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 ›› فرم پيشنهاد قيمت مزايده خودرو ‹‹ 

 الف : اشخاص حقيقي   

به شماره    .............................................كدملي.....................................................فرزند......................................................  اينجانب  

از    ................................شناسنامه به    ..............................................شغل    ........................متولد سال    ............................صادره 

 تلفن ....................................... .............................................................................نشاني

 ب:اشخاص حقوقي

نشاني   به   ............................. ثبت  شماره  به   .................................... شركت 

 لفن ثابت ........................................تلفن همراه ................................. .................................................... ت 

 با اطالع كامل از شرايط مزايده  و قبول مفاد آن كه به پيوست فرم پيشنهاد مي باشد متقاضي خريد خودروي 

...... به شماره انتظامي ..................................... موضوع آگهي مزايده شماره  سواري ............................. مدل ........................

و پيشنهاد قيمت خود را باشم  ............................... مورخ ................................. مندرج در روزنامه ................................. مي 

اعالم موارد  مبلغ    براساس  به   عدد(ريال)به.............................................................  شده 

 حروف( اعالم مي نمايم.)به ريال..........................................................................................

 چنانچه پييشنهاد اينجانب  مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم:

ناد را انجام داده و خودرو را تحويل  اسپالک و  ظرف مدت حداكثر يك هفته اقدامات الزم جهت واريز وجه و نقل و انتقال   -1

 بگيرم. 
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 كليه ضمائم اسناد و مدارك مزايده جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب و به تائيد اينجانب رسيده است.  -2

اطالع كامل دارم كه  شركت مولد تجارت نيروگاهي فارس در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و در صورتيكه برنده   -3

واريز وجه را بموقع انجام ندهم و يا اينكه انصراف دهم مبلغ تضمين شركت در مزايده به نفع شركت  مزايده شوم ولي  

 ضبط خواهد شد. 

 نام ونام خانوادگي متقاضي 

 امضاء     تاريخ:           

                                              د بانك............... به نام ............................... مي باشد  ((                                                     ))شماره حساب جهت استرداد سپرده :...................................... نزد بانك ...................ك 
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 شرايط مزايده آگهي فروش خودرو 

 

 دستگاه به شرح ذيل :  خودروي قابل فروش  -1

 

 قيمت پايه به ريال كاركرد)حدود(  مدل شماره خودرو  نوع خودرو  رديف

 000/000/750/1 57500   1393 53ج  476-99 پارس تندر سفید                          -رنو 1

 

 مولد نیروگاهي تجارت فارس  مزايده گزار:   شرکت  -2

خیابان مالصندرا  خیابان شنرکت واق  در   پشنتیاانيمحل دريافت فرم پیشننهاد قیمت و شنرايم مزايده وا د   -3

  12متري یربي)شنهید بي بي شنهربانويي   پالک    12شنی  بهایي شنمالي  خیابان صنایب تاريزي یربي  کو ه  

 مراجعه نمایید. http://tfpg.irباشد يا به آدرس اينترنتي مي

بايد طي رسید  باشد که  ميمعادل دو میلیون تومان    ريال  20.000.000  میزان تضمین شرکت در مزايده   -4

واريز    مولد نیروگاهي تجارت فارس   به نام شرکت  مليبانک    0110803302000  بانكي جداگانه به  ساب شماره

    ک بانكي به عنوان تضمین قابل قاول نیست   )گذاشتن  ک تضمیني و و به ضمیمه مدارک ارسال گردد. 

بايسننت  مدارک مورد نیاز و نیز پیشنننهاد قیمت خود را به طور مجزا در پاکتهاي الب و ب به  متقاضننیان مي  -5

 پشتیااني  به وا د   27/8/1399شناه مورخ  سنهروز    16تا سناعت شنرح ذيل و به صنورت  ک و مهر شنده   داک ر  
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  12: تهران  خیابان مالصندرا  خیابان شنی  بهایي شنمالي  خیابان صنایب تاريزي یربي  کو ه  درس آشنرکت به  

 تسلیم نموده و رسید دريافت نمايند. 12متري یربي)شهید بي بي شهربانويي   پالک 

 پاکت الف شامل :

کصي  خر و  آمدارک شنناسنايي متقاضني )کصي صناحه اول شنناسننامه و در صنورت داشنتن توضنیه کصي صناحه   _

 کارت ملي  

 اصل فیش واريزي  _

مدارک   هي روزنامه رسنمي آگخرين آتوضنیه : متقاضنیان  قوقي میاايسنت عالوه بر کصي اسناسننامه شنرکت و  

 شناسايي اعضاي هیات مديره را نیز ارسال نمايند.

