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 پرکو  طیسهای  شناورشرايط شركت در مزايده فروش 
 

                    و  «ایران»روزنامۀ  9696 :ۀشمار ،«اطالعات» روزنامۀ 99220: ۀشمار های آگهیموضوع : 

  02/09/1726 :مورخ 7766شمارۀ:  «صبح ساحل»روزنامۀ 
 

هاایی   پاكتو همچنين اقد سپرده با كمتر از ميزان مقرر، مدارک نا خوانا های مشروط، مبهم و ف قبولیبه  -1

 كه بعد از مدت مقرر در آگهی واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

نازد شاركت ندهاداری     با برنده مزایاده،  تا خاتمۀ تشریفات مزایده و انعقاد قرارداد بيعسپرده نفرات دوم  -9

 مسترد خواهد شد. ،روز 10ظرف مدت حداكثر  تيجه مزایدهشود ولی سپرده بقيه اشخاص پس از اعالم ن می

           :ورتده، بصا شاركت در مزایا   بابات ودیعاه   را پایاه % مبلا   5بایسات   متقاضيان شاركت در مزایاده مای    -7

و باا اعتباار   به نفع شركت كشتيرانی جمهوری اساالمی ایاران    بدون قيد و شرط ضمانت نامه بانكی» - الف

 «حداقل سه ماه

   یا

كشاتيرانی جمهاوری    بناام شاركت   991700007شماره  حساببه واریزی )اصل فيش  «واریز نقدی» -ب 

 (جارت شعبۀ برج آسمانت نزد بانك اسالمی ایران

كاف برنادۀ  در صاورت اساتن   اسات  الزم به ذكار  به شركت كشتيرانی جمهوری اسالمی ایران تحویل نمایند.

كشتيرانی به نفع شركت  ، مبل  ودیعههفت روز كاری()خودداری از انعقاد قرارداد در داد مزایده از انعقاد قرار

ضبط خواهد شد و پيشنهاد دهنده حق هرگونه اعتراض را به هار شاكل و عناوان از    جمهوری اسالمی ایران 

 نماید. خود سلب و ساقط می

اعالم ارزش افزوده % 2به انضمام بایست  متقاضيان شركت در مزایده میاز سوی شناور قيمت پيشنهادی  -7

 .گردد

مزایاده بایاد   كلياه مادارک و اساناد     توانند در مزایده شركت نمایند. كليه اشخاص حقيقی و حقوقی می -5

 امضاء گردد. ، مهر ودهنده )اعم از حقيقی و حقوقی(توسط پيشنهاد 

 یا كليه پيشنهادهای واصله مختار است.كت كشتيرانی در رد یا قبول یكایك و شر  -9

مبنی بر برنده شدن  سفارشیپست  و ز طریق رایانامهابرنده مزایده موظف است پس از اعالم این شركت  -6

 مابينفی دادجهت عقد قراراز تاریخ ارسال رایانامه و یا پست سفارشی، روز  6حداكثر ظرف مدت  در مزایده،

 خواهد شد.شرایط شركت در مزایده  7بند ب از  قسمتدر غير اینصورت مشمول  ،اقدام نماید

از تاریخ ارسال روز  در ظرف مدت هفت ،پس از اطالع از موفقيت در مزایده موظف استبرنده مزایده  -8

مندرج در مبل  با در دست داشتن چك بانكی رمزدار و یا فيش واریز وجه به رایانامه و یا پست سفارشی 

بنام شركت كشتيرانی  917000079حساب شماره به  ارزش افزوده(% 2فرم پيشنهادی )به انضمام 

نامۀ حسن  با همراه داشتن ضمانتواریز  شعبۀ برج آسمانانك تجارت بجمهوری اسالمی ایران نزد بانك 

جهت عقد قرارداد و امضاء اسناد به شركت كشتيرانی جمهوری % قيمت پيشنهادی 5انجام كار به مبل  

طه و محل از محورا مورد مزایده و یا شناورهای  شناور، روز 75 مدت و ظرفاسالمی ایران مراجعه نماید 

