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قبل از زمان برگزاري مزايده ،كليه شركت كنندگان طي پنج روز كاري بازديد مي توانند ضمن بازديد كامل از اقالم مزايده،

اسناد و پاكت هاي مزايده را دريافت كرده و سپرده مزايده را به امور فروش ضايعات شركت تحويل دهند.
-2

رؤيت موردمعامله به معناي وقوف كامل از مشخصات آن است و خريدار با امضاء قرارداد حق هرگونه اعتراض را از خود

سلب مي كند.
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خريدار موظف است قيمت هاي پيشنهادي خود به همراه سپرده مربوط به هر يک از اقالم را نزد بانک تجارت شعبه سه

راهي قراملک تبريز به شماره حساب جاري  510045769و يا بانک ملي شعبه كوي اطباء تبريز شماره حساب جاري
 ، 0105984083006طي فيش واريزي و يا چک تضمين بنام شركت موتوژن در پاكت هاي سربسته و ممهور با ذكر مشخصات به
امور فروش ضايعات شركت تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.
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مهلت تحويل پاكت هاي پيشنهادي به همراه سپرده تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخه  1400/06/27مي باشد.
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به پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و سپرده هاي مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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برنده مزايده مكلف است عالوه بر قيمت خريد ،هزينه آگهي و  %9بابت ماليات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت كند.
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برنده مزايده بايستي طي  15ر وز كاري بعد از مشخص شدن برنده ،با واريز وجوه مزايده اقالم را از شركت خارج كند .در

صورت عدم اقدام به موقع توسط خريدار ،موضوع انصراف تلقي و سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
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واريزكليه وجوه قرارداد بايد يكجا و ظرف 7روز كاري و بصورت نقدي انجام شود .تاكيد مي شود ،واريز مرحله اي يا چند

نوبتي و يا چک بانكي مدت دار به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.
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در صورت انصراف خريدار ،سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
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فروشنده در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

-11

كليه هزينه هاي پس از فروش و ترخيص كاال به عهده خريدار مي باشد.
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درصو رت برابر بودن قيمت پيشنهادي بين دو يا چند نفر  ،برنده كسي است كه زودتر پاكت را به صندوق مزايده تحويل

داده باشد.
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سپرده شركت كنندگاني كه در مزايده برنده نشده اند با توجه به نوع تضمين طي  7روز كاري قابل پرداخت مي باشد.

