باسمه تعالي
سازمان اموال و امالك

تقاضاي شركت درمزايده فروش به شرط صادرات
رسيد پنج درصد پرداختي  :به شماره  ........................................................................مورخ ................................................. :

الف ) -مشخصات شركت كننده :
 )1شركت/سازمان/موسسه:

 )1نام و نام خانوادگي:
 )2نام پدر :

 )3شماره شناسنامه

 )5تاريخ تولد :

 )6محل تولد :

 )2شماره ثبت :
 )3تاريخ ثبت :

 )4كد ملي :

 )4شناسه ملي :

 )7آدرس متقاضي :

 )5كد اقتصادی :

تلفن تماس:

 )6آدرس و تلفن دفتر :

ذكر شماره تلفن جهت تماس درمواقع ضروري الزامي است.
ب) مشخصات كاال و شماره محموله:
 )1شماره محموله:

 )2نوع و مشخصات كاال :

 )3وضعیت كاال:

 )4تعداد  /وزن:

ج) شرايط پرداخت :
 )1حصه نقدی  20 :درصد قیمت پیشنهادی كه بمحض تعیین خريدار و تصويب كمیسیون فروش نقداً اخذ مي گردد.
(الزم بذكر است كه  %5اولیه پرداخت شده در زمان ثبت نام ،جزء  %20نقدی محاسبه مي گردد).
 )2باقیمانده  80 :درصد تتمه صورتحساب در  7روز كاری و با ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر به میزان  2برابر ارزش پیشنهادی كاال

د) شرايط ترخيص كاال:
 )1مهلت ترخیص كاال  10روز كاری پس از زمان تسويه صورتحساب مي باشد
 )2كاالها با همراهي مامور بدرقه اين سازمان به گمرک ذيربط انتقال داده مي شود ،بديهي است هزينه انتقال به گمرک بر عهده خريدار مي باشد.
 )3استرداد وثیقه اخذ شده (ضمانت نامه بانکي)  ،پس از اخذ گواهي خروج كاال از گمرک مربوطه صورت مي پذيرد.
 )4در صورتیکه به هر دلیلي خريدار محموله موفق به ارائه ضمانت نامه بانکي در موعد مقرر نگردد %20 ،مبلغ پیشنهادی ضبط و الباقي مسترد خواهد شد.

س) قيمت :
قیمت پايه :

/

/

/

ريال (به

 -)2قیمت پیشنهادی متقاضي (به عدد :

ريال)
/

/

ريال )

/

 -)3قیمت پیشنهادی متقاضي  ( :به حروف
 -)4مبلغ سپرده متقاضي (پنج درصد قیمت پايه) ( :

ريال)
/

/

/

/

ريال)

 -)5شماره چك سپرده  ........................................................................................ :تاريخ چك ............................................... :
اينجانب  ..............................................................نسبت به وضعيت

مورد تقاضا ،آگاهي كامل دارم و هرگونه اعتراضي مبني بر عدم آگاهي از

وضعيت كمي و كيفي محموله ها را ازخود سلب نموده و ضمن اعالم آگاهي كامل خود از شرايط مزايده ،اظهار مي دارم جهت پرداخت ثمن نقدی و تسويه
مابقي و همچنين ضمانت نامه بانکي مورد درخواست ،هيچگونه مشکلي نداشته و متعهد ميگردم درصورت برنده شدن ،درخواستي مبني بر استرداد وديعه و
يا تغيير شرايط پرداخت ثمن نقدی و اقساط نداشته باشم .درضمن تأكيد مي نمايم درصورت برنده شدن و انصراف از خريد و ضبط وديعه شركت درمزايده،
درخواستي جهت استرداد آن نخواهم نمود.
تاريخ و امضا
با توجه به نتايج مزايده ،نامبرده بعنوان نفر  ..................................معرفي و مورد تأييد مي باشد.
محل امضا اعضای كميسيون فروش :

اثر انگشت

باسمه تعالي
سازمان اموال و امالك

شرايط شركت در مزايده
توجـه :

متقاضي محترم  ،چون پس از تحويل پاكت پيشنهادات به صندوق ،هيچگونه اعتراضي مسموع نمي باشد ،خواهشمند است قبل

