
 «فـرم شـرايـط شـركت در مـزايـده» 

 

دستـگاه ازخــودرهااي مــازاد رــر نــياز خـود را رـا        10شـركت كشتـيراني جمـهوري اسـالمي ايـران در نـظر دارد تـعداد         

 مشخصات مندرج در جدهل پيوست از طـريق مـزايـده عمومي رفـرهش ررسـانـد.  

 شـرايـط شـركت در مـزايـده: 

ه تهيـه    www.irisl.netمتقاضيان جهت رازديد خودرهااي موضوعي ميتوانند را در دست داشتن اصل اين ررگه يا مراجعه ره سايت  -1

 –ميدان شهيد طجرلو  –ره آدرس: شيان  13: 00لغايت  10:00از ساعت  1400/  10/ 09  الي   1400/  28/09نسخه چاپي از سامانه در تاريخهاي 

مجموعه رفااي، فرانگي، هرزشي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران مراجعـه نماينـد.    -جنب فرهشگاه رفاه  –شهيد طجرلو اهل خياران 

 اعالم مي گردد. 021-23844558جهت انجام اماانگي ااي الزم شماره تلفن 

   ل نمائيد:تحوي ذيلترتيب مهر شده ره الک ه جداگانه پاكت  3 خود را درمتقاضيان ميبايستي پيشنهاد  - 2

( يکصد ميليون ريال در هجـه شـركت    000/000/100ضمانت شركت در مزايده رراي ار خودره ره مبلغ ) اصل رسيد هاريز مبلغ  پاكت الف:

 رانک تجارت شعبه ررج آسمان. 221400003كشتيراني جمهوري اسالمي ايران ره حساب شماره 

كـد ایتصـادي ه    اشخاص حقـویي اساسـنامه،   ه  كارت مليپشت ه ره  اشخاص حقيقي كپي مدارک شناسايي پيشنهاد دانده،  پاكت ب:

 شناسه ملي شركت.

 )عددي ه حرهفي( امراه را مهر، امضاء ه اثر انگشت پيشنهاد یيمت تکميل شده  فرم :جپاكت 

رهز كاري پس از تاريخ انتشار آگهي ره دفتر مركزي حراست شـركت كشـتيراني جمهـوري     10پاكات پيشنهاد مي رايست حداكثر تا  -3

، طبقه چهارم، در یبال اخـ  رسـيد   523ره آدرس: خياران پاسداران، تقاطع شهيد لواساني)فرمانيه(، ررج آسمان ، شماره  اسالمي ايران 

 تحويل گردد.

 رد يا یبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است. شركت در -4

 ره پيشنهادات نایص، مبهم، مشرهط، مخدهش ه فاید سپرده شركت در مزايده، ترتيب اثر داده نخوااد شد. -5

يـه  سپرده نفرات اهل ه دهم ررنده مزايده در صورت امتناع از انجام معامله مسترد نخوااد شد.)سپرده نفـر دهم در صـورت هاريـز كل    -6

 از نفر اهل یارل استرداد مي راشد.( ،مطالبات شركت

، آگهي رهزنامه، معاينه فني،  عوارض سالجاري، تعويض پالک، :  كارشناس رسمي دادگستريپرداخت كليه ازينه ااي مرروطه، اعم از - 7

مت پيشنهادي رعنوان عوارض ه ماليـات رـر   % یي9هكالتنامه، نقل ه انتقال ه حق التحرير ه حق الثبت خودره در دفترخانه اسناد رسمي ه  

 ره عهده ررنده مزايده مي راشد. ارزش افزهده

 انتقال مالکيت خودره رصورت یطعي ه فقط ره نام شخص ررنده در مزايده امکان پ ير مي راشد. -8

% مبلغ پيشنهادي 80ه هاريز ررنده مزايده متعهد است حداكثر ظرف مدت ده رهز پس ازاعالم مراتب توسط شركت كشتيراني نسبت ر -9

فرم فوق ایدام نمايد. رديهي است پرداخت مبلغ رایيمانده ثمن معامله در زمان تعويض پالک خودره  2ره شماره حساب اعالم شده در رند 

ـ   مان را تحويل خودره خوااد رود. )ه انتقال مالکيت در دفترخانه اسناد رسمي، امز ط ررنـده  درصورت عدم هاريز هجه اعـالم شـده توس

 مزايده در مهلت تعيين شده، سپرده مرروطه مسترد نخوااد شد ه خودره ره نفردهم هاگ ار مي گردد.(

در دفتر مديريت پشتيباني ه رفاه شركت مفتـو  ه رـه نفـر     00/10ساعت  1400/  10/ 14شنبه مورخ سه پاكات پيشنهادات هاصله رهز  -10

 ررنده اعالم خوااد گرديد.



 << شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی ايران پیشنهاد قیمت خريد خودروهای مزايده >>

شماره شناسنامهتاريخ تولدكد ملي فرزنداينجانب

:آدرس محل سکونت

:آدرس محل كار

 را تعهد ره موارد یيد شده ، مبلغ پيشنهادي جهت خودرهي امراه ::تلفن تماس ) ثارت (

 

 .ور در فرم فوق را اعالم مي نمايمم ك

 

 در صورت  جهت عودت مبلغ سپردهره نامکدشعبهتوضيح: شماره حساب رانک 

 

 اعالم مي گردد. در مزايده شدننررنده 

 

 

 و اثر انگشت امضاءمهر، 

   ريال 2.600.000.000 سفید 48سJ5 1394 99-878جک  1

   ريال 1.350.000.000 خاکستری متالیک 69ی536-22 1385 اتوماتیک ELXپژو پارس  2

   ريال 950.000.000 مشکی متالیک 58هـ688-11 1385 پژو پارس معمولی 3

   ريال 930.000.000 نقره ای متالیک 19ق477 -22 1386 پژوپارس معمولی 4

   ريال 1.350.000.000 نقره ای متالیک 73ج241 -44 1386 وانت مزدا دوکابین 5

   ريال 850.000.000 نقره آبی متالیک 75ص699-11 1385 وانت مزدا دوکابین 6

   ريال 1.400.000.000 سفید 51نLX-XU7   1393 20- 714 سمند 7

   ريال 1.150.000.000 نقره ای متالیک 35ل405GLX-XU7   1393 88- 922پژو  8

   ريال 800.000.000 نقره ای متالیک 23مGLXI    1387 44- 167 405پژو  9

 ريال 550.000.000 سفید 25ط834-55 1388 1600 وانت پیکان 10


