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 – 1خودروی قابل فروش  1دستگاه به شرح ذیل :
ردیف

نوع خودرو

شماره خودرو

مدل

تیپ

1

تیگو  7اکسلنت فول با یکسال گارانتی

924د 41ایران53

 - 1397مشکی

اکسلنت  -اتوماتیک

 – 2شرایط مزایده :
 – 2-1مزایده گزار  :شرکت راهبران فوالد اصفهان
 – 2-2تضمین شرکت در مزایده :
پیشنهاد دهنده ی بایست یکی از موارد ذیل را جهت تضمین شرکت در مزایده تهیه و ارائه نماید :
الف ) ضمانت نامه بانکی به مبلغ  500،000،000ریال به نفع شرکت راهبران فوالد اصفهان با تاریخ اعتبار  2ماهه از زمان ارسال
پیشنهاد .
ب ) چک بانکی به مبلغ  500،000،000ریال در وجه شرکت راهبران فوالد اصفهان فاقد هرگونه توضیح در متن و ظهر چک و بدون
تاریخ .
ج ) اصل فیش واریز مبلغ  500،000،000ریال به شماره حساب  1446800616606نزد بانک سپه به نام شرکت راهبران فوالد
اصفهان .


شایان ذکر است پیشنهادهای بدون تضمین شرکت در مزایده فاقد اعتبار بوده و ترتیب اثرداده نخواهند شد .

 – 2-3متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز پیشنهاد قیمت را به طور مجزا در پاکت های الف و ب به شرح ذیل و به صورت
دربسته با قید شماره مزایده پشت پاکت ارائه نمایند .

مهر و امضاء مزایده گزار

خوانده شده و کامال مورد اتیید است
مهر و امضا خریدار
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پاکت الف شامل :
-

مدارک شناسایی متقاضی ( کپی صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیح کپی صفحه آخر و کپی کارت ملی )

-

اصل فیش واریزی یا چک تضمین یا ضمانت نامه بانکی

توضیح  :متقاضیان حقوقی می بایست عالوه بر کپی اساسنامه شرکت و آخرین آگهی روزنامه رسمی  ،مدارک شناسایی
اعضای هیئت مدیره را نیز ارسال نمایند .
پاکت ب شامل :
فرم پیشنهاد قیمت و شرایط شرکت در مزایده آگهی فروش خودرو می باشد .
 – 2-4کلیه پیشنهاد ها صفا در ساعات اداری از شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت  8الی  16به واحد بازرگانی شرکت تحویل
گردد .
 – 2-5شرکت راهبران فوالد اصفهان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها مختار است و هیچ گونه ادعا و اعتراضی در این زمینه مسموع
نخواهد بود .
 – 2-6مهلت ارسال پیشنهادها از تاریخ  1400/06/20لغایت  1400/06/24می باشد .
 -2-7محل دریافت فرم شرکت در مزایده دپارتمان بازرگانی شرکت و یا از طریق مراجعه به آدرس الکترونیکی
 www.raahbaran.comمی باشد .
 – 2-8در پشت پاکت پیشنهاد قیمت  ،متقاضی مکلف است نام و نشانی و آدرس و تلفن تماس خود را قید نماید .
 – 2-9کلیه هزینه های نقل و انتقال سند  ،مالیات  ،عوارض قانونی  ،هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد
بود که می بایست پیش از انتقال قطعی خودرو نقدا پرداخت گردد .
 – 2-10پیشنهادهای ناقص و مبهم مورد تایید نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد .
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 – 2-11برنده مزایده ظرف مدت یک ه فته از تاریخ اعالم نتیجه مزایده می بایست برای انجام معامله حاضر شود در صورت عدم عدم
حضور یا انصراف سپرده برنده به نفع شرکت راهبران فوالد اصفهان ضبط و طبق مقررات با نفر دوم مذاکره خواهد شد  .در صورت عدم
اقدام از ناحیه برنده دوم نیز سپرده شرکت در مزایده وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .
شایان ذکر است سپرده سایر شرکت کنندگان در مزایده پس از انجام معامله با برنده ظرف مدت یک ماه  ،عودت خواهد
شد.
توضیح  :پس از تنظ یم مبایعه نامه بین برنده مزایده و شرکت  ،مدارک و مستندات مربوطه جهت انجام مقدمات نقل و انتقال  ،توسط
شرکت به دفترخانه اسناد رسمی ار سال می گردد لذا به محض اعالم دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر آماده شدن استعالم ها و اسناد
مربوطه جهت انجام تشریفات نقل و انتقال قطعی خودرو  ،خریدار موظف است ضمن هماهنگی با شرکت حداکثر تا دو هفته در دفترخانه
حضور یافته و هم زمان با انتقال قطعی خودرو نسبت به پرداخت سایر هزینه های موضوع بند  9-2اقدام نماید .
 – 2-13کلیه پیشنهادها حداکثر تا تاریخ  1400/06/25در کمیسیون معامالت که به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد بازگشایی و
نتایج اعالم خواهد شد .
 – 2-14برنده مزایده می بایست مبلغ خودرو را نقدا پیش از انتقال قطعی سند به حساب شرکت واریز نماید .
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