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بسای تعداد(بِ عدد) ____ (بِ حسٍف) _______ پیشٌْاد ًَشتِ شدُ دز ایي صفحِ هبلغ (بِ عدد)
بِ عاهل ذیحساب ساشهاى دز استاى:
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تحَیل گسدید .دز ضوي کلیِ شسایط هٌدزج دز آگْی هصایدُ ٍ ظْس ایي ٍزقِ زا بدٍى قید ٍ شسط پریسا بَدُ ٍ

با اطالع اش کن ٍ کیف کاالّای هرکَز پیشٌْاد خَد زا ازائِ ًوَدُ ام.
ًام ٍ ًام خاًَادگی:

تاریخ:

اهضاء:

« شرایط شرکت در مزایذه اموال منقول»
 -1هتقبضی ضشکت دس هضایذُ هی ثبیست اقذاهبت صیش سا ثِ اًجبم ثشسبًذ.
الف -تکویل ٍ اهضبء ثشگ پیطٌْبد ٍ تؼْذًبهِ ضشایظ ضشکت دس هضایذُ اهَال هٌقَل ٍ قشاسدادى آى دس پبکت هخػَظ پیطٌْبد.
ة-سپشدُ ضشکت دسهضایذُ هؼبدل  %15هجلغ پبیِ ّش سدیف ثَدُ ٍ هتقبضی هَظف است ثِ غَست فیص ٍاسیضی ثحسبة سپشدُ هذیشیت یب اداسُ سبصهبى دس استبى هحل تحَیل پبکت یب چک تضویٌی ثِ ًبم سبصهبى ثِ دسخَاست خشیذاس تْیِ ٍ ثِ هذیشیتْب ٍ اداسُ ّبی سبصهبى دس استبى ّب تحَیل ٍ سسیذ سیستوی اخز ٍ ضوي
دسج ضوبسُ سشیبل ٍ تبسیخ سسیذ ٍدیؼِ ،دس ریل ّش فشم پیطٌْبد ًسخِ هشثَعِ سا ثِ فشم پیطٌْبد قیوت ضویوِ ٍ دس داخل پبکت قشاس دّذ.
 -2حضَس پیطٌْبد دٌّذگبى دس جلسِ ثبصگطبئی پبکتْبی هضایذُ ثالهبًغ است.
 -3فْشست ثبالتشیي قیوتْبی پیطٌْبدی دس سٍص ثبصگطبئی پبکتْب تٌظین ٍ دس سٍص ثؼذ اسبهی ثشًذگبى دس تبثلَ اػالًبت هذیشیتْب دس اداسُ ّبی سبصهبى دس استبًْب ٍ ٍة گبُ سبصهبى اػالم هی گشدد ٍ ایي اػالم ثِ هٌضلِ اػالى سسوی ثِ ثشًذگبى اٍل ٍ دٍم هی ثبضذ.
 -4سپشدُ سبیش افشاد ضشکت کٌٌذُ دس هضایذُ (ثِ جض ًفشات اٍل ٍ دٍم) پس اص اػالم قغؼی ثشًذگبى دس قجبل اسائِ ًسخِ اٍل سسیذ سپشدُ هستشد خَاّذ ضذ.
 -5سبصهبى دس سد یب قجَل یک یب کلیِ پیطٌْبدّب دس ّش هشحلِ اص هضایذُ حتی پس اص اػالم ثشًذُ هضایذُ ثٌب ثِ ّش ػلت تب قجل اص تحَیل توبم یب قسوتی اص هبل هختبس ٍ هبرٍى هیجبضذ ٍ ثبثت سدّ ،یچگًَِ خسبستی پشداخت ًوی گشدد ٍ ثِ خشیذاس غشفبً آًچِ سا کِ سپشدُ ػَدت دادُ هی ضَد.
 -6ضشکت دس هضایذُ ٍ اسائِ پیطٌْبد ثِ هٌضلِ قجَل کلیِ ضشٍط ضوٌی ٍ حل اختالف تَسظ کویسیسَى هؼبهالت سبصهبى هی ثبضذ.
 -7پس اص اًجبم تطشیفبت هضایذُ ٍ اػالم ًفشات اٍل ٍ دٍم ،ثشًذُ هضایذُ کلیِ خیبسات ثِ ٍیژُ غجي فبحص سا اص خَد سلت هی ًوبیذ.
