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 ............................مورخ                                                                                    
 
  
کمی و کیفی آن اطالعات کامل و  کلیه کاالهای مورد معامله را قبالً بطور کامل رویت و از مشخصاتشرکت کننده در حراج حضوری -1

هر گونه ادعا یا اعتراض بنابراین حق . دمی نمایی را کسب نموده و با علم و اطالع کافی مبادرت به خرید و خارج نمودن کاال از انبار ینها

 .سلب و ساقط می نمایم از خود( بخصوص پس از خارج نمودن کاال از انبار)کیف کاالهای خریداری شده و بعدی را در خصوص کم 

 .می شود بابت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار اخذنیز  یاد شدهمبلغ  %9 ، عالوه بر مبلغ پیشنهادی  – 2

مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نماید در غیراینصورت برنده شدن وی  %22،  ت با اعالم برنده شدن مکلف اس شرکت کننده – 3

 .می گرددمنتفی 

از تاریخ برگزاری حراج بوده و خریدار موظف است ظرف مدت مذکور نسبت به پس حداکثر دو روز اداری  ثمن معاملهمهلت واریز کل  -4

نماید و در صورت عدم  اقدام  999آفریقا کد بانک ملی ایران نزد شعبه  2102209220222حساب سیبا شماره ه واریز مابقی ثمن معامله ب

 .واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد %22عامله، معامله منفسخ و مواریز مابقی ثمن 

ظرف مدت یاد شده ( بنا به هر دلیل) خروج کاال عدماز تاریخ صدور حواله خواهد بود در صورت پس روز اداری  2مهلت خروج کاال از انبار  -0

 .واریزی به نفع دولت ضبط و مابقی ثمن مسترد می شود %22معامله مذکور منفسخ و 

 .پیشنهادی معامله محقق می شودثمن  %22برنده حراج و دریافت با اعالم   – 9

 توسط سازمان حراج به منزله قبول کلیه اختیارات و تکالیف سازمان و ترتیب حل اختالف جلسه شرکت متقاضی در حضور و  -0

 .می باشد

در صورت حدوث هر گونه اختالف درخصوص معامله و شرایط آن و هر گونه کم و کیف مورد معامله کمیسیون معامالت سازمان مرجع – 8

و حق هر گونه ادعا و اعتراض بعدی به رای مذکور از خریدار سلب و االتباع  حل اختالف می باشد و رای مصوب کمیسیون برای طرفین الزم

 .ساقط می گردد

قانون مدنی در فرض وجود عیب در کاال از عیوب تبری کرده و برنده  439سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موجب ماده  – 9

اشت و برنده حراج با شرکت در حراج کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن هر حراج هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد د

 .چند فاحش و افحش را از سوی خود سلب و ساقط نمود

دارای شماره ملی .... ...................صادره از .................... شماره شناسنامه ................... فرزند ............ ..................................اینجانب 

 با علم و آگاهی و قبول کلیه شرایط شرکت در حراج حضوری متقاضی خرید از آن سازمان .......... .............................

اعتراض بعدی می باشم و امضاء و اثر انگشت اینجانب ذیل این فرم به منزله قبول تمامی شرایط مذکور و سلب و ساقط شدن هر گونه ادعا و 

 .در رابطه با شرایط و همچنین مورد معامله خواهد بود

شرکت کننده در حراج مشمول قانون منع مداخله وزراء ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب  – 12

 .نمی باشد 1330دی ماه 

 

 

 ریال........................ ................مبلغ کل ثمن معامله           ریال چک بانکی نقدی          .. ..........................................مبلغ ودیعه  

 
 

 خریدارو اثر انگشت نام و نام خانوادگی و امضاء                    نماینده امور مالی               


