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 های موضوع آگهی

 (سوم)نوبت  عباسدر بندر  مستقر (12ايران هرمز   )رو رو مسافربری  شرايط شركت در مزايده فروش شناور

 

 13/06/1400: مورخ «اطالعات» ۀروزنام 27921: ۀشمار            

هایی که بعد از مدت  های مشروط، مبهم و فاقد سپرده یا کمتر از میزان مقرر، مدارک ناخوانا و همچنین پیشنهاد به پیشنهاد -1

متقاضی ضمن تسلیم پاکت ، پیشنهاد منجز و بی قید و شرط خود مبنی  مقرر در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

یمت مقرر در مزایده را به کشتیرانی والفجر اعالم می نماید که در صورت قبول توسط  بر خرید کاالی  موضوع مزایده به ق

کشتیرانی والفجر ، به انعقاد قرارداد فروش میان طرفین منجر خواهد شد . شرکت کشتیرانی والفجر در رد یا قبول کلیه 

 مختار است .  "پیشنهادات در هر زمان و مرحله های کامال 
شود ولی سپرده بقیه اشخاص پس از اعالم  م و سوم تا انجام معامله با برنده مزایده، نزد شرکت نگهداری میسپرده نفرات دو-2

 نتیجه مزایده، مسترد خواهد شد.
ایران برای شناور  پیشنهادیدرصد قیمت  دو میزان بهشرکت در مزایده  سپردهبایست مبلغ  متقاضیان شرکت در مزایده می -3

 : صورته ب  را 12هرمز

 یا بر اساس فرم نمونه  «تمدید و قابل ضمانت نامه بانكی بدون قید و شرط و با اعتبار حداقل سه ماه»-3-1

ملی شعبه  نزد بانك والفجربنام شرکت کشتیرانی  0105452137000 حساب شماره)اصل فیش واریزی به « واریز نقدی»3-2

تحویل  والفجررا به شرکت کشتیرانی  703 (، کد بانكIR 330170000000105452137000 )شماره شبا  قائم مقام فراهانی

)خودداری از انعقاد قرارداد در هفت  ده از انعقاد قراردادمزای ۀدر صورت استنكاف برند تحت هر شرایطینمایند. الزم به ذکر است 

شرکت کنندگان و برنده مزایده ضمن اطالع کافی از  شد.ضبط خواهد والفجر به نفع شرکت کشتیرانی  سپردهروز کاری(، مبلغ 

  این مقرره با اقدام به شرکت در مزایده ، حق هر گونه اعتراض احتمالی را در این خصوص از خود سلب ساقط نمود.

 درصد قیمت پایه باشد. 2حداقل مبلغ سپرده شرکت در مزایده باید معادل  -تبصره
 % ارزش افزوده اعالم گردد.9بایست با لحاظ  قیمت پیشنهادی شناور از سوی متقاضیان شرکت در مزایده می -4

توانند در مزایده شرکت نمایند. کلیه مدارک و اسناد مزایده باید توسط پیشنهاد دهنده  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می-5

 )اعم از حقیقی و حقوقی(، مهر و امضاء گردد.
و هیچ گونه اعتراض و یا  مختار است. "کامال در رد یا قبول یكایك و یا کلیه پیشنهادهای واصلهوالفجر شتیرانی شرکت ک-6

 ادعایی در این خصوص از سوی شرکت کنندگان و یا اشخاص غیر ، مسموع نیست . 
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با حضور در  روز کاری 7ف مدت ظربرنده مزایده موظف است پس از اعالم این شرکت مبنی بر برنده شدن در مزایده، حداکثر -7

فوق الذکر   «3-2 بند »مابین، اقدام نماید. در غیر اینصورت مشمول  جهت عقد قرارداد فی محل دفتر مرکزی شرکت در تهران

 خواهد شد.
حساب مندرج در قرارداد را به پیشنهادی  روز کاری پس از انعقاد قرارداد، مبلغ 7برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت -8

ملی نزد بانك ،  (IR 330170000000105452137000)شماره شبا والفجربنام شرکت کشتیرانی  0105452137000شماره 

شناور مورد مزایده را از محوطه و محل استقرار آن روز بعد آن  7در مدت نماید و اریز و 703کد بانك شعبه قائم مقام فراهانی 

 انتقال سند رسمی مورد معامله در دفترخانه نسبت به پس از واریز کامل مبلغ قرارداد روز 30ظرف مدت حداکثر  و خارج نماید

 اقدام نماید.

