*اسنادمزايده  2دستگاه

خودرو وانت پیکان دوگانه سوز*

شهرداري بردسكن در نظر دارد به استناد مصوبه شماره  2002/00/22-201شوراي محترم اسالمی شهر بردسكن تعداد  1دستگاه خودرو
وانت پیكان دو گانه سوز از طریق مزایده حضوري به فروش برساند.

شرايط:
 -1مكان برگزاري مزایده؛ شهرداري می باشد.
 -1زمان برگزاري مزایده روز چهارشنبه 1041/40/29ساعت 11صبح.
 – 0متقاضیان می بایست در مزایده شركت نمایند.
 -0متقاضیانی برنده مزایده می باشند كه قیمت بیشتري پیشنهاد نمایند.
-6مبلغ پایه برآورد كارشناسی 2600 OHVمدل  2030مبلغ (300000000نهصدو پنجاه میلیون) ریال می باشد كه متقاضیان
جهت شركت در مزایده باید مبلغ ( 00044444چهل وهفت ميليون پانصدهزار ريال) به حساب )4111000010440
(شهرداري نزد بانك ملی واریز ویاضمانت نامه بانكی ارائه نمایند.
-3مبلغ پایه برآورد كارشناسی 2600OHVمدل  2031مبلغ (600000000ششصدو پنجاه میلیون) ریال می باشد كه
متقاضیان جهت شركت در مزایده باید مبلغ ( 02044444سی و دو ميليون پانصدهزار ريال) به حساب )4111000010440
(شهرداري نزد بانك ملی واریز ویاضمانت نامه بانكی ارائه نمایند.
 -20در صورتی كه برنده گان نفر اول،دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  ،سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداري
ضبط خواهد شد.
 -22برنده مزایده می بایست ظرف یك هفته از تاریخ برگزاري مزایده نسبت به واریزمبلغ پیشنهادي به حساب شهرداري بردسكن
اقدام در غیر اینصورت سپرده شركت در مزایده به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -21پرداخت هرنوع مالیات  ،عوارض و عدم خالفی تا تاریخ تحویل خودرو با شهرداري می باشد .و كلیه هزینه هاي انتقال سندو
تعویض پالک بر عهده برنده مزایده می باشد.
-20هزینه چاپ آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.
 -20تعویض پالک خودرو خریداري شده منوط به اخذ معاینه فنی از مراكز مجاز معاینه فنی می باشد و برنده مزایده موظف است
جهت ان تقال مالكیت خودروي خریداري شده نسبت به انجام مراحل قانونی طبق مقررات مربوطه اقدام نماید.
-20روزهاي بازدید از تاریخ  2002/0/10لغایت  2002/0/13می باشد.

 -26خودرو با شرایط موجود به اطالع و رویت برنده مزایده رسیده است و شهرداري هیچگونه مسئولیتی در قبال نواقص احتمالی
خودرو ندارد.
 -21برنده مزایده متعهد می گردد حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به خروج خودروي برنده شده از شهرداري و تعویض پالک
و انتقال سند اقدام نماید  ،در غیر اینصورت شهرداري می تواند نسبت به آن هرگونه تصمیمی اتخاذ نماید.
 -23انتقال سند فقط به برنده مزایده انجام خواهد شد.
-23تعهدات بیمه نامه خودرو هاي مذكور تا ساعت  10روز  2001/00/23شركت سهامی بیمه ایران می باشد.
-10شهرداري در رد یا قبول هریك از پیشنهادها مختار است.

نام و نام خانوادگی شرکت کننده در مزايده
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