شرایط مزایده وسایل نقلیه شرکت بهمن بار کرمان (فرم شماره)2
 )1مزایده به صورت کتبی و فروش به صورت نقدی می باشد.
 )2سپرده شرکت درمزایده باید بصورت نقدی به شماره حساب ذیل واریز گردد و تودیع سایر اسناد مالی یا
تعهدآور پذیرفته نخواهدشد .سپرده نفرات اول تا سوم تازمان انجام کلیه مراحل قانونی تحویل به برندگان،
نزد شرکت خواهد ماند و سپرده سایرین پس از اعالم نفرات برنده مسترد خواهدشد.
شماره حساب 2218261329220

نزد بانک ملی شعبه کارخانه سیمان کرمان

(قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی)

 )6سپرده برای موارد ردیف های  1الی  3مبلغ یکصد میلیون ریال و سایر ردیف ها سی میلیون ریال می باشد.
بدیهی است برابر قوانین مزایده ،سپرده نفرات برنده مزایده در صورت انصراف بنفع شرکت بهمن بار ضبط
خواهد شد و منصرفین حق اعتراض و ادعا را از خود سلب می نمایند.
 )0الزم است متقاضیان اسناد مزایده شامل فرم شرایط (شماره )2و پیشنهاد قیمت (شماره  )1را همراه با فیش
واریزی مبالغ سپرده اعالم شده در پاکت های تحویلی گذارده و درپاکت را امضا نموده ،چسبانده و در
موعد مقرر تحویل دفترشرکت نمایند.
 )5پیشنهادات دارای خط خوردگی ،الک گرفتگی ،خدشه و فاقد سپرده از مزایده حذف خواهند شد.
 )3هزینه های آگهی روزنامه و کارشناسی قیمت پایه به نسبت قیمت ،تسهیم شده و پرداخت آن همراه با
هزینه های تعویض پالک  ،انتقال سند و مالیات بر ارزش افزوده به عهده برندگان مزایده می باشد.
 )7برندگان مزایده بایستی تا  79/5/13نسبت به واریز تتمه وجه خودرو اقدام نموده وظرف مدت حداکثر
یکماه از تاریخ اعالم نتایج برای تعویض پالک و انتقال سند اقدام نمایند و درغیرآن ضمن ضبط سپرده،
خودرو به نفر دوم تحویل خواهدشد.
 )9کلیه پرداخت های قانونی نظیر جرایم رانندگی ،عوارض سالیانه شهرداری ،مالیات و...تا زمان اعالم نتایج
برعهده شرکت بهمن بار می باشد.
 )8کارشناسی قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شده و پیشنهادات پایین تر از قیمت پایه ،از
مزایده حذف خواهندشد.
 )12جلسه بازگشایی پاکات با حضور نماینده گروه صنایع سیمان کرمان ،اعضای هیأت مدیره شرکت بهمن بار بوده
و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بالمانع است.
 )11محل بازگشایی پاکات دفتر شرکت بهمن بار به نشانی بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان ،جنب میدان
شهدای سیمان می باشد.
 )12شماره تلفن  )260( 62812169- 62812523در ساعات اداری و همراه ( 28162029035آقای قصاب زاده)
پاسخگوی سواالت احتمالی متقاضیان محترم می باشد.

 )16برنامه زمان بندی مزایده به شرح ذیل است:
الف) دریافت اسناد مزایده وبازدید خودروها

از 87/5/13تا  87/5/25ساعت  9تا 13

ب) تکمیل اسناد و تحویل به شرکت

تا  87/5/ 25ساعت 13

ج) بازگشایی پاکات

 87/25/27ساعت 8

د) اعالم برندگان و استرداد سپرده نفرات چهارم به بعد

 87/25/29ساعت 8

ه) آخرین مهلت برای تحویل خودرو،تعویض پالک و انتقال سند  87/23/27ساعت13
 )10نشانی محل های تحویل اسناد و بازدید به شرح ذیل است:
 )1دریافت اسناد و پاکات مزایده:
الف) دفتر شرکت به نشانی بزرگراه آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،بلوار ورودی کارخانه سیمان ،سمت چپ
ب) کیلومتر  17بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ،پایانه بار ،غرفه18
 )2بازدید خودروها :پارکینگ شرکت بهمن بار

*توجه  :تحویل مدارک شرکت در مزایده به دفتر شرکت به نشانی فوق انجام می پذیرد.
 )15شرکت حمل ونقل بهمن بار در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 )13تأیید شرایط مندرج در این فرم و درج مشخصات خواسته شده در جدول پایین الزامی است:
نام و نام خانوادگی متقاضی

کدملی

تلفن همراه

تلفن ثابت

نشانی کامل منزل یا محل کار..................................................................................................................................................... :
شماره حساب بانکی برای برگشت سپرده(ترجیحا بانک ملی)........................................................ :بانک............................. :

اینجانب ................................................در صحت و سالمت بدون منع قانونی برای معامله،با علم و اطالع کافی
ازمقررات حاکم بر مزایده ،فرم حاضر را تکمیل نموده و جمیع شرایط مندرج را بدون قیدو شرط می پذیرم.
تاریخ تکمیل فرم................................ :

امضای متقاضی......................................... :

