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 بسمه تعالی

                    

 :مزایدهموضوع    -1

  2015مدل    yf2400فروش یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا 

 کارفرما: -2

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 :گزار مزایدهدستگاه  -3

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

 :مزایدهتضمین شرکت در  -4

صد و پنجاه میلیون ریال) ریال  550،000،000 )به عدد( باید مبلغ  مزایدهشرکت کننده در شرکت در فرایند ارجاع به ( پان سپرده  عنوان 

ــ مور   50659ت /123402کار بصورت ضمانتنامه بانكي براساس آیین نامه تضمین برای معامالت دولتي به شماره  و مطابق  02/02/94هـ

شماره  ضمانتنامه  سناد  1فرم  سط یكي از بانک مزایدهضمیمه ا شده وکه تو ضا و تأیید  صادر و ام روز از  90برای مدت  های مجاز ایراني 

تعیین گردیده اعتبار داشته و در هر سررسید بدون نیاز به درخواست کتبي اداره کل بمدت سه  مزایدهتاریخي که برای گشودن پیشنهادات 

 م نمایدهمراه پیشنهاد خود تسلیماه قابل تمدید باشد تهیه و به

 

 مورد قبول نمی باشدتوجه: چک و سفته 

 شماره ها جهت واریز وجه

   100220280101112350801001شماره شبا: 

14004856874شناسه ملي شرکت :        

411478576577شماره اقتصادی شرکت :       

7817817938کد پستي شرکت         

 : مزایدهبررسی موضوع و اسناد  -5

را به دقت بررسي کرده و تمام اطالعات الزم، مانند حمل و نقل،  مزایده، اسناد مزایدهگر باید، قبل از تسلیم پیشنهاد  مزایده-11-1

وضع راههای دسترسي، بنادر، محل و موقعیت کارگاه و حوالي آن، شرایط محلي، قوانین و مقررات نافذ و جاری آن، به دست آورد. 

 ، نمي تواند استناد به ناآگاهي یا اشتباه خود کند. گر، پس از تسلیم پیشنهاد مزایده

، ابهام یا سوالي داشته باشد، مي تواند بصورت مزایدهگران که در مورد مفهوم قسمتي از اسناد  مزایدههر یک از -11-2

 مزایدهگر قسمتي از مفاد اسناد  مزایدهگزار را مطلع ساخته و تقاضای دریافت توضیح کتبي بنماید. اگر به نظر  مزایدهکتبي 

گر باید این اشتباه و اشكال را قبل از تسلیم  مزایدهاشتباه یا اشكالي از نظر مشخصات و یا محاسبات و غیره داشته باشد، 

گزار به درخواستهای اولیه توضیح  مزایدهپیشنهاد، تا منعكس کند و در صورت اقتضاء پیشنهاد اصالحي خود را ارائه نماید. 

گزار و شرح پرسش یا اشكالها،  مزایده، که در مهلت مقرر دریافت کند، کتبًا پاسخ خواهد داد. پاسخ مزایدهیا اصالح اسناد 
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را دریافت نموده و اعالم انصراف نكرده اند، بطور یكسان ارسال  مزایدهکه اسناد  مزایدهبرای تمام شرکت کنندگان در 

 ، از نظر وی تلقي خواهد شد. مزایدهه منزله بدون اشكال و واضح بودن اسناد گر، ب مزایدهخواهد شد. عدم اظهارنظر 

 و صدور الحاقیه: مزایدهتجدیدنظر در اسناد  -6

در اسناد م پیشنهادها، در پاسخ به توضیحات ( روز پیش از آخرین روز تعیین شده برای تسلی7گزار، مي تواند تا هفت ) مزایده-12-1

 ورده و یا موعد تسلیم یا گشایش پیشنهادها را به تعویق بیاندازد. تجدید نظر به عمل آ مزایده

باشد، باید مراتب طي الحاقیه ای به شرکت کنندگان  مزایدهمستلزم تغییر کارهای موضوع  مزایدههر گاه تجدید نظر در اسناد -12-2

