آگهی دعوت به مزایده عمومی
شش دستگاه خودرو
اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در نظر دارد تعداد  6دستگاه خودرو به شماره مزایده
 100060666000001خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از
سامانه تدارکات دولت ستاد (  ) setadiran.irبه واجدین شرایط به صورت ا لکترونیکی به فروش برساند .
زمان انتشار در سایت  06/06/00:ساعت  8 :00صبح

زمان دریافت اسناد مزایده 06/06/11 :

از ساعت 08 : 00
تاریخ بازدید  :از تاریخ  06/6/11ساعت  8 : 00صبح

لغات تا تاریخ  06/6/60ساعت11: 00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  :روز دوشنبه مورخ  06/6/60ساعت 10 : 00
زمان بازگشایی پاکات  :روز چهارشنبه مورخ  06/6/66ساعت  10 : 00صبح
زمان اعالم برنده  :روز پنج شنبه مورخ  06/6/60ساعت  10 : 00صبح
توضیحات :
 -1درج آگهی جهت اطالع بوده و هیچ گونه تعهدی را برای دستگاه مزایده گر ایجاد نمی کند .
 -6این آگهی در سایت پایگاه ملی مناقصات به نشانی  http://iets.mporg.irو سایت اداره کل حفاظت
محیط زیست استان سمنان به نشانی  semnan.doe.irقابل رویت می باشد .
 -0سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
 -4برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت  setadiran.irمی باشد و کلیه مراحل
فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین
شرکت در مزایده ( ودیعه ) ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکات  ،اعالم برنده  ،واریز وجه مزایده و
تحویل کاال صرفا در بستر سامانه ستاد امکان پذیر می باشد .
 -1پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارایه پیشنهاد از اقالم موضوع
مزایده بازدید به عمل آورید .
 -6عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن ) با
شماره های ذیل تماس حاصل نمایند  .مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 00030806-6 :

‹‹ فرم پيشنهاد قيمت مزايده خودرو ››
اينجانب  ......................................فرزند /شركت  ................................به شماره شناسنامه /به شماره ثبت
 ........................صادره از  .............................متولد سال  ........................شغل  .............................به
نشاني  ..............................................................................با اطالع كامل از شرايط مزايده و قبول مفاد آن
كه به پيوست فرم پيشنهاد مي باشد متقاضي خريد خودروي  .............................مدل ..............................
به شماره انتظامي  .....................................موضوع آگهي مزايده شماره  ...............................مورخ
 .................................مندرج در روزنامه  .................................ميباشم و پيشنهاد قيمت خود را براساس
موارد

اعالم

شده

به

مبلغ

..............................................

ريال

(بعدد)

( ................................................. ..............................................بحروف) اعالم مي نمايم.
چنانچه پييشنهاد اينجانب مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم:
 -1ظرف مدت حداكث4روز كاري اقدامات الزم جهت واريز وجه خودرو به حساب مربوطه اقدام نمايم در صورت عدم مراجعه ،سپرده به
نفع دولت ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزايده انتخاب گردد.
 -2تأييد مي نمايم كليه ضمائم اسناد و مدارك مزايده جزء الينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.
 -3اطالع كامل دارم كه دستگاه مزايده گزار الزامي براي واگذاري خودرو به هريك از پيشنهادها را ندارد.
اينجانب  ...........................اتومبيلهاي مزايده را رؤيت نموده و نسبت به وضعيت كمي و كيفي آن آگاهي كامل دارم و از هر گونه اعتراضي
مبني بر عدم آگاهي از وضعيت كمي و كيفي آنها را از خود سلب نموده و در صورت برنده شدن درخوا ستي مبني بر تغيير پرداخت مبلغ
نقدي نداشته باشم در ضمن تاكيد مي نمايم در صورت برنده شدن و انصراف از خريد و ضبط سپرده شركت در مزايده ،در خواستي جهت
استرداد آن نخواهم نمود.
امضاء متقاضي:
تاريخ:
اين قسمت توسط اداره كل محيط زيست تكميل مي گردد:
با توجه به نتايج مزايده  ،نامبرده بعنوان نفر

معرفي و مورد تاييد مي باشد.

