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  استان بوشهرکل خودرو بازرسی مزایده  شرایط شرکت در 

  11الف792-48به شماره انتظامی  1386مدل  405فروش یک دستگاه خودرو پژو : موضوع مزایده 

می بایست به صورت ضـمانتنامه معتبـر    ریال می باشد که میلیون 70مبلغ  تضمین شرکت در مزایده - 1

به حساب تمرکز سپرده بازرسی کل اسـتان بوشـهر   و یا واریز وجه نقد  )داراي شناسه سپام(بانکی سه ماهه

. گـردد  تهیـه ) IR 690100004073012307850825شماره شـبا   ( 4073012307850825به شماره 

تضمین شرکت در مزایده برندگان اول و دوم مزایده تا واریز کل مبلغ پیشنهادي به حساب اعالم 

تضمین سایر . نگهداري خواهد شد واحد مالیفیش آن به  وارائه کل بازرسی بازرسیشده از سوي 

 .شرکت کنندگان در مزایده پس از تعیین برنده به شرکت کنندگان مزبور مسترد خواهد گردید

 03/05/1400از تـاریخ  مورد مزایـده   خودرواز  جهت بازدیدمتقاضیان شرکت در مزایده می توانند  - 2

مراجعـه واز   بوشـهر آدرس بازرسی کـل اسـتان    به ظهر  12صبح  الی  9ز ساعت ا  05/05/1400لغایت 

 .مطلع گردند آن کیفیتمورد مزایده بازدید بعمل آورده تا از کمیت و  خودرو

در صورت شرکت کارمندان دولت در . منع قانونی نداردخرید خودرو شرکت کارکنان دولت در مزایده  - 3

 .مبلغ پیشنهادي، حق تقدم با کارمندان دولت خواهد بودمزایده فروش اتومبیلهاي دولتی و تساوي 

پیشنهاد دهنده موظف است کلیه صفحات شرایط شرکت در مزایده و سایر اوراق و مدارك پیوست آن  - 4

بارگذاري  ستاد درسامانه الکترونیکی بصورترا ) وج الف،ب هاي پاکت( کلیه مداركامضاء نموده و مهر و  را

       دبیرخانهرا عالوه بر الکترونیکی به صورت فیزیکی هم تحویل )ضمانتنامه(تنها پاکت الف نماید و 

      درهر صورت ارائه پیشنهاد قیمـت بـه منزلـه قبـول کلیـه شـرایط شـرکت در مزایـده         . نماید کل بازرسی

 . می باشد

می باشد که به  میلیون ریال هفتادمبلغ به  شامل تضمین شرکت در مزایده: ) الف(محتویات پاکت  - 5

    حساب و یا واریز وجه نقد در وجه   )داراي شناسه سپام(صورت ضمانت نامه معتبر بانکی سه ماهه

                                              4073012307850825شماره تمرکز سپرده بازرسی کل استان بوشهر به 

 . می باشد ) IR 690100004073012307850825شماره شبا ( 

 .بایت سپرده تضمین می بایست صرفاً بنام پیشنهاد دهنده باشد ضمناً وجه واریزي

شامل نسخه امضا شده برگ شرایط شرکت در مزایده و تصویر خواناي شناسنامه ) ب(محتویات پاکت  - 6

 )براي اشخاص حقـوقی (اساسنامه و آخرین آگهی تغییراتو ) براي اشخاص حقیقی(و کارت ملی مزایده گر

  .باشدمی 

 .شامل برگ پیشنهاد قیمت می باشد) ج(محتویات پاکت   - 7

 .داده نخواهد شد یخ تعیین شده واصل گردد ترتیب اثرکه بعد از تار پیشنهادهاییبه  - 8

بـه بـاالترین قیمـت پیشـنهاد شـده      استان  کل بازرسیکمیسیون مزایده مورد مزایده بنا به تشخیص  - 9

 . واگذار می گردد
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برنده دوم مزایده شخصی است که اختالف قیمت آن با نفـر اول کمتـر از میـزان تضـمین شـرکت در       -10

 .مزایده باشد

مبلـغ  کل روز نسبت به واریز ظرف مدت پنج  گزارمزایده برنده مزایده موظف است پس از ابالغ کتبی  -11

 )IR 440100004001000901009شـبا  شـماره  ( 4001000901009119 شمارهپیشنهادي به حساب 

فیش واریز  اقدام و منابع حاصل از فروش ماشین آالت و تجهیزات دستگاه هاي دولتیبه نام ملی بانک نزد 

چنانچه برنده مزایده ظرف مهلـت  . تحویل نماید بازرسی کل استان بوشهر واحد مالیمبلغ پیشنهادي را به 

واریز مبلغ پیشنهادي اقدام ننماید ، تضـمین شـرکت در مزایـده وي بـدون نیـاز بـه انجـام         مقرر نسبت به

 باشد، داشته مزایده نفر دوم در این صورت چنانچه . خواهد شد ضبط دولتتشریفات قضائی و اداري  به نفع 

گرددسپرده شرکت در صورتی که نفر دوم نیز حاضر به انجام معامله ن. مورد مزایده به وي واگذار خواهد شد

 . ضبط خواهد شد دولتبه نفع در مزایده وي نیز بدون نیاز به انجام تشریفات اداري و قضائی 

 .برگ سبز بر عهده برنده مزایده می باشدکلیه هزینه هاي مربوط به فک پالك، سند فروش و  -12

فـروش توسـط اداره   صدور سند انجام تشریفات قانونی مربوط به تحویل خودرو به برنده مزایده پس از  -13

 .کل امور اقتصادي و دارایی استان انجام خواهد شد

 الکترونیـک  تـدارکات  سـامانه  طریـق  از مزایـده را  اسـناد  از کامـل  سـري  یک توانند مزایده گران می -14

مـورخ    شـنبه یـک  روز  00:19تـا سـاعت    06/05/1400ریخ  از تـا  مزایـده  اسناد. نمایند تهیه )ستاد(دولت

 .باشد می دریافت قابلwww.setadiran.irآدرس به ستاد سامانه ازطریق 10/05/1400

 پاکت فیزیکی نسخه تنها وتحویل ستاد درسامانه الکترونیکی بصورت مدارك بارگذاري مهلت آخرین -15

محل تحویل . میباشد 24/05/1400شنبه یکروز  8:00ساعت تا  حداکثر گزار مزایده به) ضمانتنامه( الف

  چهارراه کشتیرانی ،  دبیرخانه بازرسی کل استان بوشهر ،پیشنهادها ، بوشهر ) پاکت الف(اسناد فیزیکی

 .می باشد

در محـل سـالن اجتماعـات     24/05/1400شـنبه مـورخ   یک صبح روز 9کمیسیون مزایده راس ساعت  -16

 .بازرسی کل استان بوشهر تشکیل خواهد گردید

 .ارائه نماید قیمتپیشنهاد  تنها یکهر مزایده گر می تواند  -17

در جلسه مزایده بالمانع ) مشروط به ارائه وکالت نامه رسمی(حضور مزایده گران یا نماینده قانونی آنها  -18

 .می باشد

گران به منزله پذیرش کلیه شرایط منـدرج در آن   مزایدهبارگذاري این اوراق در سامانه ستاد از سوي  -19

 .می باشد

که امکان بازگشایی فایل ها ي ارائه شـده   مسئولیت صحت بارگذاري فایل ها و سالم بودن آن بنحوي -20

براي کمیسیون مزایده فراهم شود بر عهده شخص مزایده گر می باشد و اعتراض در این خصـوص مسـموع   

  .نمی باشد