خواهد  7است عدم رعایت این بند مشمول بند ب از مادۀ  یبدیه ،خارج نمایدتحت اختيار فروشنده استقرار 

 شد.
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 باشد. شرایط فروش به صورت نقد و واریز یكجا می -2

با عادد و حاروف   در كنار مبل ، « با ارزش افزوده»درج جملۀ  ا بارپيشنهاد دهنده باید بهای پيشنهادی  -10

قرار داده  مهر شده و در پاكت الک مدارک ذیل به انضمامو امضاء نموده نوشته « قيمت پيشنهادی برگ»در 

دفتار ماالعاات و    باه دبيرخاناه   99/09/1726مورخ  شنبه هارچروز  رسيد تا پایان وقت اداری و در قبال اخذ

، 597خيابان پاسدارن، تقااطع شاهيد لواساانی، بارج آسامان، شاماره       تهران:  واقع در ناوگان، نظارت بر امور

و یااا بناادرعباج، مجتمااع بناادری  طبقااه چهااارم معاوناات فناای بازرگااانی ،12725-1711صااندوپ پسااتی 

شهيدرجایی، بندرخليج فارج، سایت مخازن نفتای شاركت خادمات دریاایی و مهندسای كشاتيرانی قشام،        

   ید:تحویل نما

  .بانكی یا اصل فيش واریزی ضمانت نامه -الف

 .فروش مزایده شرایط شركت درتكميل شدۀ فرم  - ب

، كپی كارت ملی پشات  شناسنامه  ام صفحاتتمكپی : شامل الزم جهت شركت اشخاص حقيقیمدارک  -ج 

 .كپی كارت پایان خدمت برای آقایان و رو و

ساسانامه  ا شاامل  مادارک دال بار احاراز شاخو حقاوقی      :مدارک الزم جهت شركت اشخاص حقاوقی  - د

 در روزنامۀ رسمی باشد. كه شامل آخرین تغييرات یهای رسم روزنامه آگهی ثبت شركت درشركت، 

مقاررات نفار    در صورتيكه نفر اول به هر دليلی از عقد قرارداد منصرف گردد سپرده وی ضابط و برابار   -11

نسبت به ضبط سپرده وی به نفع عنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد و در صورت استنكاف برنده دوم دوم ب

نه اعتراض به هر شاكل و عناوان را از خاود سالب و     و پيشنهاد دهنده حق هرگو كشتيرانی عمل خواهد شد

 نماید. ساقط می

 مدارک ارسالی از طرف شركت كننده در مزایده به وی مسترد نخواهد شد. -19

هاای   ساایر هزیناه  مزبور در دفاتر رسمی و  نقل انتقال شناور ،چاپ آگهیهای كارشناسی شناور،  هزینه -17

 بود.خواهد عهده برنده مزایده ب ،مرتبط

 )باه هماندوناه كاه موجاود اسات(     شاناورها   متعلقاات اقاالم و  كلياه  شامل قيمت پيشنهادی متقاضی  -17

 باشد.می

خریدار یا نمایندۀ قانونی خریدار موظف است از شناور قبال از انعقااد قارارداد و اراپاۀ پيشانهاد خاود،        -15

 بازدید بعمل آورد. 

 در مزایده برای پيشنهاد گيرنده مفروض است.امكان تجدید نظر در مفاد شرایط شركت  -19

در دو پاكت  بایست قيمت پيشنهادی شناورها را به صورت جداگانه متقاضيان خرید هردو شناور می -16

 مجزا اعالم نمایند.

