا  و

اعالم  ه دهیاری ،انصراف خودرا كلبا  شرکر در مزایده 

كه  دراین رااورت سااپرده آنا  پس از پایا  تشااریفات 

 مزایده  مسلرد خواهد شد.

 رااارفا  ه نام  رنده  انلتال ماوکیر و تحویل خودرو

 .ارلي مزایده امكا  پذیر مي  اشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء مزایده گر

 تاریخ


