
 

 
 
 
 

 1/3099مزايده عمومي شماره  

  اسقاط فروش خودرو هاي: موضوع

  
خود را اسقاط دستگاه  از خودروهاي  6شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي در نظر دارد تعداد              

مطابق جدول شماره يك ،  از طريق مزايده عمومي به فروش برساند ، خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را  

 شنبهيكروز   10حداكثر تا ساعت پس از بازديد ازخودروها ،با توجه به نكات و توضيحات مندرج در اين فرم ، 

شركت مديريت توليد  –آذرشهر -جاده تبريز  16واقع در كيلومتر  شركتاين  ي به امور بازرگان 2/6/99مورخه 

  .تحويل فرمايند   برق آذربايجانشرقي

 سپرده شركت در مزايده  -1 

را  بعنوان سپرده )مندرج در جدول شماره يك  (مبلغ  قيمت پايه درصد 5شركت كنندگان در مزايده بايستي 

شعبه شريعتي  - اين شركت نزد بانك ملي   0105674150001  شماره  به حساب  براي هر خودرو  شركت در مزايده

  . بهمراه پيشنهاد خود ارائه نمايند  و تبريز واريز 

سپرده برندگان اول و دوم تا واريز مبلغ فروش توسط برنده اول ، نگهداري و سپـرده ساير شركت كنندگان 

  . مسترد خواهد شد  

  

  محل، تاريخ و طرز تسليم پيشنهادات  -  2
الف  حاوي سه پاكت (مهر شده  شركت كنندگان در مزايده بايستي پيشنهادات خود را در پاكت سربسته والك و

مزايده عمومي شماره  -جدول ......... رديف اسقاط فروش خودرو هاي :موضوع  (كه روي آن عبارت )  و جوب 

 16كيلومتر   -ه امور بازرگاني  به آدرس تبريزب 2/6/99 مورخه شنبهيكروز   10ساعت قيد شده باشد، تا )  1/3099

  . سليم نمايند جاده آذر شهر   شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي ت

  

  . مي باشد محتوي سپرده شركت در مزايده: پاكت الف 

يا ) براي افراد حقيقي (و نيز كپي كارت ملي ) برگهاي حاضر(شرايط و مشخصات مزايده محتوي : پاكت ب 

كه ) براي افراد حقوقي( روزنامه رسمي كه صاحبان امضائ مجاز را مشخص مي نمايد  اساسنامه شركت خريدار و

 . همگي به امضاء خريدار رسيده باشد، مي باشد

1234/33815  

16/5/1399  

  دارد



 

، براي هر رديف از خودرو ها،   بايستي در فرم پيشنهاد قيمت پيوستمحتوي پيشنهاد قيمت ميباشد كه :  جپاكت 

در صورت مغايرت قيمت عددي و . بصورت مجزا بصورت ريالي و  با حروف  و عدد و با خط خوانا نوشته شده باشد 

  . حروفي ، قيمت حروفي مالك خواهد بود

  

  .ثر داده نخواهد شد به پيشنهادات مشروط ، مبهم ، ناقص و بدون سپرده ترتيب ا  - 3

روز از تاريخ اعالم نتيجه مزايده بهاي آن قسمت از موضوع  7برنده يا برندگان مزايده بايستي ظرف مدت   -  4

 اين شركت نزد بانك ملي  واريز  0105674155002مزايده را كه در آن برنده شناخته شده اند بحساب شماره   

مزايده ايشان به نفع شركت ضبط  و اعالم برنده ، به نفر دوم ابالغ  در غير اين صورت سپرده شركت در. نمايند 

  .مزايده تجديد خواهد گرديد ايشان هم لغو و زايدهدر صورت انصراف برنده دوم سپرده شركت در م. خواهد گرديد

نسبت به تحويل و حمل خودرو اقدام  و ظرف برنده  روز از تاريخ ابالغ  20خريدار متعهد ميگردد ظرف مدت  – 5

  . نسبت به انتقال سند قطعي بنام خود اقدام نمايد  از تاريخ ابالغ برنده  مدت يك ماه

در چهارچوب آيين نامه  شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات   -  6

  .مختار مي باشد معامالت شركت 

  . ه مزايده حق واگذاري تمام يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي فروشنده به ديگري ندارد برند -  7 

و هيچ ابهامي  دهنده رويت گرديده با تسليم پيشنهاد چنين تلقي مي شود كه موضوع فروش توسط پيشنهاد -  8

  . ده سلب مي گردد وحق هر نوع اعتراض بعدي از پيشنهاد دهنبراي خريدار باقي نمانده است 

بصورت حروفي وعددي و با مبلغ  پيشنهاد دهندگان بايستي قيمت خود را براي هر آيتم بصورت جداگانه  -  9