 باشد. شهر بندرعباج می –محل تحویل شناور اسكلۀ شهيد رجایی  -18

 باشد. می 99/09/1726پایان وقت اداری مورخ  ،مدارک و یا تحویل آخرین مهلت جهت ارسال –12

در خياباان پاسادارن، تقااطع     10: 00 ساعت 71/09/1726 مورخ دوشنبه روزها تاریخ بازگشایی پاكت -90

طبقاه چهاارم معاونات فنای      ،12725-1711، صاندوپ پساتی   597شهيد لواسانی، بارج آسامان، شاماره    

 باشد. می ،بازرگانی

ظهار روز یكشانبه    19تاا سااعت    12/09/1726از روز چهارشانبه ماورخ   وانند ت شركت كنندگان می - 91

 بازدید بعمل آورند. شناورهااز به جزء ایام تعايل  97/09/1726مورخ
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 باشد. مدارک مورد نياز برای شركت در مزایده به شرح ذیل می -99

، كپی كارت ملی پشات و  شناسنامه  ام صفحاتتمكپی مدارک الزم جهت شركت اشخاص حقيقی:  -1

   .كپی كارت پایان خدمت برای آقایان رو و

شاامل اساسانامه    مدارک دال بر احراز شاخو حقاوقی  مدارک الزم جهت شركت اشخاص حقوقی:  -9

های رسمی كاه شاامل آخارین تغييارات در روزناماۀ رسامی        شركت، آگهی ثبت شركت در روزنامه

 باشد.

 بانكی یا اصل فيش واریزی. ضمانت نامه -7

 .ایده فروشفرم شرایط شركت در مزتكميل  -7

كلياۀ بنادهای شارایط شاركت در     توجه جداگانه با  یدر برگامضاء شده اراپۀ پيشنهاد قيمت خرید  -5

  .مزایده

 تكميل فرم تعهد نامه.  -9

 تكميل فرم قيمت پيشنهادی. -6

 بند تهيه شده است. 97برگ و  ششفرم شرایط شركت در مزایده در  -97
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 :حقیقی()اشخاص  تعهد نامه

           به شماره ملی                  فرزند            اینجانب 

روزنامۀ  9696:ۀشمار ،«اطالعات»روزنامۀ  99220: ۀشمار هایآگهیاز مفاد و مقررات شركت در مزایده 

شاركت كشاتيرانی جمهاوری     02/09/1726: ماورخ  «صابح سااحل  »روزناماۀ   7766و شمارۀ  «ایران»

نماایم ممناوع   و بدینوسيله تأیياد مای   .باشم ایران آگاه گردیدم و ملزم به رعایت آنها میاسالمی 

باشم و چنانچاه خاالف ایان    المعامله نبوده و مشمول ممنوعيت منع مداخلۀ كاركنان دولت نمی

موضوع به اثبات برسد شركت كشتيرانی جمهوری اسالمی ایران حاق دارد پيشانهاد اراپاه شاده     

 را مردود و سپرده را به نفع خود ضبط نماید.برای مزایده 

 

 ......................................:نام و نام خانوادگی

 

 .......................................:و اثر اندشت امضاء

 

 ........................................................: تاریخ
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 :)اشخاص حقوقی( تعهد نامه

            به شماره ملی                  فرزند            اینجانب 

نمایناااادۀ قااااانونی شااااركت:           بااااا شاااامارۀ ثباااات             و محاااال ثباااات                                     

ۀ روزنام 9696:ۀشمار ،«اطالعات»روزنامۀ  99220: ۀشمار هایآگهیاز مفاد و مقررات شركت در مزایده 

شاركت كشاتيرانی جمهاوری     02/09/1726: ماورخ « صابح سااحل  »روزناماۀ   7766و شمارۀ  «ایران»

نماایم ممناوع   . و بدینوسيله تأیياد مای  باشم اسالمی ایران آگاه گردیدم و ملزم به رعایت آنها می

باشم و چنانچاه خاالف ایان    المعامله نبوده و مشمول ممنوعيت منع مداخلۀ كاركنان دولت نمی

به اثبات برسد شركت كشتيرانی جمهوری اسالمی ایران حاق دارد پيشانهاد اراپاه شاده      موضوع

 برای مزایده را مردود و سپرده را به نفع خود ضبط نماید.

 

 نام و نام خانوادگی:......................................

 

 امضاء و اثر اندشت:.......................................

 :........................................................ تاریخ
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 :-------خريد شناور قیمت پیشنهادی

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------     

 امضاء و اثر انگشت:                                  

 : تاريخ                                                             

 


