
 بسمه تعالی

  
  متعلق به  شركت شير پاستوريزه پگاه همدان يك قطعه زمينبرگ شرايط شركت در مزايده فروش 

  ٠١/97شماره 
  

خود ، از طريق  متعلق بهبا كاربري مسكوني   يك قطعه زمينفروش شركت شير پاستوريزه پگاه همدان در نظر دارد نسبت به 

برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد . داوطلبان شركت در مزايده مي توانند ضمن رعايت  مفاد برگ شرايط مزايده ، پيشنهادات 

 به دبير خانه شركت شير   ١٩/04/٩٧مورخ  سه شنبه خود را در پاكتهاي الك و مهر شده ، حداكثر تا پايان وقت اداري روز 

  مدان تحويل و رسيد دريافت نمايند .پاستوريزه پگاه ه

  موضوع مزايده : - ١ماده 

با كاربري مسكوني  شامل ششدانگ  متر مربع ٢٣٢مساحت شركت شير پاستوريزه پگاه همدان به  متعلق به يك قطعه زمينفروش 

جلد سند  ١فرعي واقع در مورد ثبت  ١٢٠يك قطعه زمين پالك سه هزار و هفتاد و هفت فرعي از نه اصلي مفروز و مجزي شده از 

ر دكت مرواريد ، روبروي داروخانه متري ٢٤تقاطع ،  )صدفشهيد بهشتي( واقع در همدان ، خيابان  ١٨٧٤٩٤مالكيت به شماره چاپي 

  . ديني

  شرايط مزايده : - ٢ماده 

   پيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند قيمت پيشنهادي خود را طبق فرم پيوست برگ شرايط مزايده ارائه نمايند . - ٢- ١

  پيشنهادي را ارائه نمايند ، به عنوان برنده مزايده انتخاب مي گردند. قيمتپيشنهاد دهندگاني كه باالترين  - ٢- ٢

  هاي انتقال سند ، طبق قانون بعهده طرفين خواهد بود . كليه هزينه - ٢- ٣

  ديگر بعهده برنده مزايده مي باشد . مرتبطكليه هزينه هاي آ گهي مزايده و ساير هزينه هاي  - ٢- ٤

  شركت شير پاستوريزه پگاه همدان در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادات مختارمي باشد . - ٢- ٥

  مي باشد . شير پاستوريزه پگاه همدانقبول آئين نامه معامالت و كليه شرايط شركت  شركت در مزايده به منزله - ٢- ٦

شركت كننده در مزايده نبايستي ممنوع المعامله بوده و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي باشد .  - ٢- ٧

  پيامدهاي قانوني آن خواهد بود. بديهي است در صورت احراز خالف آن ، شركت كننده در مزايده مسئول

  سپرده شركت در مزايده : - ٣ماده 

ريال) را بعنوان سپرده شركت در مزايده بصورت  ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ميليون ريال(  يكصدپيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند مبلغ 

شير  شركتشعبه شير پگاه همدان بنام  ٢٤٩٢٣١٠٠٥٣فيش واريزي(مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر به حساب بانك تجارت به شماره 

پاستوريز پگاه همدان) يا بصورت ضمانت نامه بانكي(معتبرو بدون قيد و شرط) و يا چك تضمين شده بانكي ، به همراه  پيشنهاد 

  خود را ارائه نمايند .

  ارائه وجه نقد ، چك پول ، چك شخصي و ... مورد قبول نمي باشد . : ١تبصره 



  صفحات برگ شرايط  شركت در مزايده بايستي داراي امضاء و ممهور به مهر شركت كننده در مزايده باشد .كليه  - ٤ماده 

  به پيشنهادات مبهم ، مشروط و پيشنهاداتي كه خارج از موعد مقرر ارائه گردند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد . - ٥ماده 

ساعت قبل از تشكيل كميسيون مراتب را بصورت كتبي  ٢٤حداقل شركت كننده در مزايده در صورت انصراف بايستي  -  ٦ماده 

  به شركت شير پاستوريزه پگاه همدان  اعالم نمايد.

 تحويل موضوع مزايده(طبق صورتجلسه تحويل)زمان  پس از در مزايده نفرات اول ، دوم و سوم مزايده  سپرده شركت - ٧ماده 

 نفر اول ، سپرده مشار اليه به نفع شركت شير پاستوريزه پگاه همدان ضبط و نفر اول مسترد نخواهد شد . در صورت خودداريه ب

 موضوع مزايده بهو  مي گردد . در صورت خودداري نفر دوم ، سپرده ايشان هم ضبط خواهد شد تحويلنفر دوم  هبموضوع مزايده 

  د.، سپرده وي نيز ضبط خواهد شخودداري نفر سوم  مي گردد . در صورت تحويل نفر سوم

  پيشنهاد دهندگان مكلف مي باشند ، پيشنهادات خود را درسه پاكت(الف) ، (ب) و(ج) به ترتيب ذيل ارسال نمايند : - ٨ماده 

  )مزايده برگ شرايط  ٣پاكت ( الف ) : سپرده شركت در مزايده(طبق شرايط مندرج در  ماده - ٨- ١

  )برگ شرايط مزايده  ٤مندرج در  مادهطبق شرايط پاكت ( ب )  : برگ شرايط شركت در مزايده( - ٨- ٢

  )پيوست برگ شرايط مزايدهفرم طبق امضاء و ممهور شده ( پاكت ( ج )  : قيمت پيشنهادي - ٨- ٣

پاكتها به ترتيب  فوق بازگشائي شده و چنانچه پاكت ( الف ) فاقد سپرده يا  پاكت ( ب ) فاقد برگ شرايط امضاء و  : ٢تبصره 

  اسناد خود را دريافت نمايد.با درخواست كتبي، ج ) بازگشائي نخواهد شد و پيشنهاد دهنده مي تواند  مهر شده باشد ،  پاكت (

طي كميسيوني كه به همين منظور در محل  ١١راس ساعت  ٠٤/٧٩/ ٢٠شنبه مورخ چهار به پيشنهادات رسيده در روز - ٩ماده 

  شركت شير پاستوريزه پگاه همدان تشكيل مي گردد رسيدگي خواهد شد .

  اسناد مزايده ، بالمانع مي باشد .حضور يك نفر نماينده پيشنهاد دهنده(با ارائه معرفينامه) در جلسه بازگشائي  : ٣تبصره 

  

  

  شركت شير پاستوريزه پگاه همدان                                                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  (( فرم اعالم قيمت پيشنهادي))
  

   ٠١/٥٩پيوست برگ شرايط مزايده شماره 

  
  

  
  
  
  
  

  
                                                                                               

  پيشنهاد دهنده قيمت مهر و امضاء                                                                                        

 

  قيمت پيشنهادي (ريال) شرح  ر

١  

  

 

متر مربع  ٢٣٢يك قطعه زمين به مساحت 

واقع در همدان ، خيابان صدف ، ابتداي 

 ، روبروي داروخانه بلوار مرواريد

  