 پاکت ب شامل:

 فرم پیشنهاد قیمت و شرايم شرکت در مزايده مي باشد. 

نام و نشنناني و تلان تماس  پشننت پیشنننهاد قیمت خودرو بايد در پاکت جداگانه و  ک و مهر شننده با قید    -6

 پاکت ارایه گردد.

ن زمینه  اي  مزايده گزار در قاول يا رد هريک از پیشننهادات اختیار تام داشنته و هیگ گونه ادعا و اعتراضني در-7

 مسموع نخواهد بود.

  عهده برنده مزايده خواهد بود.  رب  هزينه کارشنناسنيو    مالیات   نقل و انتقالتعويض پالک )کلیه هزينه هاي -8

 معتار مي باشد. 2/10/1399و بیمه بدنه تا تاري   10/1/13400 در ضمن بیمه شخص ثالث تا تاري 

سنصرده و پیشننهاداتي که بعد از انقضناي مهلت مقرر واصنل شنود  پیشننهادات ناقص و ماهم  مخدوش و بدون  -9

 مورد تأيید ناوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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کمسنیون برگزاري مزايده ابتدا سنصرده شنرکت در مزايده متقاضنیان ) پاکت الب  را بررسني و پا از ا راز -10

ده   اقدام به بازگشننايي پاکت پیشنننهاد ن با میزان مقرر براي شننرکت در مزايآصننحت مالو واريزي و مبابقت  

 قیمت )پاکت ب  خواهد نمود. 

مي باشنند که در  يک هاته پا از اتمام مهلت تحويل پیشنننهادات توجه: تاري  بازگشننايي پاکتهاي پیشنننهادات  

 صورت تغییر به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 

بايسنت براي انجام معامله  اضنر شنود در  يده ميبرنده مزايده ظرف مدت يک هاته از تاري  اعالم نتیجه مزا  -11

 ییر اينصورت سصرده برنده ضام و طاق مقررات با نار دوم معامله خواهد شد.

 تاصره: با ترين قیمت پیشنهادي  ماناي تعیین برنده مزايده خواهد بود. 

 واريز نمايد. خواهد شد ) که متعاقاا اعالم مالو خودرو را نقداً به  ساب شرکت کل برنده مزايده بايد  -12

در صنورتي که برنده از پیشننهاد خود اعالم انصنراف نمايد سنصرده شنرکت در مزايده وي به نا   شنرکت ضنام -13

خواهد شند و مراتب فو  به برنده دوم ابال  میگردد در صنورت عدم اقدام از نا یه برنده دوم نیز سنصرده شنرکت 

 خواهد شد.در مزايده وي ضام و مزايده تجديد 

توضنیه: پا از تنظیم ماايعه نامه بین برنده مزايده و شنرکت   مدارک و مسنتندات مربوطه جهت انجام مقدمات 

نقل و انتقال   توسنم شنرکت به دفترخانه اسنناد رسنمي ارسنال میگردد لذا به محض اعالم دفترخانه اسنناد رسنمي 

م تشنرياات نقل و انتقال قبعي خودرو خريدار موظب  ماني بر آماده شندن اسنتعالمها و اسنناد مربوطه جهت انجا

اسنت ضنمن هماهنگي با شنرکت  داک ر تا يک هاته در دفترخانه  ضنور يافته و همزمان با انتقال قبعي خودرو  

 اقدام نمايد. 8نسات به پرداخت ساير هزينه هاي موضوع بند 
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 هبه شننمار  .....................................  فرزند / به شننماره ثات  .......................................بديهي اسننت اينجانب /شننرکت  

  ............................................ مننلنني  نشنننناننني  ....................................  مننتننولنند کنند   ........................................   بننه 

بنا مبنالعنه و آگناهي کنامنل و روينت مورد مزاينده     ..........................................................................................................

 موافقت خود را با شرايم مندرج در مزايده و نیز با امضا آن تمايل خود را براي شرکت در مزايده اعالم میدارم

 

 

 

 قاول است  شرايم فو  مبالعه شد و به طور کامل مورد

 مهر و امضا پیشنهاد دهنده                                                                                           

 

 

 


