فرم شرایط شرکت در مزایده
شرکت ک شتیرانی والفجر در نظر دارد تعداد  3د ستگاه از خودرو های را با م شخ صات مندرج در جدول ذیل از
طریق مزایده عمومی بفروش برساند .
شرایط شرکت در مزایده
 -۱متقاضیییاج ج ت بازدید خودروهای موضییوعی می توانند ج ت انجاا هماهنگی های زا با شییماره تنف
 ۰۲۱۸۸۸۲۴۰۶۰تماس داشته باشند.
 -۲متقاضیاج می بایستی پیشن اد خود را در  3پاکت جداگانه ک و م ر شده به ترتیب ذیل تحویل نمایید:
پاکت الف :ا صل ر سید واریز مبنغ ضمانت شرکت در مزایده برای هر خودرو به مبنغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ :ریال معادل ده

مینیوج توماج به حساب شماره شماره  ۰۱۰5۴5۲۱37۰۰۰بناا شرکت کشتیرانی والفجر نزد بانك منی شعبه
قائم مقاا فراهانی (شماره شبا ) 33۰۱7۰۰۰۰۰۰۰۱۰5۴5۲۱37۰۰۰
پاکت ب  :مدارک شنا سایی پی شن اد دهنده  ،ا شخاص حقیقی کپی پ شت و رو کارت منی و ا شخاص حقوقی
اساسنامه  ،کد اقتصادی و شناسه منی شرکت.
پاکت ج  :فرا تکمیل شده پیشن اد قیمت ( عددی و حروفی ) همراه با م ر  ،امضاء و اثر انگشت
 -3پاکات پی شن اد می بای ست حداکثر تا  ۱۰روز کاری پس از تاریخ انت شار آگ ی به دبیرخانه شرکت ک شتیرانی
والفجر به آدرس  :خیاباج قائم مقاا فراهانی  ،با تر از میداج شییعا

پالک  ، ، 97طبقه همکف  ،در قبال اخذ

رسید تحویل گردد.
 -۴شرکت در رد یا قبول یك یا کنیه پیشن ادات مختار است.
 -5به پیشن ادات ناقص  ،مب م  ،مشروط  ،مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مزایده  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -۶سپرده نفرات اول و دوا برنده مزایده در صورت امتنا از انجاا معامنه مسترد نخواهد شد (.سپرده نفر دوا در
صورت واریز کنیه مطالبات شرکت  ،از نفر اول قابل استرداد می باشد).
 -7پرداخت کنیه هزینه های مربوطه اعم از  :کار شناس ر سمی دادگ ستری  ،آگ ی روزنامه  ،معاینه فنی  ،عوارض
سالجاری  ،تعویض پالک  ،وکالتنامه  ،نقل و انتقال و حق التحریر و حق الثبت خودرو در دفتر خانه ا سناد ر سمی و
 ٪۹قیمت پیشن ادی بعنواج عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به ع ده برنده مزایده می باشد.
 -۸انتقال مالکیت خودرو بصورت قطعی و فقط به ناا شخص برنده در مزایده امکاج پذیر می باشد.
 -9برنده مزایده متع د اسییت حداکثر ظرف مدت دو روز پس از اعالا مراتب توسییط شییرکت کشییتیرانی والفجر
ن سبت به واریز  ٪۸۰مبنغ پی شن ادی به شماره ح ساب اعالا شده در بند  ۲فرا فوق اقداا نماید.بدی ی ا ست
پرداخت مبنغ باقیمانده ثم معامنه در زماج تعویض پالک خودرو و انتقال مالکیت در دفترخانه اسییناد رسییمی ،

همزماج با تحویل خودرو خواهد بود (.در صورت عدا واریز وجه اعالا شده تو سط برنده مزایده در م نت تعیی
شده  ،سپرده مربوطه مسترد نخواهد شد و خودرو به نفر دوا واگذار می گردد).
 -۱۰پاکات پیشن ادات واصنه روز یکشنبه مورخ۱۴۰۱ /۰۴/۱۲در دفتر مدیرعامل شرکت مفتوح و به نفر برنده اعالا
خواهد گردید.
 -۱۱شرکت کننده در مزایده می تواند پی شن اد خرید هریك از خودروهای م شخص شده در اگ ی را به صورت
جداگانه ارائه نماید.
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