
رديف نوع سيستم رنگ مدل نوع سوخت ظرفيت مبلغ سپرده (به ريال ) شنهادی مت پ ق

1 پژو ELX پارس ايران 22 687 ص 57 نقره اي  1385 بنزين 5 200,000,000

شماره پالك

ليست خودروي مورد مزايده شركت كمباين سازي ايران بهمن 1401

شركت كنند گان محترم خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را بدون در نظر گرفتن 9% ماليات بر ارزش افزوده اعالم نماييد.



 

 

 

 )سهامی عام(  شركت كمباين سازي ايران 

 1401  بهمن   1385مدل  ELXيک دستگاه پژو پارس   شرايط شركت در مزايده                             

نام شركت كمباین سازي ایران واریز  ه ب 61684035به شماره حساب  كشاورزي شعبه مهر گستربانك  حسابمیزان سپرده در مزایده به  -1

  شركت    حراستبسته به واحد  درب    يهاهمراه مدارک الزم )شامل برگ پیشنهاد قیمت و برگ شركت در مزایده( در پاكت  و قبض آن را

 .تحویل نمایند  شركت كمباین سازي ایرانمیدان صنعت    :اراک  استان مركزيواقع دركمباین سازي ایران  

 اگانه درج گردیده است .طبق لیست پیوست براي هر آیتم جد  براي شركت در مزایدهمیزان سپرده   -2

 . آگهي دعوت در مزایده مي باشد  اولین    از تاریخ نشركاري    روز   10مدت    به  پیشنهادات  جهت اخذ  قبول  قابل  مدت -3

پاك -4 بازگشایي  از  برندهها    تپس  نفرات  اعالم  اول وجز  سپرده سایر شركت كنندگان به    ،و  هفته   سهحداكثر ظرف مدت    دوم  برندگان 

   مسترد خواهد شد.

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

انعقاد قرارداچ -6 صورت به برنده دوم مراجعه    در این  گردد و  نشود سپرده وي كامل به نفع شركت ضبط مي  دنانچه برنده اول حاضر به 

از اختیارات شركت  رجوع به نفر سوم    وشد    اهدسپرده وي نیز ضبط خوقرار داد نشود    به انعقادحاضر  و چنانچه ایشان هم  خواهد شد  

 . است

 .اقدام نماید  كاالحمل  واریز وجه و  نسبت به  عالم نتیجه مزایده  حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابرنده مزایده باید   -7

س قیمت اعالمي براي ایشان هر  لذا برنده بر اسا دهد. یهارارد مزایده پیشنهاد قیمت اخرید یك یا چند قلم از مو تواند براي  هر متقاضي مي -8

 آیتم مشخص خواهد گردید. 

 . بارگیري به عهده برنده استو  حمل و نقل    درج آگهي،  از قبیلانجام مزایده    هايهزینه   -9

 مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتي كه بعد از تاریخ مقرر تسلیم شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. ناقص و    به پیشنهادات   -10

هفته  نسبت به    دوشركت كمباین سازي در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار مي باشد و برنده مزایده باید حداكثر ظرف مدت   -11

 . صورت سپرده وي به نفع شركت ضبط و به نفر بعدي رجوع خواهد شد  واریز كل مبلغ كاالیي كه برنده شده اقدام نماید در غیر این

   نمایید.اعالم  افزوده    ارزش  مالیات و عوارض بر     %9  در نظر گرفتن  بدونخود را     قیمت پیشنهادي -12

 د. شخص شركت كننده یکسان باش  واریز كننده وجه در فیشهاي پرداختي سپرده شركت در مزایده مي بایست با  مشخصات   -13

 .   طریق ذیل مورد تأیید میباشدط از  آئین نامه معامالت شركت كمباین سازي ایران، فق  45مبالغ مربوط به سپرده ها طبق ماده     -14

 وجه نقد واریز شده به حساب بانکي اعالم شده    -

 ضمانت نامه بانکي و یا ضمانتنامه هاي موئسسات اعتباري  -

 اوراق مشاركت بي نام  -

 د بیمه مركزي ایران ینامه هاي صادره توسط بیمه گر مورد تأی  ضمانت -

   ید شركتی تأ  گواهي خالص بستانکاري قطعي از قراردادهاي قبلي پس از -

 محل بازدید ،شركت كمباین سازي ایران مي باشد.  -15

ایشان ضبط خواهد   -16 ،كل سپرده  ننماید  اقدام  مقرر  موعد  مزایده در  و حمل موضوع  به خرید كامل  نسبت  مزایده  برنده  اینکه  درصورت 

 گردید. 

 

 واحد بازار یابی و فروش                                                                                                                                

 

 ضاء و اثر انگشت: ام                                                         نام و نام خانوادگي پیشنهاد دهنده:  



 

 

 

 

 ( 1401ماه  بهمن) )فروش یک دستگاه پژوپارس( فرم درخواست شرکت در مزایده عمومی انبار

 

 باتوجه به فیش واریزی به شماره ..............................    

     به مبلغ ........................ لایر بابت شرکت در مزایده  1401/   11مورخ     /        

 خود را در پاکات در  بسته پیوست تحویل می نمایم   پیشنهاد1401/ 11/........

  نام ونام خانوادگی ...................... 

                              1401/   11تاریخ    /   

 



 

 

 

 

 آگهي مزايده عمومي  

كار كرده به رنگ نقره اي را از طريق مزايده    1385مدل     ELXيک دستگاه خودرو پژوپارس  شركت كمباين سازي ايران در نظر دارد  

 عمومي به فروش بساند  

روز كاري با مراجعه به شركت كمباين سازي ايران جهت بازديد و    5شركت كنندگان مي توانند  از زمان نشر آگهي به مدت  

 تكميل اسناد شركت در مزايده اقدام نمايند.  

 شركت كمباين سازي ايران   -ميدان صنعت    -اراک    -نشاني استان مركزي  

 مراجعه   www.irancombine.comضمناً جهت كسب اطالعات تكميلي به آدرس سايت شركت كمباين سازي ايران به آدرس .  

 تماس حاصل نمائيد.   08633123817نموده يا باشماره تلفن 

 

http://www.irancombine.com/

