بسمه تعالي
شرکت پایندان
(سهامی خاص)

برگ شرايط شركت در مزايده حضوری (حراج) شماره 79 -2
شركت پايندان يک شنبه مورخ  79/50/22راس ساعت  05:55صبح

شركت پايندان (سهامي خاص) در نظر دارد تعدادی از خودروها ،ماشين آالت و اقالم مازاد بر نياز خود را بشرح ليست
پيوست از طريق مزايده حضوری (حراج) بفروش برساند .متقاضيان مي توانند جهت شركت در مزايده با توجه به شرايط
اعالم شده اقدام نمايند .
 –0از تمامي شركت كنندگان در روز مزايده قبل از حضور در جلسه به ازای هر نفر مبلغ  0/555/555ريال (پنج ميليون ريال)
بعنوان وروديه دريافت مي گردد ،كه پس از پايان جلسه و در صورت برنده نشدن مسترد خواهد شد.
 -2زمان دريافت وروديه ساعت  52:55الي  57:05مي باشد .
 -0از فروش اقالم مزايده به افرادی كه فاقد برگ وروديه مي باشند معذوريم.
 -4روز مزايده بازديد از كليه اقالم ممنوع مي باشد.
 – 0از برندگان مزايده عالوه بر مبلغ وروديه %25 ،از كل مبلغ پيشنهادی نيز دريافت خواهد شد.
– 6در صورت انصراف از خريد كليه مبالغ پرداختي توسط خريدار مزايده (وروديه  %25 +قيمت پيشنهادی) بنفع شركت
ضبط خواهد شد.
 – 9ميزان  %2از قيمت پيشنهادی خريداران بعنوان هزينه های باالسری جهت كارشناسي و هزينه آگهي روزنامه محاسبه و
به قيمت پيشنهادی اضافه مي گردد .
 -2ضمناً  %7ماليات ارزش افزوده از مجموع مبلغ (قيمت پيشنهادی  %2 +هزينه باالسری) ،محاسبه و دريافت مي گردد.
 – 7كليه هزينه های نقل و انتقال خودروها در دفترخانه (اعم از هزينه وكالت فروش و سند قطعي) و عوارض ساليانه سال79
بعهده خريدار و كليه هزينه های عدم خالف و ماليات مشاغل وانت بعهده فروشنده مي باشد .
 – 05سند خودروهای پالک دار فقط به نام خريدار مزايده صادر مي گردد .
 -00از كليه برندگان خودروهای پالكدار در زمان ارائه مبايعه نامه و تحويل خودرو ي ک فقره چک از حساب خريدار بدون
تاريخ و بدون بابت در وجه شركت پايندان به مبلغ تمام شده خودرو دريافت مي گردد كه پس از اتمام مراحل تعويض پالک
و انتقال سند عودت داده خواهد شد .
 -02خريداران خودروهای پالک دار موظفند ظرف مدت يک ماه پس از صدور مبايعه نامه نسبت به انجام امور تعويض پالک
و انتقال سند اقدام نمايند و در غير اين صورت با خاطيان به صورت قانوني برخورد و چک دريافتي وصول مي گردد.
 -00ماشين آالت ديگر مزايده از قبيل:غلطک ،لوله خمکن و .....فقط با ارائه مبايعه نامه (درسربرگ شركت) واگذار ميگردد.
 -04كليه اقالم با وضعيت موجود مشاهده شده و به فروش خواهند رسيد و هيچ گونه ادعايي قابل قبول نمي باشد.
 –00خريداران مزايده موظفند ظرف مدت  0روزكاری پس از اعالم نهايي برندگان ،نسبت به واريز مابقي مبلغ (پس از
استعالم از امور مالي شركت) اقدام و جهت دريافت حواله و خروج اقالم خود از انبار مراجعه نمايند ،در غير اينصورت روزانه
مبلغ  055/555ريال بمدت  05روز ،هزينه انبارداری دريافت خواهد شد و پس از گذشت اين مدت و عدم مراجعه خريدار به
منزله انصراف از خريد بوده و سپرده آن ضبط مي گردد.
 – 06جلسه كميسيون مزايده حضوری (حراج) راس ساعت  05/55صبح روز يک شنبه مورخ  79/50/22در انبار مركزی
شركت به آدرس جاده مخصوص كرج ،كمربندی جاده شهريارانديشه ،بعد از سه راه قلعه حسن خان جنب معدن شن و ماسه
شركت دی ،انبار مركزی شركت پايندان ،تلفن  57026004692 :برگزار خواهد شد .
 – 09شركت در رد و يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد و ظرف مدت  42ساعت كاری پس از برگزاری مزايده ،تصميم
نهايي نسبت به اقالم فروخته شده اتخاذ شده و از طرف شركت اعالم خواهد شد.
 –02جهت كسب اطالعات مي توانيد با شماره تلفن های  520–42560029-020و  57022262426تماس حاصل فرمائيد.

به هیچ عنوان مبالغ دریافتی و ضبط شده از برندگان مزایده عودت داده نمی شود .متقاضیان در زمان
برگزاری مزایده نهایت دقت را داشته باشند.