محل امضاء

شرايط مزايده فروش خودرو
 -1تعداد خودروهاي قابل فروش  6دستگاه به شرح ذيل :
رديف

نوع خودرو

شماره پالك

شماره موتور

شماره شاسي

رنگ

مدل

سپرده واريزي

1

سواري پژو آردي

 528الف  11ايران 58

11158551711

17818587

يشمي روغني

1758

1805550555

2

وانت دو كابين

 788الف  15ايران 22

28552257

811518

سفيد روغني

1758

1805550555

3

كاميونت ون نيسان

 281الف  12ايران 58

711558

551151

آبي روغني

1758

1805550555

4

وانت دوكابين كاپرا

 818الف  18ايران 58

2152

2557712

مشكي متاليك

1715

1805550555

5

وانت دوكابين پاژن

 812الف  17ايران 58

8551552

555221

سفيد روغني

1758

1805550555

6

وانت دوكابين نيسان

 788الف  12ايران 58

28182182

22525751

سفيد روغني

1755

1805550555

 -2شرايط مزايده:
 :1-2مزايده گزار :اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان
 : 2-2ميزان تضمين شركت در مزايده  :مبالغ مندرج در جدول فوق كه بايد طي رسيد بانكي سه نسخه اي جداگانه به حساب سيبا تحت
عنوان تمركز وجوه سپرده تملك داراييهاي سرمايه اي به شماره  6021016060112نزد بانك ملي شعبه مركزي بنام اداره كل حفاظت
محيط زيست استان سمنان واريز و به ضميمه مدارك ارسال گردد.
نكته :فيش واريزي فقط به نام شخص شركت كننده در مزايده باشد .
 : 3-2مزايده گزار در قبول يا رد هريك از پيشنهادات اختيار تام داشته و هيچ گونه ادعا و اعتراضي دراين زمينه مسموع نخواهد بود.
 : 4-2زمان بازديد و مهلت دريافت اسناد ،همه روزه از تاريخ درج اگهي در روزنامه بمدت  11روز مي باشد .
 : 5-2مهلت ارسال پيشنهادات حداكثرتا ساعت  11روز دوشنبه مورخ  16/16/21مي باشد.
 : 6-2هر شركت كننده حق ارائه پيشنهاد قيمت براي يك يا چند دستگاه اتومبيل را دارد.
 : 7-2بر اساس مفاد 212،211،111قانون مدني پيشنهاد دهندگان بايد به سن قانوني رسيده باشند.
: 8-2كميسيون مزايده در تعيين برنده مزايده ،با رعايت صرفه و صالح دولت اتخاذ تصميم خواهد نمود.
: 1-2كليه هزينه هاي نقل و انتقال ،ماليات ،عوارض قانوني  ،هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود.
 : 11-2برنده مزايده ظرف مدت  /4چهار روز كاري بعد از ابالغ مي بايست نسبت به پردا خت و واريز كل مبلغ پيشنهادي براي خودرو اقدام
نمايد در غير اين صورت خودروي مورد نظر به نفر دوم واگذار خواهد شد(مدت چهار روز كاري به هيچ وجه تمديد نخواهد شد).

