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اگهی مزایده فروش کامیون رنو میدالم مرحله دوم
شهرداری زو در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر یک دستگاه کامیون کمپرسی رنو مدل  1389رنگ سفید-
روغنی تیپ میدالم 280، 18 DXI -4*2با مشخصات مندرج در شرایط مزایده بفروش برساند .متقاضیان از روز سه شنبه مورخ
 1401/02/06لغایت آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  1401/02/15مهلت دارند با مراجعه به امور قراردادها یا سایت
شهرداری( ( sh-zavin.irاسناد مزایده را دریافت و مبلغ  1/000/000ریال بابت دریافت اسناد مزایده به قسمت امور مالی تحویل
و رسید دریافت نمایند و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  1401/02/15پیشنهادات خود را به شهرداری زاوین تحویل
نمایند.جلسه مزایده روز شنبه مورخ  1401/02/17راس ساعت  10صبح در محل دفتر شهردار برگزار خواهد شد.
شرایط شرکت در مزایده:
الف)شرایط عمومی-1داشتن توانایی مالی جهت خرید و شرکت در مزایده
-2موضوع مزایده با شرایط و وضعیت موجود که به رویت و اطالع پیشنهاد دهندگان رسیده واگذار خواهد شد.خریدار با علم و
اطالع کامل از وضعیت موجود مورد معامله از جمله وضعیت ظاهری آن اقدام به خریداری نموده و طرح هرگونه ادعایی در این
خصوص علیه شهرداری فاقد اعتبار و وجاهت قانونی می باشد.
-3شرکت کننده نباید ممنوع المعامله باشد و با علم وآگاهی کامل از مزایده پیشنهاد خود را ارائه دهد.
-4ه زینه های مربوط به مزایده از قبیل کارشناسی و چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده است.
ب)مدارک مورد نیاز شامل
 -1مدارک شناسایی (تصویر صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی )  - 2برگه امضا شده فرم شرایط حاضر
-3قیمت کارشناسی  16/570/000/000ریال می باشد متقاضیان می بایست قبل از برگزاری جلسه در مهلت مقرر(حداکثر تا
تاریخ )1401/02/17بابت سپرده شرکت در جلسه مزایده مبلغ  1/700/000/000ریال را به شماره حساب شماره حساب
 3100000641006بنام شهرداری زو ( زاوین ) نزد بانک ملی ایران واریز و اصل فیش را همراه باپاکت شرکت در مزایده تحویل و
رسید دریافت نماید.
توجه :متقاضیان باید مدارک فوق الذکر را درپایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ  1401/02/15به صورت مهر و موم تحویل
شهرداری دهند و رسید ( شماره ثبت دبیرخانه ) را دریافت کنند  .در ضمن در روز مزایده هم می توانند حضور بهم رسانند.
تبصره:پیشنهادهایی که سپرده آنها از نظر مبلغ مطابق با شرایط این مزایده نباشد،مخدوش تلقی شده و از روند مزایده حذف
می گردند.
نحوه تعیین مزایده
-1مزایده راس ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 1401/02/17در محل دفتر شهردار محترم برگزار خواهد شد.
-2باالترین قیمت پیشنهادی در مزایده مبنای تعیین برنده مزایده خواهد بود.
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-3به استثنا ء سپرده برنده اول تا سوم ،سپرده سایر شرکت کنندگان حداکثر تا  24ساعت پس از اعالم نتیجه مزایده مسترد
خواهدگردید.
-4شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله سند قبول شرایط مزایده بوده و پس از اعالم مزایده ،الف-شخص برنده می بایست
همزمان با امضاء صورتجلسه اعالم برنده مزایده نسبت به پرداخت مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی خود به حساب شهرداری به عنوان
حسن انجام کار اقدام نماید.ب 80-درصد قیمت را ظرف مهلت  48ساعت پس از اعالم برنده شدن به حساب شهرداری واریز و
فیش را تحویل شهرداری نماید.ج 10 -درصدالباقی مبلغ پیشنهادی خود را بعد در زمان انتقال سند و امضاء صورتجلسه انتقال سند و
ت حویل گرفتن دستگاه با در دست داشتن فیش واریزی در همان روز از طریق مراجعه به مسئوالن اقدام نماید د :شهرداری مکلف
است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انتقال سند مالکیتی به نفع برنده مزایده اقدام نماید .ذ :سپرده شرکت در مزایده برندگان دوم
و سوم پس از واریز  90د رصد قیمت پیشنهادی برنده اول که بعد از  48ساعت تعیین شده است آزاد می گردد ،لکن در صورتیکه
برنده اول از پیشنهاد خود اعالم انصراف نماید یا ظرف مدت های ابالغ شده کارهای مربوطه را انجام ندهد،سپرده های شرکت در
مزایده وی (پنج درصدحسن انجام تعهدات و ده درصد حسن انجام کار )به نفع این شهرداری ضبط و به حساب شهرداری واریز
خواهد گردید و برنده حق هیچ گونه ا عتراضی را نداردو مراتب فوق به برنده دوم و سوم به ترتیب ابالغ می گردد و شرایط فوق
درخصوص برندگان دوم و سوم نیز حکم فرما است.
د)تعهدات و شرایط دیگر
-1ک لیه کسورات متعلقه مربوط به فروش خودرواز قبیل هزینه آگهی روزنامه ،کارشناسی رسمی دادگستری و خسارات احتمالی
جانی و مالی وارده در حین انجام جابه جایی خودرو به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و .....به عهده برنده مزایده است و شهرداری
هیچ گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.
-2خریدار حق واگذاری این قراردادرا به غیر ندارد،درصورت درخواست خریدار جهت انتقال سند به نام هر شخص حقیقی یا
حقوقی ،خریدار می بایست به صورت سند رسمی رضایت خود را نسبت به انتقال سند به غیر اعالم نماید و درصورت تغییر آدرس و
نشانی و شماره تلفن تغییرات به شهرداری اعالم گردد.
-3شهرداری در رد یا تمام پیشنهادات مختار است و صرف شرکت در مزایده هیچ گونه حقی برای شرکت کننده ایجاد نخواهد
نمود.
توضیحات  -بازدید از کامیون از تاریخ درج آگهی در تمام ساعات با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد.
آدرس :شهرستان کالت – شهر زاوین – شهرداری زاوین
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