باید بي درنگ وصول  مزایدهاعالم گردد و فرصت کافي برای اعمال اصالح و تغییر، به ایشان داده شود. شرکت کنندگان در  مزایدهدر 

 الحاقیه را اعالم کنند و چنین فرض خواهد شد که اطالعات درج شده در آن، از سوی آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 محسوب مي گردند.  مزایدهالحاقیه ها، اجزای جدانشدني اسناد -12-3

 آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: -7

 1401/  02/  24  مور 13:30آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها، ساعت 

 صبح 9از ساعت  1401/  02/  17مهلت بازدید از خودرو 

 توجه:

نامه بانکی می هر گونه اصالح ،تغییر ،انصراف پس از تحویل پاکت ها امکان پذیر نمی باشد و منجر به ضبط ضمانت 

 شود.(

 پاکت های فاقد الک و مهر تحویل آن ها امکان پذیر نمی باشد.

 پاکت های حتما باید حضوری و توسط نماینده تحویل دبیرخانه این شرکت گردد.

 

 نشانی محل تسلیم پیشنهادها:  -8

الزم به )ریت منطقه گل گهرشرکت توسعه، عمران و مدی -گهره شیراز مجتمع معدني و صنعتي گل جاد 50سیرجان کیلومتر 

تحویل گردد در غیر این صورت  مسئولیت اعمال ورت حضوری به دبیرخانه این شرکت ذکر است پیشنهادات باید به ص

 .خالف این ماده با خود شرکت کننده می باشد

 

 

 امضاء اسناد:  -9

دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم  پیشنهاد، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور مزایدهتمام اسناد 

 شود. 

 

 آقای بلوردی جهت سواالت حقوقي 09131420642 :های جهت اسناد شماره تماس 
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 اقای شامحمدی جهت هماهنگي ورود به شرکت 09136671440                                           

                                                        

 سایر شرایط: -10

 ، عمومي و خصوصي پیمان مي باشد. مزایدهسایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسالمي ایران و شرایط 

 

 

 گر مزایدهمهر و امضای مجاز  گزار مزایدهامضای دستگاه 

 :     /     /تاریخ                                                                                     :     /     /تاریخ                  
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 مزایده شرایط 
 

 شرایط مزایده-1-2

 تعهد نامه پیشنهاد دهنده درمورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی -2-2

 و پیمان   مزایدهتعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد ومدارک عمومی  -3-2

 برگ پیشنهاد قیمت   -4-2

 اظهاری ) ظرفیت آماده به کار (فرم خود  -5-2

 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
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 2015مدل    yf2400فروش یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا : مزایدهموضوع 

 

 

ذکر شده است شرایط مشروح زیر نیز مورد عمل قرار خواهد  مزایدهو شرایط عمومي شرکت در این  مزایدهعالوه بر مراتبي که در مشخصات 

 گرفت.

 ادامه در که از دستورالعمل بند همین مفاد با مطابق را مزایده در شرکت جهت نیاز مورد مستندات و مدارك میبایست پیشنهاددهنده -1

 .دهد قرار گردند مشخص مي "ج"و "ب" ، " الف" حروف با که یيپاکتها در شد خواهد اشاره آن به

 اصل یا نقدی رسید سپرده قبض اصل حاوی باشد مي مزایده در شرکت ضمانتنامه به مربوط که پاکت این:  "الف" پاکت -1-1

 .بود خواهد دستورالعمل این " مزایده در شرکت تضمین" ماده در شده تعیین مبلغ و شرح به مزایده در شرکت ضمانتنامه

 تعهدآور مجاز اصل امضاء و مهر از پس میبایست شرح ذیل به مستندات و مداركبه  مربوط پاکت این:  "ب" پاکت -1-2

 و شده داده قرار مذکور پاکت در CD روی بر اصل نسخه شدهنسخه اسكن یک و اصل کاغذی نسخه یک در پیشنهاددهنده

 :گردند گزارمزایده تسلیم

 .نقصان و کمبود هیچگونه بدون مزایده اسناد .1-2-1

 اصل امضاء و از مهر پس میبایست ذیل شرح به مستندات و مدارك و بوده مالی پیشنهاد به مربوط پاکت این:  "ج" پاکت -1-3

 :گردند گزارمزایدهتسلیم  و شده داده قرار مذکور پاکت در پیشنهاددهنده تعهدآور مجاز

 .شده تكمیل قیمت پیشنهاد فرم .1-3-1

که میبایست مطابق فرمهای برگ های تجزیه بها  همراه به شده تكمیل قیمتهای و مقادیر فهرست جداول .1-3-2

 دستور العمل نحوه ارائه تجزیه بها  تكمیل گردد.