  . ارائه نمايند  ريالي 

 و شماره تلفن محل سكونت  پيشنهاد دهندگان بايستي نام ونام خانوادگي و يا نام شركت و آدرس دقيق  – 10

را دربرگ پيشنهاد )جهت  عودت سپرده شركت در مزايده (بانكي خود  نيز شماره حساب و خودهمراه وثابت 

  . قيمت ذكر نمايند 

  

به "پرداخت هزينه هاي انتقال سند قطعي و تشريفات قانوني ، مربوط به موضوع مزايده ، كال :   خيلي مهم – 11

   .ماليات بر ارزش افزوده اعمال خواهد گرديد % 9در صورتحساب صادره "ضمنا. عهده خريدارخواهد بود 

  

با در نظر گرفتن قيمت پايه  (نحوه اعالم برنده براساس ارائه باالترين قيمت پيشنهادي براي هر آيتم  -  12

  .و بصورت مجزا مقايسه و برنده يا برند گان مشخص خواهد گرديد )  كارشناسي

درصد نسبت به افزايش يا كاهش موضوع مزايده  25شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي مي تواند تا - 13 

  .  اقدام نمايد 

  



 

  .ا برندگان  مزايده مي باشدهزينه  چاپ آگهي در دو نوبت  به عهده برنده ي - 14

  

بعداظهر بالمانع بوده  14لغايت  8از ساعت   27/5/99بازديد از خودروها با هماهنگي قبلي در مورخ  - 15

  . نيروگاه حرارتي تبريز مي باشد - جاده آذر شهر 16كيلومتر –آدرس جهت بازديد تبريز . وتوصيه مي گردد

 
 سالن كنفرانسدر  2/6/99مورخه  يكشنبه روز  12در جلسه گشايش پاكات در ساعت  و ج  پاكات الف وب -  16

 )با كارت شناسايي معتبر( حضور پيشنهاد دهندگان. اين شركت گشوده و برنده يا برندگان اعالم خواهد گرديد

  .در جلسه گشايش پيشنهادات بالمانع مي باشد

 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : رونوشت به 

  دفتر محترم حراست وامور محرمانه  جهت هماهنگي درخصوص بازديد خودروها   -            

  جهت هماهنگي درخصوص بازديد خودروهاخدمات عمومي رئيس محترم اداره     -            

  امور محترم بازرگاني     -              

  

  

  

  

  

  

  

     



 

  

  

  1/3099 اسقاط برگ پيشنهاد قيمت مزايده خودرو هاي 

 
با عنايت به مفاد  ............................................شناسه ملي/ داري كد ملي.....................................اين شركت / اينجانب

اعالم   پيوست برگقيمت پيشنهادي خود را  به شرح  . آن شركت اسقاط  ده خودرو هاي مندرج در اسناد مزاي

   :كه مطلع مي باشمميدارم ، ضمناً 

   

 آن شركت ملزم به قبول باالترين قيمت يا هر نوع مظنه ديگري نبوده و در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات )1 

  .مختار است  در چهار چوب آيين نامه معامالت

  .  درصد ماليات بر ارزش افزوده  به عهده خريدار مي باشد 9كليه هزينه هاي نقل و انتقال سند  و ) 2

اعالم ميدارد كه در صورت پذيرفته شدن پيشنهاد اينجانب و تا قبل از انتقال  قطعي سند ، اين پيشنهاد و ) 3

  . ساير مدارك مزايده كه به تاييد اينجانب رسيده بعنوان يك قرارداد تعهد آور تلقي خواهد شد 

مزايده بهاي آن قسمت از موضوع روز از تاريخ اعالم نتيجه 7برنده يا برندگان مزايده بايستي ظرف مدت ) 4

در غير اين صورت سپرده شركت در مزايده ايشان به نفع . مزايده را كه در آن برنده شناخته شده اند واريز نموده 

 مزايدهدر صورت انصراف برنده دوم سپرده شركت در . شركت ضبط  و اعالم برنده ، به نفر دوم ابالغ خواهد گرديد

  .تجديد خواهد گرديد مزايده ايشان هم لغو و

روز از تاريخ ابالغ نسبت به تحويل و حمل خودرو اقدام  و ظرف  20ظرف مدت برنده يا برندگان مزايده بايستي  -5

  . يندمدت يك ماه نسبت به انتقال سند قطعي بنام خود اقدام نما

  .اطالع دارم كه هزينه  چاپ آگهي در دو نوبت  به عهده برنده  يا برندگان مزايده  مي باشد –) 6

  . استو هيچ ابهامي باقي نمانده  گرديده قبال بصورت حضوري  بازديد و رويت  ، خودروي موضوع پيشنهاد  -)7

  

 

        .............................................................................: پيشنهاد دهنده  شركت/ نام و نام خانوادگي

