شرایط عمومی مزایده خودرو
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین(سهامی خاص)در نظر دارد بر طبق ماده 22و 23آیین نامه معامالت شرکت
نمایشگاه های بین المللی استان قزوین یک دستگاه خودرو خود را با مشخصات مندرج در جدول شماره یک ،طبق شرایط ذیل
از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
 -1شرکت کنندگان می بایست وجه سپرده شرکت در مزایده که معادل پانزده درصد قیمت کل پایه کارشناسی می باشد
را به حساب شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به شماره حساب  6208320018نزد بانک ملت شعبه خیام
شمالی واریز و یا ضمانتنامه بانکی به همین مبلغ دریافت نمایند و در پاکت(الف) قرار دهند.
-2متقاضیان می توانند تا ساعت  14روز یک شنبه مورخ  1396/07/16جهت دریافت رایگان اسناد مزایده به سایت
 www.qifc.irمراجعه نمایند همچنین شرکت کنندگان جهت دریافت حضوری می توانند به واحد اجرایی شرکت
نمایشگاه ها ی بین المللی استان قزوین واقع در انتهای بلوار امام خمینی (ره) جنب صدا و سیما مراجعه و اسناد مذکور را
دریافت نمایند.
 -3شرکت کنندگان باید اسناد شرایط عمومی مزایده را مطالعه،تایید و امضا نموده و به همراه فرم عدم شمول منع مداخله
کارکنان و کپی شناسنامه و کارت ملی در پاکت (ب) الک ومهر شده قرار دهند.همچنین فرم پیشنهاد قیمت دریافتی از
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین را تکمیل نموده و در پاکت (ج) الک و مهر شده با نوشتن نام و نام خانوادگی
(از ذکر کلمه شرکا خودداری نموده و در صورت وجود شریک ،اسامی شرکا نیز قید گردد) و شماره آگهی مزایده بر روی
پاکت و به همراه پاکات (الف و ب) حداکثر تا ساعت  14روز یکشنبه مورخ  1396/07/16در قبال اخذ رسید به دبیرخانه
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین تحویل نمایند.
-4پیشنهادات رسیده ساعت  14روز دو شنبه مورخ  1396/07/17در کمیسیون معامالت شرکت نمایشگاه های بین المللی
استان قزوین مفتوح وتصمیم گیری خواهد شد.
تبصره:کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات دارای اختیارات کامل است.در این صورت سپرده ها مسترد خواهد
شد.
-5به پیشنهادات مبهم ،مخدوش ،مشروط یا فاقد سپرده بانکی یا اسنادی که بعد از وقت مقرر و تاریخ اعالم شده تحویل
گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -6پیشنهاد دهندگان باید مشمول ممنوعیت موضوع الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان
دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب دی ماه  1337نباشند و در ذیل پیشنهاد خود اقرار به این مطلب نمایند.
-7شرکت در جلسه بازگشایی برای پیشنهاد دهندگان بالمانع می باشد.
-8برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت  7روز به استثنای ایام تعطیل پس از ابالغ شرکت ،فیش واریزی به میزان 100
درصد مبلغ معامله (پیشنهادی خود) را به اضافه  9درصد مالیات بر ارزش افزوده به واحد مالی شرکت تحویل نماید.
-9شرایط پرداخت  100 ،درصد مبلغ پیشنهادی به اضافه  9درصد مالیات بر ارزش افزوده را بصورت نقد می باشد.
 -10سپرده نفرات اول و دوم و سوم بر طبق ماده  10آیین نامه معامالت شرکت تا زمان انجام معامله با نفر اول نزد شرکت
باقی خواهد ماند .
در صورت انصراف نفر اول ،سپرده او به نفع شرکت ضبط و در صورت موافقت شرکت مورد مزایده به نفر بعدی فروخته
خواهد شد و در صورت انصراف نفر دوم نیز سپرده شرکت در مزایده وی نیز به نفع شرکت ضبط میگردد و در صورت موافقت
شرکت به نفر سوم فروخته خواهد شد .در صورت انصراف خریدار پس از عقد قرارداد  %20از وجه معامله به عنوان تضمین
جبران خسارات وارده به شرکت تا تسویه حساب کامل و برداشت وجه خسارات احتمالی از این محل نزد فروشنده خواهد
ماند.

تبصره :بر طبق ماده  11آیین نامه معامالت شرکت رجوع به پیشنهاد دهنده که بهای پیشنهادی او در رتبه دوم قرار دارد
به شرطی میسر است که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده شرکت در مزایده بیشتر نباشد در غیر
اینصورت رجوع به او ممنوع است.
 -11پرداخت هزینه کارشناسی ،نشر آگهی و حق الثبت و حق التحریر مربوطه به تنظیم سند و انتقال رسمی و سایر هزینه
های مرتبط به عهده برنده مزایده می باشد.
 -12پس از اعالن رای فروشنده حق واگذاری مورد معامله ،به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار را ندارد .در صورت تخلف
و انتقال به غیر ،خریدار حق خواهد داشت درخواست فسخ معامله را نموده و یا با اقامه دعوی ابطال به طرفین فروشنده و
منتقل الیه ،الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد ،در صورتی که الزام ممکن نباشد ،خریدار حق فسخ معامله را
دارد و فرشنده موظف است که هزینه هایی که خریدار متقبل شده را بپردازد و مبلغی را که مرجع ذیصالح طبق مقررات
به عنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وی پرداخت نماید.