تحویل  دیگری شده مهر و الك یا پاکت یک لفاف در و جمعاً شده مهر و الك جداگانه باید "ج" و "ب" ، "الف" پاکت سه از یک هر -2

 نوشته وضوح به مزایده موضوع و شماره پیشنهاددهنده، نشاني و نام آنها لفاف و مذکور هایپاکت از یک هر گزار گردند. روی مزایده

 .گردند اصل امضاء و مهر پیشنهاددهنده توسط میبایست آنها لفاف و پاکتها از یک هر. باشد شده

 توسط موضوع این نشدن صورت رعایت در. شود گذارده نباید " ب" و "الف" های پاکت در قیمتي پیشنهاد هیچگونه شود دقت -3

 .شد حذف خواهد مزایده از پیشنهاددهنده و بوده مردود مذکور پیشنهاد پیشنهاددهنده،

 و مهر به آن محل باشد باید ارقام و عبارات در تغییر یا شدگي پاك یا تراشیدگي یا و خوردگي قلم پیشنهادها متن در صورتیكه در -4

 .شد خواهد تلقي و مردود ناقص پیشنهاد صورت این غیر در. باشد رسیده پیشنهاددهنده تعهدآور و اصل امضاء

 تمام قبول منزله به تسلیم پیشنهاد باشد، نرسیده پیشنهاددهنده امضاء به مزایده مدارك و اسناد از قسمت چند یا یک که صورتي در -5

 .شد خواهد تلقي پیشنهاددهنده طرف از مزایده مدارك و اسناد مشخصات و شرایط
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 نحوه گشایش پیشنهادها -6

شود. در صورتي که محتوای های بعد آن( گشوده مينامه و الحاقیه)ضمانت "الف"در تاریخ گشایش پیشنهادها ابتدا پاکت  -6-1

و  "ب"کامل نباشد پیشنهاد مردود تلقي شده و پاکت  "مزایدهتضمین شرکت در "شده در بند به ترتیب تعیین "الف"پاکت 

 از گردانده خواهد شد.گر بمزایدهعینًا به صورت ناگشوده به  "ج"

 مدارك متقاضي بوده است.مربوط به  "ب"در مرحله بعد پاکت  6-2

ابهامي داشته باشند باید حداکثر تا سه روز پس از دریافت اسناد  مزایدههر یک از دعوت شدگان که نسبت به مفهوم اسناد و مدارك  -7

 گزار اطالع داده و تقاضای توضیح کتبي نماید. مزایده، مراتب را کتباً به دستگاه مزایدهو مدارك 

 مزایدهو نحوه تغییر و تسلیم آنها، کتباً از سوی دستگاه  مزایدههر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك  -8

 گزار اعالم و جزو اسناد و مدارك قرارداد منظور خواهد شد.

گزار حق تغییر، اصالح یا تغییر نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ مي  مزایده -9

شود و در صورتي که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگان ابالغ مي

د تقاضای استرداد آن را بنماید. از آنجا که ممكن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات، شده باشد، پیشنهاد دهنده حق دار

گزار مي تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبي  مزایدهمستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد، در این صورت دستگاه 

 آنها فرصت کافي برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند.به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که 

رقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار، مطابق با شرح خدمات مرتبط، به عدد و حروف در برگ پیشنهاد نوشته شود. برای تعیین برنده  -10

 قیمت کل به حروف را نداشته باشد، مردود است.ارقامي که به حروف نوشته شده مالك عمل خواهد بود. و پیشنهادی که  مزایده

باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به  مزایدهبرنده  -11

به نفع کارفرما ضبط مي ، بدون هیچ تشریفات قضایي مزایدهانعقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر این صورت تضمین شرکت او در 

در مهلت پیش بیني شده، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، نفر دوم به  مزایدهشود و حق هیچ گونه اعتراضي ندارد. در صورتي که برنده 

شرکت او هم اعالم مي شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باال، حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمین  مزایدهعنوان برنده 

 تجدید خواهد شد. مزایدهبه نفع کارفرما ضبط مي شود 

 نفرات بعدی، بالفاصله مسترد مي شود. مزایده، تضمین شرکت در مزایدهپس از تعیین نفرات اول و دوم  -12

ود ابالغ شده ذکر شده و هر گونه مكاتبه ای که به نشاني مذکور ارسال ش مزایدهنشاني پیشنهاد دهنده همان است که در پشت پاکت  -13

 گزار اطالع داده شده باشد. مزایدهتلقي خواهد گردید مگر آنكه هر گونه تغییری در نشاني قباًل و به صورت کتبي به دستگاه 

 در اسناد مندرج است. مزایدهسایر اطالعات و شرایط  -14

 اشاره نماید. مزایدهپیشنهاد دهنده باید در کلیه مكاتبات خود به موضوع  -15

  

 نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز                        گزار  مزایدهنام و امضای دستگاه              

 تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده                                                                                                                  

 تاریخ:         /        /          :          /      /                                                               تاریخ                            
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 برگ پیشنهاد قیمت          

وتنامه شرکت در ــدرجات دعــدر مورد مطالب و منامضاء کننده زیر پس از بررسي و آگاهي کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت       

پیشنهاد مي  مزایدهو با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد  موضوع مزایدهپس از بازدید از   ،مزایده

 نمایم که :

 و  مزایدهدارك ـاد و مـرایط و مشخصات مندرج در اسنــاس شـاس رــوق را بــف مزایدهوع ـوضـات مــعملی -1

 پیمان به مبلغ
 )به حروف(

 .ریال انجام دهم
 )به عدد(

 انتخاب شود تعهد مي نمایم که :  مزایدهاین پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد و بعنوان برنده  چنانچه -2

 جزو الینفک این پیشنهاد محسوب مي شود . مزایدهائم اسناد و مدارك ـایم که کلیه ضمــأیید مي نمــت -3

 ندارد . گزار الزامي برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها مزایدهاطالع کامل دارم که دستگاه  -4

ان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، ــــه پیمـادلــاء و مبــد به امضــور تعهــــو به منظ مزایدهرکت در ـش رــوان ضمیــت عنـتح -5

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام . 10مین موضوع بند تض

 تاریخ :       /   /                                                     نام پیشنهاد دهنده :

 هندهو تعهدآور و مهر پیشنهاد د نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز
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 موافقتنامه 
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 عمومیمزایده اسناد 

 18 از   12صفحه

 2015مدل    yf2400فروش یک دستگاه خودرو هیوندای سوناتا 

 
 

V2.00 

 قرارداد
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عمومیمزایده اسناد 
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 بسمعه تعالی

 خودروفروش  قرارداد 

 

 ن قراردادی: طرف 1ماده  

سنامه   فروشنده/ -1-1      شنا شماره   ....................................... ...................................................... فرزند .............................. به 

ـــــادره از......... ـــــاکـــن ................ ص کـــدمـــلـــي .................................................. مـــتـــولـــد ............................ س

................................. میت/والیت/وصـــایت ...................................................................  تلفن ...................................... با وکالت/قیمو

 ...................... بموجب ...................فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ....................

ـــنامه                خریدار/ -2-1      ـــناس ـــماره ش ـــادره از  ........................................... فرزند .............................. به ش ص

..........  .............................................اکن ............................................کدملي .................................................. متولد ............................ س

........... به شماره شناسنامه تلفن ...................................... با وکالت/قیمومیت/والیت/وصایت .................................. فرزند ...........

 ..................... بموجب ................................................... متولد .............