از ارائه درخواست خريد ،شرايط شركت درمزايده را به دقت مطالعه و پس از رفع ابهامات نسبت به امضاء آن اقدام نمائيد.
را طي چك تضمیني در وجه ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) به شناسه 14003127610
ماده  )1متقاضي بايد  %5قیمت پايه محموله شماره
و تحويل ستاد نموده و رسید آن را تا پايان مراحل مزايده در اختیار داشته باشد .استرداد چك به متقاضي ،موكول به ارائه رسید است .ضمن آنکه با انجام تعهدات
توسط هريك از نفرات اول تا سوم عودت سپرده  %5نفرات بعدی با حداكثر  7روز كاری پس از بازگشايي پاكتها صورت خواهد پذيرفت.
ماده  )2پیشنهاد بايد مکتوب و طي فرم ضمیمه با خط خوانا بدون خط خوردگي و الک گرفتگي تکمیل و سپس در پاكت به صورت دربسته و محرمانه زير نظر
مسئول اموال منقول نمايندگي به صندوق پلمپ شده مستقر در نمايندگي انداخته شود.
ماده  )3حضور متقاضي يا نماينده قانوني وی در روز بازگشايي پاكت ها پیشنهاد مي گردد و جهت حضور در جلسه بازگشايي پاكات ،همراه داشتن رسید
پرداخت سپرده الزامي است.
ماده  )4نتیجه مزايده در روز بازگشايي با حضور شركت كنندگان يا نماينده قانوني آنها مشخص و پس از تصويب كمیسیون فروش با مراجعه به نمايندگي
قابل اقدام مي باشد.
ماده  )5متقاضیان شركت در مزايده ،حداكثر تا ساعت  9روز چهارشنبه مورخ  1398 / 10 / 25مهلت خواهند داشت تا پیشنهاد خود را تسلیم نمايندگي
به شرح مندرج در آگهي روزنامه نمايند .بديهي است پیشنهاداتي كه پس از ساعت مقرر (حتي يك دقیقه بعد از ساعت 11صبح) ارائه گردد قابل دريافت نمي
باشد.
ماده  )6پس از اعالم اسامي نفرات اول تا سوم در روز بازگشايي پاكت ها ،نفرات اول تا سوم به شرح جدول ذيل الذكر مهلت خواهند داشت تا نسبت به واريز
حصه نقدی مبلغ پیشنهادی (طبق مفاد مندرج در ماده  )7به منظور تنظیم صورتحساب اقدام نمايند .بديهي است چنانچه هريك از برندگان نفرات اول تا سوم
درمهلت مقرر نسبت به انجام تعهدات جهت تنظیم قرارداد يا ارائه ضمانت نامه بانکي در موعد مقرر(به هر علتي) اقدام ننمايند ،عدم ايفاء تعهد محسوب و از
باب ورود خسارت و مستنداً به مواد  221و  226قانون مدني سپرده به نفع سازمان ضبط خواهد شد و متقاضي با شركت در مزايده متعهد مي گردد اين بند را
خصوصاً مورد پذيرش قرار داده و حق هرگونه ادعای بعدی را از خود سلب نمايد.

مهلت نفرات اول
از تاريخ 3 ( 98 /10 /25روز

مهلت نفرات دوم
)

تا پايان وقت اداري روز 98 / 10 / 28

از تاريخ 3( 98 / 10 / 29روز
تا پايان وقت اداري روز

مهلت نفرات سوم
)

98 / 11 / 1

از تاريخ 3( 9 8 / 11 / 2روز
تا پايان وقت اداري روز

)
98 / 11 / 5

تبصره  : 1پس از تحويل پاكت پیشنهاد به صندوق ،هیچگونه اعالم انصرافي مورد قبول نبوده و انصراف مشمول ضبط وديعه خواهد شد.
تبصره  : 2عدم مراجعه و انصراف هر يك از نفرات اول تا سوم جهت تنظیم صورتحساب در موعد مقرر ،مشمول ضبط سپرده آنها به نفع سازمان خواهد
شد.
تبصره  : 3درصورت انصراف نفر اول ،كاالهای مزبور با قیمت پیشنهادی نفر اول (حداكثر منهای وديعه ضبط شده نفر اول) به نفر دوم واگذار مي گردد و در
صورت عدم تمايل نفرات دوم و سوم به خريد كاالهای با قیمت نفر اول (منهای وديعه وی) وديعه نفرات دوم و سوم عودت مي گردد .بديهي است در صورتي
كه قیمت پیشنهادی نفرات دوم و سوم مساوی و يا بیشتر از قیمت پیشنهادی نفر اول منهای وديعه ضبط شده باشد ،آنها موظف به خريد با قیمت پیشنهادی
خود هستند ،در غیر اينصورت سپرده شان ضبط مي گردد.
تبصره  : 4صورتحساب صرفاً بنام افراد برنده و شركای ايشان به شرطي كه نام شركاء به صراحت در متن فرم شركت در مزايده درج گرديده ،منعقد
خواهد شد.
ماده  )7نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان جهت صدور صورتحساب و ترخیص كاالها به شرح جدول ذيل مي باشد :
 )1حصه نقد  20 :درصد قیمت پیشنهادی نقداً اخذ مي گردد( .الزم بذكر است كه  %5اولیه پرداخت شده در زمان ثبت نام ،جزء  %20نقدی محاسبه مي گردد).
 )2باقیمانده  80 :درصد تتمه صورتحساب در  7روز كاری و با ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر به میزان  2برابر ارزش پیشنهادی كاال
 )3مهلت ترخیص كاال 10 :روز كاری پس از زمان تسويه صورتحساب مي باشد
 )4كاالها با همراهي مامور بدرقه اين سازمان به گمرک ذيربط انتقال داده مي شود.
 )5استرداد ضمانت نامه اخذ شده  ،پس از اخذ گواهي خروج كاال از گمرک مربوطه صورت مي پذيرد.