 -8بزنده اول ظزف مدت  4روس اداری اس تاریخ اعالم بزنده ،مکلف به واریش وجه و دریافت حواله می باشد و در صورت عدم واریش مبلغ پیشنهادی توسط بزنده اول در مهلت مذکور و یا واریش وجه و عدم اخذ حواله ،سپزده وی ضبط می گزدد و بزنده مشایده حق هزگونه اعتزاض را اس خود سلب می نماید.
 -9خشیذاساى هَظف هی ثبضٌذ حذاکثش ظشف هذت  3سٍص اداسی پس اص دسیبفت حَالِ ًسجت ثِ خشٍج کبال اص اًجبس اقذام ًوبیٌذ ٍ دس غَستیکِ خشیذاس دس هَػذ هقشس ًسجت ثِ ٍاسیض ٍجِ ٍ دسیبفت حَالِ اقذام ًوبیذ ٍلی دس هَػذ تؼییي ضذُ جْت تحَیل ٍ خشٍج کبال اص اًجبس اقذاهی ثؼول ًیبٍسد ثِ اصاء ّش سٍص تبخیش تب هذت دُ سٍص
 %2هجلغ فشٍش ثبثت ّضیٌِ اًجبسداسی اص ٍی اخز خَاّذ ضذ ٍ تبخیش ثیص اص دُ سٍص ثؼٌَاى اًػشاف خشیذاس تلقی ٍ هؼبهلِ فسخ هی گشدد کِ دس ایي غَست ٍدیؼِ ضجظ ٍ ّضیٌِ اًجبسداسی دس هذت فَق اص ٍجَُ ٍاسیضی کسش ٍ هبثقی هستشد خَاّذ ضذ.
 -10ثب اًقضبء  4سٍص اداسی اص تبسیخ اػالم ثشًذگبى دس تبثلَ اػالًبت هذیشیتْب ٍ اداسُ ّبی سبصهبى دس استبًْب ٍ ٍة گبُ سبصهبى ،ثشًذُ دٍم ثبیذ ثِ سبصهبى هشاجؼِ تب دس غَست ػذم ٍاسیض ٍجِ تَسظ ثشًذُ اٍل ًسجت ثِ ٍاسیض ٍجِ ٍ تحَیل کبال اقذام ًوبیذ دس غیش ایي غَست هفبد ثٌذّبی  11 ٍ9 ،8دس هَسد ثشًذُ دٍم ًبفز هی
ثبضذ.
 -11چٌبًچِ خشیذاس دس هَػذ هقشس ًسجت ثِ ٍاسیض ٍجِ اقذام ٍ حَالِ تحَیل کبال سا ًیض دسیبفت ًوبیذ ٍلی دس هْلت تؼییي ضذُ  3سٍص ثشای خشٍج کبال اًػشاف خَد سا ثِ غَست هکتَة ٍ هثجَت اػالم ًوبیذ هؼبهلِ فسخ ٍ غشفبً ٍدیؼِ ایطبى ضجظ خَاّذ ضذ.
 -12ثب تَجِ ثِ اعالػبت کبهل اسائِ ضذُ اص کبال دس آگْی ٍ تبثلَ اػالًبت هذیشیتْب ٍ اداسُ ّبی سبصهبى دس استبًْب ٍ ٍة گبُ سبصهبى ٍ ًیض فشاّن ثَدى اهکبى سٍیت کبال تَسظ خشیذاس  ،اػتشاؼ ثؼذی دسخػَظ ًقع کبال اص حیث کیفیت هسوَع ًخَاّذ ثَد ٍ خشیذاس ثب اهضبء ریل ثشگ ضشایظ ضشکت دس هضایذُّ ،شگًَِ اػتشاؼ
ثؼذی سا اص خَد سلت ٍ سبقظ هی ًوبیذ.
 -13دسهؼبهالت ٍسبئظ ًقلیِ داسای پالک اًتظبهیّ ،ضیٌِ ّبی هشثَط ثِ ػَاسؼ سبلیبًِ (اص سبل سبخت خَدسٍ تب سبل فشٍش)  ،جشائن ًبضی اص تخلفبت هشثَط ثِ ػذم سػبیت هقشسات ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ٍ کلیِ ّضیٌِ ّبی ًقل ٍ اًتقبل ٍ خشج هحضش ثِ ضشح اػالهی دس فشم اعالع سسبًی سدیفْبی هضایذُ ثؼْذُ خشیذاس هی ثبضذ.
دس خػَظ ٍسبئظ ًقلیِ داسای پالک کبس اص قجیل (کبهیَى ،کبهیًَت ،اتَثَس ،هیٌی ثَسٍ ،اًت ثبس ٍ تبکسی) ػالٍُ ثش هَاسد فَق الزکش ،هبلیبت هطبغل ًیض (اصسبل سبخت خَدسٍ تب سبل فشٍش) ثؼْذُ خشیذاس هی ثبضذ.
