
 

 

 

 )سهامی عام( شركت كمباين سازي ايران

 (1401بهمندر انبار ) ( تخودرويی،كمباين و ساير محصوال)ي  موجود انبار راكد كلشرايط شركت در مزايده                                   

 
کت کمباین نام شره ب 701811109236521بانک قرض الحسنه مهر به شماره حساب  حسابمیزان سپرده در مزایده به شرح ذیل به  -1

سته به واحد بدرب  یهاسازی ایران واریز و قبض آن را همراه مدارک الزم )شامل برگ پیشنهاد قیمت و برگ شرکت در مزایده( در پاکت

 .دتحویل نماین شرکت کمباین سازی ایرانمیدان صنعت  :اراک استان مرکزیواقع درکمباین سازی ایران  شرکت  حراست

 .به شرح جدول پیوست می باشد برای شرکت در مزایدهمیزان سپرده  -2

 .آگهی دعوت در مزایده می باشد اولین  از تاریخ نشرکاری  روز  10مدت  به پیشنهادات جهت اخذ قبول قابل مدت -3

ته هف هسرف مدت حداکثر ظ دوم برندگان اول وجز سپرده سایر شرکت کنندگان به  ،و اعالم نفرات برندهها  تپس از بازگشایی پاک -4

  مسترد خواهد شد.

 د خواهد شد.رپس از انعقاد قرارداد با برنده اول مست سپرده نفر دوم -5

راجعه مرنده دوم بصورت به  در این گردد و نشود سپرده وی کامل به نفع شرکت ضبط می دنانچه برنده اول حاضر به انعقاد قرارداچ -6

رکت از اختیارات ش رجوع به نفر سوم وشد  سپرده وی نیز ضبط خواهدنشود قرار داد  به انعقادحاضر و چنانچه ایشان هم خواهد شد 

 .است

 .دام نمایداق کاالحمل واریز وجه و نسبت به عالم نتیجه مزایده حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابرنده مزایده باید  -7

 دهد. یهااررد مزایده پیشنهاد قیمت اخرید یک یا چند قلم از موتواند برای  هر متقاضی می -8

 .بارگیری به عهده برنده استو حمل و نقل  درج آگهی، از قبیلانجام مزایده  هایهزینه  -9

 واهد شد.داده نخ مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مقرر تسلیم شود ترتیب اثرناقص و  به پیشنهادات  -10

ته  نسبت به هف دوت شرکت کمباین سازی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد و برنده مزایده باید حداکثر ظرف مد -11

 .واهد شدی رجوع خصورت سپرده وی به نفع شرکت ضبط و به نفر بعد واریز کل مبلغ کاالیی که برنده شده اقدام نماید در غیر این

 مالیات و عوارض بر ارزش افزوده می باشد. %9نظر گرفتن قیمت پیشنهادی بدون در  -12

 د.شخص شرکت کننده یکسان باش واریز کننده وجه در فیشهای پرداختی سپرده شرکت در مزایده می بایست با مشخصات  -13

 . یید میباشدتأ ط از طریق ذیل موردآئین نامه معامالت شرکت کمباین سازی ایران، فق 45مبالغ مربوط به سپرده ها طبق ماده   -14

 وجه نقد واریز شده به حساب بانکی اعالم شده  -

 ضمانت نامه بانکی و یا ضمانتنامه های موئسسات اعتباری -

 اوراق مشارکت بی نام -

 د بیمه مرکزی ایرانینامه های صادره توسط بیمه گر مورد تأی ضمانت -

  ید شرکتیگواهی خالص بستانکاری قطعی از قراردادهای قبلی پس از تأ -

 بازدید ،شرکت کمباین سازی ایران می باشد. محل -15

 پرسنل شرکت کمباین ایران مجاز به شرکت در مزایده نمی باشد . -16

 

 احد بازار یابی و فروشو                                                                                                                               
 

 :ر انگشتضاء و اثام                                                        نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:  نام و