:11-2كميسيون مزايده حداكثر دو روز پس از پايان مهلت ارسال مدارك( بجز روزهاي تعطيلي) در ساختمان اداره كل متبوع تشكيل و
پاكات پيشنهاد واصله مفتوح و پس از رسيدگي اسامي برندگان از كميسيون مزايده ظرف مدت يك روز از طريق نصب در تابلو اعالنات
اداره كل واقع در طبقه همكف  ،و يا در سايت اداره به آدرس اينترنتي  semnan.doe.irبه اطالع خواهد رسيد.
 :12-2برنده مزايده بايد مبلغ خودرو را نقداً به شماره حسابي كه متعاقبا از طرف اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان اعالم خواهد
شد واريز نمايد.
 : 13-2به پيشنهاداتي كه پس از پايان وقت اداري اعالم شده به اداره كل حفاظت محيط زيست واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 : 14-2پيشنهادات مشروط و مبهم و بدون سپرده مورد تأييد نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.
: 15-2پيشنهاد دهندگان مي بايست پيشنهادات خود را در زمان مقرر در سه پاكت جداگانه از طريق سامانه ستاد تكميل و ارسال
نمايند.
پاكت الف – شامل تضمين شركت در مزايده( موضوع بند 2 -2شرائط مزايده)
پاكت ب  -برگ شرايط مزايده پس از مهر و امضاء كه براي اشخاص حقوقي ارائه آگهي تاسيس و آخرين تصميمات مجمع عمومي
موضوع هر گونه تغييرات مندرج در روزنامه رسمي و براي اشخاص حقيقي تصوير شناسنامه و كارت ملي بهمراه آدرس الزامي است.
پاكت ج -تكميل و امضاء فرم قيمت پيشنهادي براي خودرو انتخاب شده توسط متقاضي
: 16-2در صورت عدم مراجعه برنده نفر اول مزايده ظرف مدتچهار روز كاري سپرده وي به نفع دولت ضبط و نفر دوم به عنوان برنده
مزايده انتخاب و وفق مقررات نيز با وي برخورد خواهد شد.
: 17-2برندگان مزايده (خريداران) پس از اعالم اسامي مي بايست حداكثر ظرف  45روز به اداره كل حفاظت محيط زيست مراجعه و نسبت
به اخذ كارتكس اقدام و نماينده اداره كل متبوع اتومبيل خريداري شده را طي صورت جلسه تحويل برنده اول داده و از محل پاركينگ
خارج نماينددر غير اين صورت براي هر شبانه روز توقف اضافي هر دستگاه اتومبيل  51111ريال از خريدار دريافت و به حساب شماره
2171612812112در آمدهاي متفرقه دولت منظور خواهد شد.
 : 18-2سپرده نفر اول و دوم تا انجام قطعي معامله و صدور برگ فروش مسترد نخواهد شد ليكن سپرده ساير شركت كنندگان در مزايده پس
از تعيين نفرات اول و دوم و امضاء صورتجلسه توسط اعضاء كمسيون و با ارائه درخواست شركت كننده مبني براسترداد سپرده به معاونت
توسعه مديريت و منابع توسط ذيحساب مسترد مي گردد.
 : 11-2شركت كننده بايد قبال اتومبيل را در محل پاركينگ و با همان وضعيت متوقف و پارك شده و پلمپ شده بازديد نموده و باقبول همه
شرايط مزايده فرم مربوطه را تكميل و امضاء نمايد.
 : 21-2برندگان مزايده حق واگذاري اتومبيل برنده شده در مزايده را قبل از صدور برگ فروش و انتقال به برنده
مزايده و تنظيم سند به اشخاص ديگر نخواهند داشت.
 : 21-2شركت كاركنان دولت در مزايده بالمانع مي باشد.
 : 22-2پس از گذشت زمان و تاريخ آخرين مهلت تحويل پاكت هيچگونه اعالم انصرافي مورد قبول نبوده و انصراف مشمول ضبط وديعه
خواهد شد.
 : 23-2اتومبيلهاي مورد مزايده فاقد بيمه نامه شخص ثالث بوده و تمامي هزينه هاي اخذ بيمه نامه جديد به عهده خريدار خواهد بود.
 : 24-2پرداخت  0درصد ماليات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزايده مي باشد و از ايشان اخذ مي گردد.
 : 25-2برنده هر دستگاه اتومبيل مورد مزايده عالوه بر مبلغ پيشنهادي خود ملزم به پرداخت هزينه ارزيابي و كارشناسي صورت گرفته از جانب
كارشناس رسمي دادگستري بابت هر خودرو مي باشد.
 : 26-2افرادي كه برابر قانون و راي قضايي ممنوع المعامله هستند مجاز به شركت در مزايده نيستند.
 : 27-2پيشنهاد دهنده مكلف است كليه اسناد مزايده را دقيقا مورد مطالعه قرارداده و با قيد عبارت خوانده شده و مورد قبول است
تمامي صفحات را امضاء و اعاده نمايد .

 : 28-2متقاضي بايد شخصا در مزايده شركت نموده و از هر گونه وكالت نامه جهت شركت در مزايده خوداري نمايد .
 : 21-2آخرين مهلت پيشنهاد براي شركت در مزايده تاساعت 17مورخ  1316/16/21مي باشد .
اينجانب  ........................فرزند  ...............داراي شماره شناسنامه  .................صادره از  ...............و شماره ملي  ..................اعالم مي دارم
شرايط مندرج در اين فرم را قبول دا شته و كليه تعهدات را پذيرا مي باشم و بعدا حق هيچ گونه اعتراضي را ندارم .

مهر و امضاء پيشنهاد دهنده

