تاریخ................................... :
پیوست................................. :

آگهي تفصيلي مسايذه فروش ضايعات شركت اگسوز خودرو خراسان
 ) 1موضوع مزايده:
تا سالم ٍ ازاي احتطام ،ظوي ػطض ذيط همسم ّواًگًَِ وِ زض آگْي هٌسضج زض ضٍظًاهِ وثيطاالًتطاض ذطاساى
ضواضُ  19994 ٍ19992تِ تاضيد ّاي يىن ٍ سَم زيواُ  1397شوط گطزيسُ تَز ،ايي ضطوت زض ًظط زاضز
وليِ ظايؼات تطىِ ذَز ضا اظ ؼطيك هعايسُ وتثي تِ ضطح آگْي اٍليِ ٍ اسٌاز حاظط تِ فطٍش تطساًس .الالم
هَظَع هعايسُ تِ ضطح شيل هي تاضس:
(تطىِ 220ليتطي ذالي ٍ ضٍؿي هستؼول)

 ) 2تعهدات شركت كنندگان در مزايده :
 ) 2 – 1ضطوت وٌٌسگاى زض هعايسُ تا اهعاي آگْي تفصيلي تؼْس هي ًوايٌس وليِ ظايؼات هَظَع هعايسُ وِ
زض هحل اًثاض ظايؼات ضطوت هَجَز هي تاضس ضا ضؤيت ًوَزُ ٍ اظ ويفيت ٍ وويت آى آگاّي واهل حاصل
ًوايس.ايي ظايؼات تايس تِ صَضت يىجا اظ واضذاًِ ذاضج ضَز.

 ) 2 – 2تِ هحط اتالؽ ًظط وويسيَى هؼاهالت هثٌي تط تطًسُ ضسى ،پس اظ اًؼماز لطاضزاز هؽاتك تا هست ظهاى
همطض زض لطاضزاز في ها تيي ًسثت تِ پطزاذت ٍجِ ٍ ذطٍج الالم السام ًوايس.

ّ ) 2 – 3عيٌِ ّاي ًاضي اظ هعايسُ اػن اظ آگْي ضٍظًاهِ – هاليات – ػَاضض – تيوِ – تاضگيطي ٍ حول ٍ ...
تَسػ تطًسُ هعايسُ پطزاذت هي گطزز.
 ) 2 – 4لَاًيي هطتَغ تِ صٌف ذَز ضا ضػايت ًوايٌس.

 ) 2 – 5هساضن شيل ضا پس اظ تْيِ ٍ وٌتطل ًْايي تحَيل ضطوت ًوايٌس.
 سپطزُ ضطوت زض هعايسُ تِ ضطح شيل تؼييي ،وِ ًسثت تِ ٍاضيع ٍجِ تِ حساب ضواضُ  451781197تِ ًامضطوت اگعٍظ ذَزضٍ ذطاساى ًعز تاًه تجاضت ضؼثِ اهام ًيطاتَض تا وس تاًه ٍ 4510يا صٌسٍق ضطوت
السام ٍ فيص ٍاضيعي تِ ساظهاى تاظاضياتي ٍ فطٍش تحَيل گطزز.
 هثلؾ سپطزُ ضطوت زض هعايسُ  10/000/000ضيال تطاي ظايؼات تطىِ 220ليتطي ذالي ٍ ضٍؿي هستؼولتؼييي ٍ اتالؽ هي گطزز.
ٍ -اضيعهثلؾ  100،000ضيال تاتت ّعيٌِ ضطوت زض هعايسُ ٌّگام تحَيل اسٌاز هطتَؼِ

 ) 2 –7هساضن زضذَاستي ضطوت ضا حساوثط تا هَضخ  1397/10/08تِ ساظهاى فطٍش تحَيل ٍ ضسيس
زضيافت زاضًس .تَظيح ايٌىِ پاوتْاي ٍاصلِ هوَْض تِ هْط ساظهاى تاظاضياتي ٍ فطٍش ٍ ساظهاى حطاست
ضطوت اگعٍظ ذَزضٍ ذطاساى هي گطزز ٍ تٌْا پاوتْايي تطضسي ذَاّس ضس وِ زاضاي هْطّاي هصوَض تاضس.

 ) 3ساير شروط :
 ) 3 – 1هتماظياى هلعم تِ اضائِ ليوت تطهثٌاي ٍاحس ػسز ٍ تطىِ تِ صَضت ضيالي تا ضطح ضلن ٍ حطٍف
هي تاضٌس.

 ) 3 – 2زض صَضت اًصطاف تطًسُ ،سپطزُ تِ ًفغ ضطوت اگعٍظ ذَزضٍ ذطاساى ظثػ هيگطزز.

 ) 3 – 3فطٍضٌسُ ًسثت تِ ضفغ اًسساز سپطزُ ّاي ًفطات تؼسي پس اظ اًؼماز لطاضزاز لؽؼي تا تطًسُ هعايسُ
ظطف هست زٍاظزُ ضٍظواضي السام هي ًوايس.
 ) 3 – 4زض صَضت تطًسُ ضسى حسالل  % 100اظ ول هثلؾ لطاضزاز اظ ذطيساض اذص هي گطزز.

 ) 3 – 5وويسيَى هؼاهالت زض لثَل ٍ يا ضز وليِ پيطٌْازات هرتاض هي تاضس.

 ) 3 – 6وويسيَى هؼاهالت ًسثت تِ زضذَاستْاي ًالص ،هثْن ،هططٍغ ،فالس سپطزُ ٍ يا زضذَاستْايي وِ
پس اظ پاياى ٍلت ازاضي تاضيد  1397/10/08تِ ضطوت تحَيل گطزز ،تطتية اثط ًرَاّس زاز.
تَظيح ايٌىِ ،اظ تىاض تطزى الفاظي ًظيط تاالتطيي ليوت پيطٌْازي ٍ يا تؼييي چٌس زضصس تيطتط ًسثت تِ سايط
ضطوت وٌٌسگاى جساً ذَززاضي گطزز( .فمػ پيطٌْازّاي ليوت زاض تطضسي هي گطزز).

 ) 3 – 7فطم هَظَع هعايسُ تِ پيَست هي تاضس ،وِ ستَى هطتَؼِ تَسػ ضطوت وٌٌسگاى تىويل ذَاّس
گطزيس .زضج ليوتْاي پيطٌْازي ،تِ صَضت ػسز ٍ حطٍف العاهي است.

 ) 3 – 8جلسِ وويسيَى هؼاهالت هَضخ  1397/10/09زض هحل ضطوت اگعٍظ ذَزضٍ ذطاساى تطىيل ٍ
ًسثت تِ گطايص پاوتْاي ضسيسُ السام ٍ پيطٌْازات ٍاصلِ هَضز تطضسي لطاض هي گيطز.
ايٌجاًة  ..............................................هثاضطتاً ٍ /والتاً اسٌاز هعايسُ تِ ضواضُ  ...............ضا زض ساػت ..........
هَضخ  1397/ /زضيافت ٍ ًسثت تِ تىويل آى السام ًوَزم.
شركت اگسوز خودرو خراسان در قبول و يا رد كليه پيشنهادات مختار مي باشذ.

آزضس هحل واض ........................................................................................تلفي تواس....................
آزضس هحل سىًَت .................................................................................تلفي تواس....................
ضواضُ فاوس  .....................ضواضُ تلفي ّوطاُ...........................
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