
 

 

 مزایده شرایط

را از خود در حال استفاده  از خودروهایدستگاه  7تعداد شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد 

 طریق مزایده به متقاصیان واجد شرایط واگذار نماید.

 

 جدول پیوستطبق  مشخصات خودرو ها .1

 تعیین میگردد. کاری روز  10 به مدت 26/06/98 لغایت 12/06/98مدت آگهی از تاریخ  .2

آدرس : تهران، رودبار به  12/06/98 مورخسه شنبه متقاضیان که مایل به بازدید می باشند می توانند از روز  .3

 .مراجعه نمایندقصران، شهرستان میگون، هتل جهانگردی میگون 

 وقت اداری روزمتقاضیان می بایست پیشنهاد قیمتی خود را بصورت کتبی در پاکت سربسته تا پایان  .4

ارسال و رسید دریافت نمایند. پیشنهادات رسیده با  دفتر مرکزی شرکتبه نشانی  27/06/98 مورخ چهارشنبه

بازگشایی  حضور اعضای کمیسیون معامالت و یا نمایندگان شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

 خواهد گردید.

 مقرر رسیده ترتیب اثر داده نخواهد شد.به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و بعد از موعد  .5

 د.نارائه دههر تعداد از خودرو ها  پیشنهاد خرید جهت مختار میباشند انمتقاضی .6

 دی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.ت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگرشرک .7

 پایه بر اساس قیمت اعالم شده کارشناس رسمی دادگستری میباشد.قیمت مرجع  .8

بر عهده برنده مزایده خواهد  وهزینه های کارشناسی کلیه هزینه های چاپ آگهی، کسورات و عوارض احتمالی .9

 بود.

 شماره حسابدرصد مبلغ پیشنهادی خواهد بود که بایستی به  10سپرده شرکت در مزایده میزان . 10

 "بنام شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی"نزد بانک رسالت شعبه متمرکز اجتماعی  105955062-1

ه تقاضا ارائه گردد. مبلغ سپرده در مزایده به عنوان ضمانت اجرای واریز مبلغ و اصل فیش واریزی را به همراواریز 

مورد مزایده محسوب گردیده است و در صورت انصراف شرکت کننده  خارج نمودن خودروهایپیشنهادی برنده و 

مزایده و یا عدم واریز مبلغ پیشنهادی در موعد مقرر و یا احراز عدم توانایی و اقدام به موقع برنده مزایده جهت 

شنهاد خرید اقالم مذکور در این دستورالعمل به نفع مزایده گذار ضبط می گردد و مزایده تجدید می گردد و پی

 دهنده حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه را ندارد.

 را نیز تکمیل و ارسال نمایند.  یلی فرم پیشنهاد قیمت متقاضیان می بایست اطالعات تکم *
 

 

 

 


