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% مبلغ پايهه  01صادره به ميزان  يا ضمانتنامه بانكي -متقاضي براي شركت در هر مورد مزايده بايد فرم ذيل الذكر را با ذكر مبلغ پيشنهادي تكميل و به انضمام اصل چك بانكي )تضميني( الف(

( در يك پاكت در بسته با ذكر آدرس و شماره تلفن به كميسيون فروش استان تحويل و رسيد دريافت  07115920011در وجه شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استان )با شناسه ملي  

 (ضميمه فرم گردد.ريال بصورت نقدي  000/000ده هاي زير مبلغ سپر.)نمايد

 خواهد بود. كنندگان در روز بازگشائي پاكتها اختياري است و عدم حضور مانع از انجام مزايده ن ب( حضور شركت

 شد. ج( به پيشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، بدون سپرده، ناقص و يا كمتر از قيمت پايه، ترتيب اثر داده نخواهد

ورت انصراف خود را كتباً اعالم كه در اين ص تا قبل از پايان وقت اداري روز قبل از بازگشايي پاكت،توانند  كنندگان در مزايده، در صورت انصراف مي د( شركت

 سپرده آنان پس از پايان تشريفات مزايده مسترد خواهد شد.

 اموال مورد مزايده، نقدي بوده و برنده مزايده شخصي است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نموده باشد.فروش  (هـ

، نسبت به شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر استاناز زمان اعالم نتايج مزايده ضمن مراجعه به اداري روز  7برنده مزايده موظف است، حداكثر ظرف مدت ( و

 تحويل گرفتن مال مورد مزايده اقدام نمايد.و درصد ثمن معامله  000داد و پرداخت  انعقاد قرار

مبارزه با مواد مخدر ضـب    عدم مراجعه برنده مزايده در مهلت مقرر و عدم انجام تعهدات مربوطه، به عنوان انصراف تلقي و سپرده برنده مزايده به نفع ستادز( 

ايـده بـه نفـر دوم    و خريدار حق اعتراض ندارد. در صورت داشتن نفر دوم بشرطي كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با نفر اول از مبلغ سپرده بيشتر نباشد، مورد مز

 واگذار و در صورت انصراف نفر دوم، سپرده او نيز به نفع ستاد مبارزه با مواد مخدر ضب  مي گردد.

 نمي باشد.% مبلغ پايه باشد، پيشنهاد نفر دوم پذيرفته 00چنانچه اختالف بين مبالغ پيشنهادي نفر اول و دوم بيشتر از ( ح

 .د به قيد قرعه مال را به برنده مزايده واگذار نمايندنبرندگان مزايده اعضاء كميسيون استان مي توان قيمت پيشنهادي ( در صورت تساويط

 موظف است براي هر وسيله نقليه نسبت به تكميل فرم مجزي اقدام نمايد. هر شركت كننده( ي

 ك( تنظيم سند رسمي و تعويض پالك صرفاً به نام برنده اصلي مزايده امكانپذير مي باشد.

 .خواهد بود عهده برنده مزايدهه بمربوط به برگزاري مزايده  هزينه هايسهم و  سند ماليات مشاغل و نقل و انتقالخالفي،  شهرداري،ساالنه عوارض  جانبي از قبيل: هاي كليه هزينهل( 

تنظيم سند به نام قانوني  به شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان مراجعه تا مراحل( خريدار موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تحويل مال م

 و  در موعد مقرراز جانب خريدار و در صورت ضرورت، مدت فوق الذكر با تشخيص دبير شورا تمديد مي گردد. در صورت عدم اقدام  خريدار صورت پذيرد

 كليه تعهدات به وجود آمده به عهده خريدار مي باشد.  ، بروز هرگونه مشكالت قانوني

 باشد. ( كميسيون فروش در ردّ يا قبول پيشنهادها مختار مين

 به ذكر است براي هر تقاضا چك بانكي بايد ضميمه فرم گردد.الزم  س(

آئين نامه فروش اموال منقـول و   8ماده  0كه بمنظور حسن اجراي قانون منع مداخله كارمندان دولت، مشمول بند  متعهد مي گردمامضاء اين فرم  بااينجانب   (ع

و همچنـين قـانون    0337دي  22ء و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشـوري مصـوب   اغيرمنقول )نظارت بر حسن اجراي قانون راجع به منع مداخله وزر

قانون  303و ماده  0300آذر  21و قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانون مصوب  0338خرداد  01مجازات تباني در معامالت دولتي مصوب 

در صورت احراز شراي  باال حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده و معاملـه فـوق كـان لـم      و باشممجازات اسالمي و ساير قوانين ومقررات مرتب ( نمي 

 مخدر جبران خواهم نمود. و هرگونه خسارت وارده را با نظر ستاد مبارزه با مواديكن تلقي 
 

 

 

 

 

 
 

 

 د .تكميل فرم ذيل الزامي مي باشد. لطفاً با دقت تكميل گرد

 ......................................................كد خودرو.......................................................شماره انتظامي ............... .............................. نوع و سيستم ـ مشخصات خودرو:1

با صـت  و   00......../........../......... تاريخ در...... ...... مزايده شماره موضوع به آدرس زير از .................................با كد ملي................. فرزند........................................ اينجانب

ـ الذكر  واستار خريد مال فوقمعامالت خو احراز شرايط قانوني  فرمضمن پذيرفتن كليه شرايط  ونموده بازديد كامل  آگاهي بهه    مبلغ پيشنهادي هـب

 می باشم.   ريال..............................................................................ريال به حروف  ............................................................... عدد

بابـ  ده   ....................................................... بانهك  نـدد  ريال....... ................................................ مبلغه ب .......................................... به شمارهچك تضميني  ضمناً يكبرگ

 .گردد به پيوس  تسليم مي درصد مبلغ پايه

 
              .......................................... تلفن همراه ....................................................تلفن:................................................................خريدار:..................................................آدرس 

 

 امضاء خريدار                         نام و نام خانوادگي

 باشد.ذيل مي شرايط شركت در مزايده بشرح

 

  :ههتوج

ــامي )بــ       (0 ــالك انتظ ــك پ ــا ف ــاب و ب ــويه حس ــس از تس ــده پ ــه ش ــودرو فروخت ــه  دخ ــالك( ب ــه     ون پ ــف ب ــدار موظ ــد. خري ــد ش ــل خواه ــدار تحوي خري

ــه             ــ  ب ــل پاركين ــال آن از مح ــل و انتق ــايي و نق ــل، جابج ــقوليت حم ــوده و مس ــودرو ب ــراي خ ــد ب ــذاري جدي ــماره گ ــت ش ــدي جه ــدامات بع ــري اق پيگي

 مراكز شماره گذاري در كليه نقاط كشور بر عهده خريدار مي باشد.

ــدن    ( 2 ــخص ش ــي پــس از مش ــاي اوراق ــده مز خودروه ــي و مخــدوش         برن ــرش اتــاق، شاس ــات منفصــله و ب ــ  بصــورت قصع ــل پاركين ايــده در مح

 نمودن محكوكات تحويل خريدار مي گردد.

 

بر روي چك الزامي مي باشد.   07115920011 درج كد شناسه ملي  