 مورد معامله موضوع و مشخصات : 2ماده 

ـــتگاه ......................... از نوع ............................. مدل       ...............................  عبارتســـت از انتقال ......................... دانگ یكدس

شماره راهنمایي و رانندگي ..................س سیلندر ..........................  ستم ................ رنگ .....................  شماره ی  ......................

با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غیر که  .................................................................. شماره موتور .......................... يشاس

 باشد . يمنصوبه در آن م

 دادمبلغ قرار:  3ماده 

ــرارداد -1-3      ــغ ق ــل ــب ــوع  م ــط ــق ــور م ــه ط ــدد ب ــع ــال ) ...................................ب ــروف  ( ری ــا ح ) و ب

 خریدار پرداخت مي گردد.توسط  که نقداتعیین گردید  ( ریال... .........................................................................

  وط قراردادسایر شر:  4ماده 

ماه از تاریخ تحویل موضــوع قرارداد به خریدار با حضــور در یكي از  1وشــنده متعهد مي گردد ظرف مدت فر -1-4     

 به نام خریدار اقدام نماید. دفاتر اسناد رسمي نسبت به انتقال قطعي سند مالكیت آن

سط خر -2-4      سر دفتر در موارد مذدر حكم عد ، اردیعدم پرداخت ثمن تو ست و  ضور ا ضای ذینفع به کور م ح تقا

 باشد . يعدم حضور م يمجاز به صدور گواه

، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس  يکامل فنبا تمام لوازم موجود و اسناد و مدارك ، با رؤیت  قراردادمورد  -3-4     

 باشد . يصورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه م یمنتخب و

ــئول -4-4     ــتفاده از مورد معامله تا زمان  يو مدن یفری، ک يو رانندگ یيهنمات هر گونه تخلف اعم از رایمس که با اس

 . وسته باشد بعهده فروشنده استیل ، به وقوع پیتحو

 ســند و حق التحریر، حق الثبت هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایي و عوارض شــهرداری بعهده فروشــنده  -5-4     

 مي باشد.خریداربعهده 



 

 عمومیمزایده اسناد 
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سبت  و باکلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین  -6-4      علم و اطالع کامل ن

 به عرف بازار اسقاط گردید . موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثني است .

 

 

 : حل اختالف5ماده

جهاتي چنانچه توافقي حاصل نشد و یا به  از طریق مذاکرهدر صورت بروز اختالف در اجرا یا تفسیر مفاد این قرارداد ابتدا 

ي ایران و از طریق مراجع ذیصالح هیئت تشكیل نگردید، موضوع طبق مصوبات و قوانین جاری کشور جمهوری اسالم

 ضایي حل و فصل خواهد شد.ق

 آدرس  رسمی طرفین:6ماده 

به اطالع طرف دیگر  شرح زیر تعیین شده است و چنانچه آدرس طرفین عوض شود باید کتباًه آدرس طرفین قرارداد ب

اق اداری وقضائي معتبر خواهد برسد در غیر این صورت آدرس ثبت شده در این قرارداد برای هر گونه مكاتبه و ابالغ اور

 بود

د ک  5یراز منطقه گل گهر، مجموعه دفاتر مدیریت، بلوكبه ش محور سیرجان 50سیرجان کیلومتر : فروشنده آدرس  

 03441424144تماس:شماره و   781851111ي:پست

 

 

 

 نسخه تهیه شده که هر نسخه از اعتبار واحد برخوردار است.پنج  در   این قرارداد در تاریخ 
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 نمونه فرم ضمانتنامه ها  
 

 
 

گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه  
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 شرح جزئیات موضوع مزایده
 

 
 

 شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
 

 



 

 عمومیمزایده اسناد 
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 ردیف

 یهیوندا سیستم 1

 سوناتا تیپ 2

 2015 مدل 3

 نفر 5 ظرفیت 4

 سفید رنگ 5

 بنزین سوخت 6

 276،089 کارکرد  7

 دارد بیمه شخص ثالث 8

 دارد بیمه بدنه 9

 )یک میلیارد و یکصد میلیون تومان(  قیمت پایه 10

 