متقاضی یا برنده نمی تواند درخواست تقسیط وجه نماید؛ می باشد و شرایط فروش به صورت نقدی و مطابق شرایط قرارداد  -9

 فوق الذکر خواهد شد.«  3-2 بند»مشمول و ابطال مزایده هرگونه درخواست تقسیط یا پرداخت به هر روش غیر نقدی موجب 
وشته، امضاء ن« برگ قیمت پیشنهادی»با عدد و حروف در به صورت خوانا و واضح پیشنهاد دهنده باید بهای پیشنهادی را -10

مورخ  شنبهسه  اخذ رسید تا پایان وقت اداری روزمهر شده قرار داده و در قبال   و نموده و به انضمام مدارک ذیل در پاکت الک 

باالتر از خیابان قائم مقام فراهانی،  –تهران  شرکت کشتیرانی والفجر به نشانی،دفتر مرکزی  دفتر روابط عمومیبه  23/06/1400

 ارسال نمایند .  97پالک کوچه شبنم،  ، نبشمیدان شعاع

 .سپردهبه مبلغ  ضمانت نامه بانكی یا اصل فیش واریزی -10-1

بندهای شرایط شرکت در مزایده( و امضای  ۀکلی رعایت با )پیوست جدول در مربوطه سطر در خرید قیمت پیشنهاد ئهارا -10-2

 .آن

 تكمیل فرم تعهد نامه. -10-3
پایان  رتکپی کارت ملی پشت و رو و کپی کا ،جهت شرکت اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه تمام صفحاتمدارک الزم -10-4

 .خدمت برای آقایان

مدارک الزم جهت شرکت اشخاص حقوقی: مدارک دال بر احراز شخص حقوقی شامل اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس -10-5

 رسمی.های  و آخرین انتصاب مدیران در روزنامه ، کد اقتصادیشرکت

  .خود اظهاری برای اشخاص حقوقی تكمیل فرم -10-6
 مزایده برنده بعنوان دوم نفر مقررات برابر و ضبط وی سپرده گردد منصرف قرارداد عقد از دلیلی هر به اول نفر که صورتی در-11

شود و در  مزایده اعالم میسپردۀ وی نیز ضبط و نفر سوم به عنوان برندۀ  دوم برنده استنكاف صورت در و شد خواهد اعالم

 شود. صورت انصراف برندۀ سوم سپردۀ ایشان هم ضبط می
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 مدارک ارسالی از طرف شرکت کنندگان در مزایده به ایشان مسترد نخواهد شد.-12
سمی و کارشناسی شناور، چاپ آگهی، نقل انتقال شناور مزبور در دفاتر ر، ارض، هزینه های ثبتیمالیاتی، عو های هزینهکلیه  -13

های احتمالی در  هرگونه هزینهو انتقال به هر منطقه  ه خارج ساختن کشتی از وضعیت فعلیهای مرتبط منجمل سایر هزینه
 محل به مربوط غیردولتی و( غیره و زیست محیط شهرداری، مانند) دولتی های ارگان و سایر بنادر جنوبی کشورصورت ادعای 

 .بود خواهد مزایده برنده عهده به شناور، انجام تشریفات نقل و انتقال از تاریخ ابالغ به برنده مزایده  استقرار
همچنین هیچ گونه  باشد. قیمت پیشنهادی متقاضی شامل کلیه اقالم و متعلقات شناور )به همانگونه که موجود است( می-14

 م پاکت ها مسموع نمی باشد . یلادعایی ایراد، عیب و نقص در موضوع مزایده پس از تس
 .آورد بعمل بازدید خود، پیشنهاد ۀارائ و قرارداد انعقاد از قبل شناور از تواند می خریدار قانونی ۀخریدار یا نمایند-15
 مفروض است. مزایدهبرای کشتیرانی والفجر تا قبل از برگزاری مفاد شرایط شرکت در مزایده اصالح  وامكان تجدید نظر -16
 باشد. می 23/06/1400اداری مورخ آخرین مهلت جهت ارسال و یا تحویل مدارک، پایان وقت -17
 )ده روز( تسلیم 23/06/1400تا 13/06/1400روزه از تاریخ  10زمانی صرفا به پیشنهاداتی ترتیب اثر داده میشود که در بازه -18

 به هر پیشنهادی که پس از تاریخ مزبور ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .  "گردد. ضمنا
کلیه اشخاص متقاضی، ضمن اقدام به شرکت در مزایده اعم از حضوری  یا غیر حضوری، رضایت بی قید و شرط خود نسبت  -19

مابین را تشكیل می دهد. اشخاص  از روابط قراردادی فی به قبول مفاد شرایط حاضر اعالم نموده و می پذیرند  این سند بخشی
 مذکور حق هر گونه اعتراض یا ادعایی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند. 

 
 صبح می باشد. 11ساعت  28/06/1400یكشنبه مورخ تاریخ بازگشایی پاکات ها روز  -20

 
با رضایت کامل و در کمال صحت و سالمت عقل و  فرزند                 با کد ملی                                       اینجانب  – 21

اقرار و اظهار صریح می نمایم مبنی بر اینكه نسبت به موارد فوق  بند 21با طیب خاطر و رضای کامل با امضاء ذیل این فرم در 
 .)اشخاص حقیقی(می باشدبعنوان شرکت کننده در مزایده الذکر مقر و معترف بوده و مورد قبول اینجانب 

 
 با شناسه ملی                                 به نمایندگی از شرکت                                      به شماره ثبت                         اینجانب

بند  اقرار و اظهار  21 با رضایت کامل و در کمال صحت و سالمت عقل و با طیب خاطر و رضای کامل با امضاء ذیل این فرم در 
رکت کننده در بعنوان شصریح می نمایم مبنی بر اینكه نسبت به موارد فوق الذکر مقر و معترف بوده و مورد قبول اینجانب 

 .) اشخاص حقوقی(می باشدمزایده 
 
 


