
 شرایط مزایده موضوع و                                                             

 شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر   آالت کارگاهی    ن ماشی فروش          

ون و صنایع یمکانیزاسدر وجه شرکت توسعه  فیش واریز یکصد میلیون ریال  تکمیل و تحویل فرم مزایده به همراه  .1

واریز و در پاکت  میدان توحید  شعبه دینزد بانک   0200461711002به حساب پشتیبان شماره  کشاورزی کوثر 

 وقت مقرر با اخذ رسید تحویل شرکت نمایند.  تا جداگانه 

قیمت  و در صورتی که مجموع  اولویت با شرکت کننده ای است که باالترین قیمت پیشنهادی را اعالم نماید .2

پیشنهادی باالتر از بقیه پیشنهادها نباشد، بطور جداگانه قیمت هر دستگاه مالک تعیین برنده همان دستگاه قرار  

 میگیرد.  

ر واصل شود به پیشنهاد های فاقد سپرده، فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقر .3

 ب اثر داده نخواهد شد. ، چک شخصی و نظایر آن ترتیسپرده های مخدوش

مزایده  ه و سایر هزینه های مرتبط از برندمزایده از جمله کارشناسی، آگهی، بیمه، عوارض متعلقه   تمامی هزینه های .4

 اخذ خواهد شد. 

 می باشد.   06/06/1401 مورخ یکشنبه آخرین مهلت تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداری روز .5

 پیشنهاد مشابه، اعالم برنده بر اساس قرعه کشی انجام خواهد شد. در صورت وجود دو یا چند   .6

مزایده گذار در رد یا قبول هریک از پیشنهادها و یا حذف هر یک از اقالم موضوع در هر مرحله از مزایده حتی بعد از   .7

 اشت.اعالم برندگان بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار بوده و مزایده گر حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد د

عودت داده نمی شود و   زایده پرداخت هزینه کامل توسط شرکت کننده در مسپرده نفرات اول تا سوم تا زمان  .8

در زمان مقرر خودداری نماید سپرده او به نفع شرکت ضبط خواهد شد و در صورت   پرداختچنانچه نفر اول از 

ط به نفع شرکت ضب  ند سپرده ایشان همنگرد پرداخت صالحدید شرکت چنانچه نفرات دوم و سوم هم حاضر به  

 خواهد شد و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهند داشت.

جهت شرکت در مزایده ضروری است تمام صفحات اسناد مزایده به امضا و اثر انگشت پیشنهاد دهنده رسیده و   .9

 تحویل متصدی مربوطه نماید. 

سایی می باشد. در صورت درج اطالعات مغایر هیچگونه مشخصاتی که بر اسناد درج شده است تنها مبنا برای شنا .10

 مسئولیتی متوجه برگزار کننده مزایده نمی باشد. 

ت بر عهده برنده  حمل و نقل و بارگیری دستگاههای مورد مزایده از محل شرکهای باز کردن از محل نصب، هزینه  .11

 مزایده می باشد. 

 شنهادی خود را به حساب شرکت واریز نماید.روز کاری مبلغ پی 3برنده مزایده می بایست ظرف مدت  .12
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