 -13سند مالکیت خودرو تنها به نام برنده مزایده تنظیم می گردد.لذا شرکت کننده در مزایده نباید مشکل قانونی جهت
انتقال سند به نام خود داشته باشد.
 -14قیمت پیشنهاد شده برای معامله به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت در مورد معامله قابل تغییر نیست و از این
حیث حق و ادعایی برای فروشنده یا خریدار متصور نیست.
 -15موضوع مزایده فاقد گارانتی بوده و با وضعیت موجود که به رویت مزایده گر رسیده است واگذار خواهد شد.
-16به پیشنهادهای فاقد سپرده،فاقد امضا ،مشروط ،مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن و
پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتیب اثرداده نخواهد شد.
 -17آیین نامه مالی و معامالتی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزین حاکم بر این معامله می باشد.
-18در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی کمتر باشد ،پیشنهادات قابل
قبول نبوده و در کمیسیون مربوطه جهت اقدامات بعدی تصمیم گیری خواهد شد.
-19هزینه های مربوط به خالفی خودرو و مالیات و عوارض بر عهده فروشنده می باشد.
-20مزایده گزار هیچگونه تعهدی در قبال سالم بودن مورد مزایده و لوازم نصب شده در آن از جمله موتور و دیگر مجموعه
های فنی و تامین کسری قطعات و متعلقات خودرو نداشته و از آنجا که پس از اتمام مزایده امکان بازدید مجدد وجود ندارد
الزم است شرکت کننده در هنگام مزایده دقت الزم را در مورد انتخاب خود به عمل آورد.
-21مزایده گر بای ستی همکاری الزم را در خصوص انتقال مالکیت خودرو پالک دار را با مزایده گزار به عمل آورد.
 -22باالترین مبلغ پیشنهادی در خصوص مورد مزایده برنده شناخته می شود مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی کمتر از
قیمت کارشناسی نباشد .
-23در صورت وجود دو یا چند پیشنهاد مشابه ،اعالم برنده بر اساس قرعه کشی انجام خواهد شد .
 -24شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
میباشد .
 -25مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها در هر مرحله از مزایده حتی بعد از اعالم برنده ،بدون احتیاج به ذکر
دلیل مختار بوده و مزایده گر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .
 -26چنانچه برنده خودرو پالک دار پس از یکماه از تاریخ دریافت خروجی خودرو نسبت به فک پالک در مراجع انتظامی و
سپس انتقال اسناد به صورت رسمی در دفتر خانه اقدام ننماید مزایده گذار اختیار دارد نسبت به فسخ معامله اقدام و مراتب
را از طریق پست سفارشی به نشانی برنده در اسناد مزایده ارسال نماید .چنانچه برنده از استرداد خودرو ظرف  48ساعت از
تاریخ ابالغ خودداری نماید ،ید وی نسبت به خودرو مذکور تبدیل به ید ضمانی شده و مزایده گزار محق خواهد بود نسبت
به ا قدامات قانونی از قبیل متوقف نمودن خودرو  ،استرداد آن و غیره اقدام نماید و به ازای هر روز تاخیر در استرداد خودرو،
روزانه  500.000ریال (پنجاه هزار تومان) عالوه بر وجه التزام مذکور از برنده وصول نماید .
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مربوط به مزایده عمومی
اینپی شنهاددهندهباام ضاءذیلاینورقهبدینو سیلهتأییدمینمایدکهم شمولممنوعیتمذکوردرقانونمنعمداخله
کارمنداندولتدرمعامالتدولتیمصوبدیماه 1377نمیباشدوچنانچهخالفاینموضوعبهاثباتبرسد ،فروشندهیا
مزایدهگزارحقدارد کهپیشنهادارائهشدهبرایمزایدهفوقرامردودوتضمینشرکتدر مزایدهرا ضبطنماید .
همچنینقبولو تأییدمیگردد کههرگاهاینپیشنهاددهندهبرندهمزایدهفوقتشخیصدادهشودوبعنوانخریدار انتخاب
شودوبرخالفاظهاراتفوقتاتحویلموضوع مزایده و تسویه حساب نهایی به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که
مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این معامله سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به
آنهامحولکندفروشندهحقخواهدداشتکهاز تحویل موضوع مزایده خودداری و هر نوع سپرده و یا مطالبات خریدار را
ضبط و خساراتواردهدراثرفسخمعاملهوتأخیراجرایکاررا از اموال او اخذ نماید ،تعیین میزان خسارت وارده با
تشخیصفروشنده (شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین)میباشد .
اینپیشنهاددهندهمتعهدمیشودچنانچهدرحینمعاملهبهدلیلتغییراتویاانتصاباتدردستگاهدولتمشمولقانون
مزبورگرددمراتبرابالفاصلهبهاطالعفروشندهبرساندتاطبقمقرراتبهمعاملهخاتمهداده شود،بدیهیاستچنانچها
ینپیشنننهاددهندهمراتبفوقرابالفاصننلهبهاطالعنرسنناندنهتنهاشننرکت نمایشننگاه های بین المللی اسننتان قزوین
حقداردمعاملهرافسخنمودهو ضمانتنامههایمربوطهرا ضبطنمایدبلكهخساراتناشیازفسخمعاملهویاتأخیردرا
جرایکاررانیزبنابهتشخیصخودازاموالاینپیشنهاددهندهوصولخواهدنمود،مضافااینپیشنهاددهندهاعالممیدا
ردکهبرمجازاتهایمترتببرمتخلفینازقانون فوق آگاهی کامل دارد و در صننورت تخلف مسننتحق مجازاتهای
مربوطهمیباشد  .
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