........................................................................................: شناسه ملي  / كد ملي  

.........................................  : تلفن ثابت       ...............................................   :تلفن همراه   

.....................................................................:   محل شركت /آدرس دقيق محل سكونت  

 

..............................  امضا ......................... مهر    : پيشنهاد دهنده وتاريخ  اثر انگشت / و امضاي مهر  

                                                                            

............................اثرانگشت                                                                                                                                         



 

)اسقاط فروش خودروهاي( 1/3099يشنهاد قيمت  مزايده جدول پ  
                                                           

 

  .ارزش افزوده اضافه خواهد گرديد درصد  9 به قيمتهاي پيشنهادي فوق:  خيلي مهم  

  

  .................................................................................: پيشنهاد دهنده  شركت  / نام و نام خانوادگي

 
..........................................:تلفن همراه                      ..........................................: شناسه ملي/ كد ملي  

 

: ................................ شماره تماس تلفن ثابت           ...................................................................:   آدرس   

      

:) جهت  عودت سپرده شركت در مزايده  (شماره حساب  بانكي  

:.............................................شماره شبا:................................ نام شعبه..............................:   نام بانك  

  ..................................................................:صاحب  حسابنام 

 

..................اثرانگشت   ...................امضا......................... مهر  :  هندهاثر انگشت  پيشنهاد د/ مهر و امضاي                              

 

 قيمت پيشنهادي قيمت پيشنهادي حروفي ريال

ريال عددي  

ردي نوع خودرو رنگ شماره انتظامي

 ف

53د  535 – 15   پيكان  تيپ  سفيد 

1600 

1 

51س 311 – 15   پيكان  تيپ  سفيد 

1600 

2 

51س 314 – 15   وانت تويوتا  سفيد 

 -دوكابين

 هايلوكس

3 

12س 218 – 15   پيكان  تيپ  سفيد 

1600 

4 

19س  491 -15   وانت   قرمز 

ميتسوبيشي دو 

 كابين

5 

28س 957 – 15   پيكان  تيپ  سفيد 

1600 

6 



 

                                                                                                                                                     
 

 
 

 

 جدول شماره يك

 قيمت پايه و سپرده شركت در مزايده

  

  

  

  

  

  

سپرده شركت 

ريال  مزايدهدر   

 قيمت پايه

ريال   

سال 

 ساخت

انتظامي شماره  رديف نوع خودرو رنگ 

53د  535 – 15 1380 60,000,000 3,000,000 پيكان  تيپ  سفيد 

1600 

1 

51س 311 – 15 1379 50,000,000 2,500,000 پيكان  تيپ  سفيد 

1600 

2 

51س 314 – 15 1993 200,000,000 10,000,000 وانت تويوتا  سفيد 

 -دوكابين

 هايلوكس

3 

12س 218 – 15 1376 45,000,000 2,250,000 پيكان  تيپ  سفيد 

1600 

4 

19س  491 - 15 1992 200,000,000 10,000,000 وانت   قرمز 

ميتسوبيشي 

 دو كابين

5 

28س 957 – 15 1380 60,000,000 3,000,000 پيكان  تيپ  سفيد 

1600 

6 



 

  

  

  

  
  

  

  

  1/3099مزايده عمومي  شماره  آگهي 

 4شـامل  دستگاه  از خودروهاي اسقاط  شـركت مـديريت توليـد بـرق آذربايجانشـرقي       6تعداد فروش  : مزايدهموضوع  - 1

  وانت ميتسوبيشييك دستگاه خودرو  -وانت تويوتايك دستگاه خودرو  -پيكاندستگاه خودرو

     //:WWW. Tpgmco.ir     httpsسايت اين شركت به آدرس:  مزايدهمحل دريافت اسناد   -2

شركت مديريت توليـد بـرق    - جاده آذرشهر 16كيلومتر  –امور بازرگاني شركت واقع در تبريز : محل تسليم پيشنهادات -4

   041 -34300485 –90  ,  34300673:  تلفن تماس  -آذربايجانشرقي 

  . د بود خواه مزايده يا برندگان بعهده برنده) نوبت اول و دوم( مزايدههزينه مربوط به چاپ آگهي )  1تذكر 

مركز اطالع رسـاني مناقصـات    -   //:www. Tpgmco.ir httpsمتقاضيان ميتوانند متن آگهي فوق را درسايت )  2تذكر

  . مالحظه نمايندو سامانه معامالت شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي   كشوري

  .اعالم فرمايند 04134300470لطفا دريافت اسناد را از طريق شماره فكس  

  .درج گرديده استمربوطه در اسناد  مزايدهساير جزئيات و شرايط مربوط به 

  

  امور بازرگاني

  شركت مديريت توليد برق آذربايجانشرقي

  


