آگهی مزایده
اقالم ضایعات دوره ای شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی
عام)
شرکت الکتریک خودرو شرق ( سهامی عام )در نظر دارد اقالم ضایعات دوره ای خود
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند :
شرح اقالم دوره ای  :مزایده شماره ( 0.10413شرکت الکتریک خودرو شرق)
کارتن  .زباله خشک خط تولید .پالت شکسته چوبی ضایعاتی
زمان برگزاری مزایده و محل اخذ پاکات  :کلیه متقاضیان می توانند جهت تهیه اسناد
مزایده و اراِئه پیشنهاد قیمت طی روز های دوشنبه مورخه  0010/15/01لغایت روز
چهارشنبه مورخه  0010/15/01از ساعت  8الی  00به شرح ذیل مراجعه نمایند .
آدرس جهت بازدید از اقالم .دریافت و تحویل پاکات  :مشهد کیلومتر  7جاده آسیایی .
درب
شماره  3شرکت الکتریک خودرو شرق سازمان فروش مراجعه نمایند .جهت کسب
اطالعات بیشتر با شماره تلفن  1504500070الی  . 15034500081شماره داخلی
 181تماس حاصل نمایند .
مبلغ و نحوه واریز وجه تضمین شرکت در مزایده  :مبلغ تضمین شرکت در مزایده جهت
اقالم ضایعاتی طبق مبالغ اعالم شده در فرم پیشنهاد قیمت به صورت فیش واریزی
بایستی صورت پذیرد .
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده
بوده و مزایده گذار در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد .
*شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطالعات صحیح
امضاء نموده و به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی در پاکتهای دربسته به متصدی
مزایده تحویل نمایند.
کلیه وجه دریافتی از بابت فروش اقالم موضوع مزایده به صورت نقدی می باشد و
هرگونه مالیات.عوارض و حقوق دولتی طبق مقررات و قوانین و همچنین هزینه آگهی و
کارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .

بسمه تعالی

شرکت الکتریک خودرو شرق(سهامی عام)
اینجانب آقای ...............................به شماره ملی  .........................................پس از رویت و بازدید ضایعات شرکت
الکتریک خودرو شرق قیمت های پیشنهادی را بدون احتساب  %9مالیات بر ارزش افزوده اعالم میدارم.
شماره حساب شبا..................................................................
ردیف

مشخصات ضایعات

واحد
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کارتن

کیلوگرم

زباله درهم خط

کیلوگرم

پالت چوبی

کیلوگرم

2
3

قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات.ریال

توضیحات -1:فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختاراست .2هزینه آگهی روزنامه بعهده
برنده کارتن میباشد.3.با توجه به اینکه عالوه بر اقالم ضایعاتی موجود در طول سه ماه مجددا به صورت متناوب
این اقالم اضافه میگردداحتمال دارد بدلیل نوسانات قیمتی این اقالم تغییرقیمت فاحش داشته باشدلذا در صورت
تغییر قیمت بیشتر یا کمتراز %11اقالم جمع آوری جدیدبا نظر فروشنده بازنگری و به باالترین قیمت پیشنهادی
مجددا واگذارگردد(مزایده محدود).
مبلغ  0101110111ریال سپرده برنده مزایده تا پایان دوره در نزد شرکت خواهد ماندو چنانچه خریدار از ادامه کار
منصرف شود به نفع شرکت ضبط خواهدشد
تمامی مسئولیت های مربوط به حمل و بارگیری بر عهده برنده میباشد و شرکت هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
خریدار میبایست جهت پرداخت وجه فقط از حساب شخصی خود استفاده نماید.در صورت تخلف مسئولیت آن بر
عهده خریدار میباشد.

تلفن..............................................:

امضا

