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 دستگاه خودرو  با مشخصات ذیل: یکدر نظر دارد وصال  و گردشگری مجتمع تجاریبا توجه به اینکه 

 

 )خشک( 1390مدل   LXسفید سمند  .1

 
 پیشنهاد قیمتتوانند جهت بازدید و ارائه عالقمندان به شركت در مزایده مي ،را از طریق مزایده به فروش برساند

ساعات اداری  بلوار  -مشهد  مجتمع تجاری مجتمع وصال به آدرس   روابط عمومي به واحد13:00لغایت 8:00در 

سایت  شرایط مزایده را از   فرم پیشنهاد و  مراجعه نموده و نیز )جنب الماس شرق(   6بهارستان   –خیام شمالي  

 دریافت نمایند. مجتمع روابط عمومي واحدیا  .center.com-vesalwwwبه آدرس اینترنتيمجتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ‹‹فرم پيشنهاد قيمت مزايده خودرو ›› 

 

 

....................... اینجانب ...................................... فرزند/ شركت ................................ به شماره شناسنامه/ به شماره ثبت .

............................. ماااتاااولاااد ساااااال ........................ شاااااغااال ............................. باااه  صاااااادره از 

د آن كه به پیوست نشاني.............................................................................. با اطالع كامل از شرایط مزایده  و قبول مفا

شنهاد   ضوع آگهي        فرم پی سواری ............................. مدل .............................. مو ضي خرید خودروی  شد متقا مي با

مه ........................       نا یده شاااماره ............................... مور. ................................. مندرر در روز باشااا  و  ......... ميمزا

عدد(           پی یال )ب به مبل. .............................................. ر مت خود را براساااااس موارد اعالم شااااده  هاد قی شااان

 .............................................. )بحروف( اعالم مي نمای .

 چنانچه پییشنهاد اینجانب  مورد قبول قرار گیرد تعهد مي نمای :

را  )مالکیت(اسااانادپالک و ظرف مدت حداكثر یک هفته اقدامات الزم جهت واریز وجه و نقل و انتقال     -1

 انجام ده .

 تأیید مي نمای  كلیه ضمائ  اسناد و مدارک مزایده جزء الینفک این پیشنهاد محسوب مي شود. -2

 از پیشنهادها را ندارد.گزار الزامي برای واگذاری خودرو به هریک  اطالع كامل دارم كه دستگاه مزایده -3

 

 امضاء متقاضي:

 تاريخ:

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرايط مزايده آگهي فروش خودرو

 

 دستگاه به شرح ذیل : یکخودرو قابل فروش  -1

 

 قيمت پايه به ريال مدل رنگ نوع خودرو رديف

 470.000.000 1390 سفید LXسمند  1

 

  مجتمع تجاری و گردشگری وصالمزایده گزار:   -2

رواباااط عماااومي مجتماااع   محااال دریافااات فااارم پیشااانهاد قیمااات و شااارایط مزایاااده واحاااد     -3

باشااد یااا بااه   )جنااب الماااس شاارق( مااي    6بهارسااتان  - خیااام شاامالي واقااع در  تجاااری وصااال 

 مراجعه نمائید.center.com-www.vesalآدرس اینترنتي

بایساات  مدارک مورد نیاز و نیز پیشاانهاد قیمت خود را به طور مجزا در پاكتهای الب و ب به متقاضاایان می-4

ساعت         شده ، حداكثر تا  صورت الک و مهر  شنبه   روز  13شرح ذیل و به   به واحد 23/11/1397مور.  سه 

صال  شمالي   روابط عمومي مجتمع تجاری و ستان   -واقع در خیام  شر  6بهار سلی  نموده و  ق( )جنب الماس  ت

 رسید دریافت نمایند.

 پاکت الف شامل :

 مدارک شناسایي متقاضي )كپي صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیح كپي صفحه اخر و كپي كارت ملي (

یات  همدارک شناسایي اعضای     هي روزنامه رسمي، اگ توضیح : متقاضیان حقوقي میبایست عالوه بر كپي اساسنامه شركت و اخرین      

 مدیره را نیز ارسال نمایند.

 پاکت ب شامل:

 شركت در مزایده مي باشد. فرم پیشنهاد قیمت و شرایط 

 

ضي دراین زمینه      مزایده گذ-5 شته و هیچ گونه ادعا و اعترا شنهادات اختیار تام دا ار در قبول یا رد هریک از پی

 مسموع نخواهد بود.

 و هزینه كارشاااناساااي مطابق قانون و  اخذ خالفي، -عوارض قانونيكلیه هزینه های نقل و انتقال، مالیات،     -6

 به عهده برنده مزایده خواهد بود. هي مزایده هزینه چاپ اگ

شنهادات ناقص و مبه  -7 شود         ، مخدوش پی صل  ضای مهلت مقرر وا شنهاداتي كه بعد از انق مورد تأیید  و پی

 نبوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://www.vesal-center.com.ir/


ه اقدام بآن متقاضیان ) پاكت الب( را بررسي و پس از احراز صحت      اطالعاتسیون برگزاری مزایده ابتدا  كم-8

 بازگشایي پاكت پیشنهاد قیمت )پاكت ب ( خواهد نمود. 

شنهادات     شایي پاكتهای پی شنهادات   ساعت 24توجه: تاریخ بازگ شد كه در  پس از اتمام مهلت تحویل پی مي با

 متقاضیان خواهد رسید.  صورت تغییر به اطالع

شود در     برنده مزایده ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعالم نتیجه مزایده مي -9 ضر  بایست برای انجام معامله حا

 غیر اینصورت طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.

 تبصره: باالترین قیمت پیشنهادی ، مبنای تعیین برنده مزایده خواهد بود. 

 واریز نماید. ) كه متعاقبا اعالم خواهد شد(شركت مبل. خودرو را نقداً به حساب كل برنده مزایده باید -10

 

دارک و مساااتندات مربوطه جهت انجام      م ،  مجتمعتوضااایح: پس از تنظی  مبایعه نامه بین برنده مزایده و        

سط   سال میگردد لذا به محض اعال      مجتمعمقدمات نقل و انتقال ، تو سمي ار سناد ر م دفترخانه به دفترخانه ا

سناد رسمي مبني بر آ   سناد مربوطه جهت انجام تشریفات نقل و انتقال قطعي خودرو      ا ستعالمها و ا ماده شدن ا

خریدار موظب اساات ضاامن هماهنگي با شااركت حداكثر تا یک هفته در دفترخانه حضااور یافته و همزمان با  

 اقدام نماید. 1موضوع بند طعي خودرو نسبت به پرداخت سایر هزینه های انتقال ق

 

 

به شااماره شااناساانامه                    فرزند / به شااماره ثبت                        بدیهي اساات اینجانب /شااركت       

كامل و رویت مورد     اگاهي مطالعه و  با   متولد             به نشااااني                                                        

شركت در مزایده اعالم       ضا ان تمایل خود را برای  شرایط مندرر در مزایده و نیز با ام مزایده موافقت خود را با 

 میدارم

 

 

 

 شرایط فوق مطالعه شد و به طور كامل مورد قبول است 

 مهر و امضا پیشنهاد دهنده                                                                                           

 

 