 -14دس هؼبهالت خَدسٍّبی داسای پالک اًتظبهی ٍ ٍاسداتی فبقذ پالک اًتظبهی ،کلیِ ّضیٌِ ّبی ضوبسُ گزاسی ثِ ػْذُ خشیذاس ثَدُ ٍ خشیذاس هَظف است حذاکثش ظشف هذت  2هبُ اص خشیذ ًسجت ثِ اخز سٌذ ضوبسُ گزاسی(کبسدکس) اص سبصهبى ٍ ضوبسُ گزاسی خَدسٍ اقذام ًوبیذ .دس غیش ایٌػَست پشداخت ّشگًَِ ّضیٌِ صائذ ثش
هَاسد اػالهی دس ضشایظ هضایذُ ٍّوچٌیي ّشگًَِ هسئَلیت ًبضی اص ػذم ضوبسُ گزاسی خَدسٍ ثِ ػلت تغییش دس قَاًیي ٍ هقشسات ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی ٍ سبیش قَاًیي ٍ هقشسات جبسی ثِ ػْذُ خشیذاس ثَدُ ٍ سبصهبى ّیچگًَِ هسئَلیتی دس ایي خػَظ ًخَاّذ داضت .ثؼالٍُ ّشگًَِ ّضیٌِ ٍ هسئَلیت ًبضی اص تشدد خَدسٍ ثب
پالک اًتظبهی قجلی ثش ػْذُ خشیذاس خَاّذ ثَد.
ٍ -15سبیظ ًقلیِ اٍساقی هی ثبیست تَسظ خشیذاس ظشف هذت  48سبػت ثؼذ اص تحَیل اٍساق گشدد .ثذیْی است تجؼبت ػذم اجشای آى ثؼْذُ خشیذاس هی ثبضذ.
 -16سٌذ ضوبسُ گزاسی خَدسٍ (کبسدکس) اػن اص داسای پالک ٍ ٍاسداتی فبقذ پالک اًتظبهی غشفبً ثٌبم خشیذاس هضایذُ غبدس خَاّذ ضذ.
 -17ثشای خَدسٍّبیی کِ اص ًظش ساَّس ًبجب غیشقبثل ضوبسُ گزاسی تطخیع دادُ ضًَذ (اص قجیل خَدسٍّبی ساّسبصی ،کطبٍسصی ،اٍساقی ٍ  )...کبسدکس ضوبسُ گزاسی غبدس ًگشدیذُ ٍ غشفبً ًسجت ثِ غذٍس حَالِ ثٌبم خشیذاس اقذام ٍ دس غَست استؼالم هشاجغ قبًًَی ٍ غالحیتذاس اداسی ،گَاّی فشٍش تَسظ هذیشیت یب اداسُ
استبًی هشثَعِ غبدس خَاّذ ضذ.
 -18سفغ هطکبالت احتوبلی (هشثَط ثِ صهبى قجل اص فشٍش) دس هشاجغ قضبیی ،اًتظبهی ٍ اداسی ثؼْذُ سبصهبى هی ثبضذ.
 -19غذٍس ّشگًَِ کبسدکس ،تبییذ کبسدکس ،اًَاع گَاّیْبی هشثَط ثِ خَدسٍّبی قبثل ضوبسُ گزاسی غشفب ًتَسظ هذیشیت فشٍش اًجبم خَاّذ ضذ ٍاستبًْب ًوی تَاًٌذ ساسبً اقذام ًوبیٌذ.
 %6 -20هجلغ پیطٌْبدی ثؼٌَاى هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ (دس هَاسد هطوَل) ػالٍُ ثش هجلغ پیطٌْبدی اص خشیذاساى اخز خَاّذ ضذ.
 -21چٌبًچِ ثخطی اص کبالّبی هٌذسج دس یک حَالِ قبثل تحَیل ًجَدُ ٍ اسصش آى ثخص ثیص اص  %25اسصش کل حَالِ ثبضذ ،دس غَست ػذم توبیل ثشًذُ هضایذُ ثشای تحَیل کبالً ،سجت ثِ اثغبل حَالِ ٍ ثبصپشداخت ٍجِ ٍاسیضی تَسظ خشیذاس اقذام خَاّذ ضذ .دسغَستیکِ اسصش کبالّبی غیشقبثل تحَیل حَالِ هؼبدل یب کوتش اص
 %25اسصش کل حَالِ ثبضذ خشیذاس هَظف ثِ دسیبفت ثخص قبثل تحَیل هی ثبضذ ٍ دس غَست استٌکبف خشیذاس اص تحَیل کبالی قبثل تحَیل ،ثِ اصای ّش سٍص تبخیش تب هذت  10سٍص %2 ،هجلغ فشٍش ثبثت ّضیٌِ اًجبسداسی اص ٍی اخز خَاّذ ضذ ٍ تبخیش ثیص اص دُ سٍص ثؼٌَاى اًػشاف خشیذاس تلقی ٍ هؼبهلِ هٌفسخ هی گشدد .دس ایي