آگاهي كامل از شرايط مزايده را اعالم مي دارم.

نام و نام خانوادگي :
صفحه 1

امضاء و اثر انگشت

باسمه تعالي
سازمان اموال و امالك

شرايط شركت در مزايده
ماده  )8به پیشنهادات مبهم ،مخدوش ،مشروط ،بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و باطل مي باشد.
ماده  )9قیمت پیشنهادی نبايد از قیمت پايه كمتر باشد.
ماده  )10بهه صورتحسهاب ،نهه درصهد مبلهغ پیشهنهادی بهه عنهوان مالیهات بهر ارزش افهزوده و نهیم درصهد مبلهغ پیشهنهادی بهه عنهوان هزينهه ههای
مزايده اضافه مي گردد.
مــاده  )11فروشههنده در رد يهها قبههول يههك يهها كلیههه پیشههنهادات واصههله تهها قبههل از تههرخیص از انبههار و تمديههد مهلههت مزايههده بههه هرشههکل،
مجاز و مختار مي باشد.
مـــــاده  )12زمهههههان بازگشهههههايي پاكهههههت ههههههای واصهههههله و اعهههههالم برنهههههدگان ر س سهههههاعت روز

مهههههورخ 139 / /

در محل مي باشد.
مــاده  )13فههرم تقاضههای شههركت در مزايههده بايههد توسههط متقاضههي بصههورت كامههل و خوانهها و بهها دقههت تکمیههل و امضههاء گرديههده و متقاضههیاني كههه
دارای شخصیت حقوقي مي باشند حتماً ذيل فرم را به مهر شركت  /سازمان ذيربط ممهور نمايند.
ماده  )14كاالههای مزبهور بها وضهعیت موجهود بهه فهروش رسهانیده مهي شهود و خريهدار حهق ههر گونهه ادعها و اعتهراح از حیهث وضهعیت را از خهود
سلب مي نمايد.
ماده  )15متقاضهي خريهد بها امضهای ايهن فهرم متعههد مهي گهردد در موعهد مقهرر نسهبت بهه ارائهه ضهمانت نامهه معتبهر بهانکي بهه فروشهنده اقهدام
در غیر اينصورت  %20مبلغ پیشنهادی ضبط و الباقي مسترد خواهد شد.
ماده  )16متقاضي خريد با امضهای ايهن فهرم متعههد مهي گهردد كهه اخهذ ههر گونهه مجهوز از ادارات و سهازمان هها و يها پرداخهت هزينهه ههای قهانوني
را در خصوص صادرات كاال شخصاً خود بر عهده مي گیرد و در اين رابطه ادعا يا خواسته ای نسبت به فروشنده نخواهد داشت.
مــاده  )17خريههدار موظههف اسههت پههس از خريههد ،تسههويه حسههاب و تههرخیص و ورود و اظهههار كههاالی خريههداری شههده در گمههرک مبههد ًا ،
سريع ًا نسبت به طي تشريفات گمركي و قهانوني و انتقهال كهاال بهه گمهرک مقصهد كهه قهرار اسهت محمولهه مهورد خريهداری از آنجها بهه خهارج از كشهور
منتقل شود ظرف مدت  30روز اقدام و گواهي خروج كاال را جههت اسهترداد ضهمانت نامهه بهانکي بهه مسسسهه ارائهه نمايهد ،در غیهر اينصهورت نسهبت بهه
ضههههبط ضههههمانت نامههههه اقههههدام مههههي گههههردد .بههههديهي اسههههت در صههههورت بههههروز مشههههکل در فراينههههد و تشههههريفات مربوطههههه
(به شرطي كه خارج از اختیار خريدار باشد) ،خريدار بايد قبل از انقضاء مدت مذكور مراتب را به مسسسه اطالع دهد.
ماده  )18وظیفه قانوني خريدار ،خروج قانوني كاالها از كشهور مهي باشهد و در صهورت كشهف فسهاد در اجهرای تعههدات مبنهي بهر خهروج كهاال از كشهور،
فروشنده مي تواند عالوه بر ضبط ضمانت نامه بانکي اقدامات قانوني الزم را اعمال نمايد.
ماده  )19شرط اصلي شركت در مزايده ،دارا بودن كارت بازرگاني معتبر مي باشد.

آگاهي كامل از شرايط مزايده را اعالم مي دارم.

نام و نام خانوادگي :

صفحه 2

امضاء و اثر انگشت