غَست ّضیٌِ اًجبسداسی دس هذت فَق اص ٍجَُ ٍاسیضی کسش ٍ هبثقی هستشد خَاّذ ضذ.
 -22ضشکت کٌٌذگبى دسهضایذُ هجبص ثِ تسلین ثیص اص یک پیطٌْبد ثشای ّش سدیف (پبستی) اص هضایذُ ًوی ثبضٌذ ،لزا چٌبًچِ پس اص ثبصگطبیی پبکتْبی هضایذُ هطخع گشدد ضشکت کٌٌذُ ای ثشای یک سدیف (پبستی) اقذام ثِ تسلین چٌذ پیطٌْبد (دسیک یب چٌذ پبکت هضایذُ) ًوَدُ ثبضذ ،کویسیَى هؼبهالت فی الوجلس پیطٌْبدّبی
هضثَسسا اثغبل ٍسبیش پیطٌْبدات ٍاغلِ ساهَسد ثشسسی قشاس خَاّذ داد.
 -23دسخَاست اًػشاف اص هضایذُ هی ثبیست ثِ غَست هکتَة ٍهثجَت قجل اص اتوبم آخشیي هْلت دسیبفت اسٌبد ٍ اٍساق هضایذُ ثبضذ ،دس غیش ایٌػَست کویسیَى ثِ دسخَاستْبی ثؼذ اص اتوبم هْلت پبکت گیشی تشتیت اثش ًخَاّذ داد.
-24ثِ پیطٌْبدات فبقذ سپشدُ ،هجْن ،هخذٍشً ،بقع (کلیِ ثخص ّبی هشتجظ ثب سدیف پیطٌْبدی هی ثبیست تکویل گشدد)  ،فبقذ اهضبء ،هطشٍط ،کوتش اص قیوت پبیِ ٍ آًذستِ اص پیطٌْبداتی کِ ثؼذ اص هذت هقشس دس آگْی سسیذُ ثبضذ تشتیت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ.
 -25هتقبضی ضشکت دس هضایذُ ثبیذ هطوَل قبًَى ساجغ ثِ هٌغ هذاخلِ ٍصساء ً ،وبیٌذگبى هجلس ٍ کبسهٌذاى دٍلت دس هؼبهالت دٍلتی ٍ کطَسی هػَة دی هبُ ً 1337جبضذ.
 -26دس خػَظ کبالّبی هطوَل عشح ضجٌن ،ثشًذُ هضایذُ هَظف ثِ سػبیت کلیِ قَاًیي ٍ هقشسات هشثَط هی ثبضذ.
 -27هتقبضی ضشکت دس هضایذُ ثبیذ اعالػبت َّیتی خَد ضبهلً :بم ٍ ًبم خبًَادگی ،کذ هلی (کذ اقتػبدی ٍ ضوبسُ ثجت ضشکت ثشای اضخبظ حقَقی) ٍ ّوچٌیي قیوت پیطٌْبدی خَد سادس هحلْبی پیص ثیٌی ضذُ دس فشم پیطٌْبد ٍ تؼْذًبهِ ضشکت دس هضایذُ دسج ٍ پس اص تکویل سبیش ثخطْبی فشم هضثَس ،ریل آًشا اهضبء ٍ دس
پبکت هخػَظ پیطٌْبد قشاس دّذ.
 -28ضشکت کٌٌذُ دس هضایذُ هَظف است دس ریل ّش فشم پیطٌْبد تؼذاد سدیفْبی پیطٌْبدی هٌذسج دس آى فشم سا ثِ ػذد ٍ حشٍف دس هحل پیص ثیٌی ضذُ دس فشم قیذ ًوبیذ.
-29متقاضیان شزکت در مشایده می توانند یک و یا کل فزمهای پیشنهاد قیمت خود را بزای ردیفهای مشایده یک یا چند استان در پاکت واحد قزار داده و به اختیار خود در هز کدام اس آدرس های مندرج در آگهی به ساسمان تحویل نمایند.
 -30ضشایظ فَق الزکش هالک ػول کویسیَى هؼبهالت دس سفغ اختالفبت احتوبلی خَاّذ ثَد.

با پذیزش کلیِ شزایط فَق در هزایذُ شزکت هی ًواین:

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

تاریخ:
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