
 

                                                                  1214/6933 امالک شماره شرايط شركت درمزايده 

 

مورخه  28265 شمارهمنتشره در روزنامه اطالعات مندرج در آگهی لك شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران )سهامي عام(، در نظر دارد م

از طريق مزايده عمومی بفروش برساند.لذا كلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرايط می توانند از تاريخ انتشار آگهی تا تاريخ را  05/09/1401

 مراجعه فرمايند. www.motorsazan.irبرای دريافت اسناد مزايده به تارنمای اين شركت به آدرس  19/09/1401

و پاكت پیشنهاد قیمت خويش  ( مینمايد1فرم شماره ) پیشنهاد قیمت کمیل فرمتمتقاضی پس ازمطالعه دقیق شرايط )برگ شماره يک( مبادرت به (1

جاده  دفتر تهران:نشاني به  19/09/1401تاريخ  (15:00)ساعت  به همراه كلیه اسناد مزايده كه به مهر و امضا ايشان رسیده حداكثر تا پايان وقت اداری

 .با اخذ رسيد تحويل نمايند انزتورساشركت مو ،مجتمع تراكتورسازي ايران، جنب پارس خودرو ،روبروي شهاب خودرو ،(5/9كيلومتر) ،مخصوص كرج

 پاكت بايد حاوی مدارک ذيل باشد:

 يک برگ پیشنهاد قیمت كه از طرف پیشنهاد دهنده تکمیل و مهر و امضا گرديده است

 تصوير اساسنامه و آخرين آگهی تغییرات و شماره اقتصادی )برای اشخاص حقوقی(

 بان امضای مجاز )برای اشخاص حقوقی(تصوير صفحات اول و آخر شناسنامه و كارت ملی صاح

 تصوير صفحات اول و آخر شناسنامه و كارت ملی پیشنهاد دهنده )برای اشخاص حقیقی(

 روز دوشنبه برگزار و نسبت به بازگشايی پاكات واصله اقدام خواهد شد. 21/09/1401كمیسیون معامالتی در تاريخ (2

 همراه با فیش پرداخت نقدی جهت انعقاد قرارداد مراجعه نمايد. میبايست نامه ابالغیه، اريخت از پس روزكاری 7 مدت ظرف رثحداك مزايده برنده (2

 میباشد. مزايده برنده كارشناسی و آگهی)به نسبت(بعهده های هزينه( 4

یب اثر داده نخواهد ترتو پیشنهاداتی كه تحت هر عنوان بعد از زمان مقرر واصل گردد واستها و پیشنهادات ناقص، مشروط، مخدوش، مبهم خبه در( 5

 .شد

پیشنهاد دهنده خاصه نام و  شخصاتم همچنین ) مندرج در آگهی روزنامه(،فشماره ردي ملک اصهخدرج مشخصات كامل ملک مورد پیشنهاد، (6

 وكد پستی)به صورت واضح( بر روی پاكت پیشنهاد الزامیست. لفن همراه،آدرس پستیتشماره  ،نام خانوادگی 

 یکبرگ شماره 

 

 به شماره شناسنامه                      شماره ملی                     اینجانب                         فرزند        اشخاص حقیقی:  

 شماره همراه                    کد پستی                           به نشانی                                      صادره از       

     شماره همراه                             اشخاص حقوقی : شرکت                          شماره ثبت              شناسه ملی

                 به نشانی               

 ضمن بازدید و رویت کامل مورد مزایده، از شرایط شرکت در مزایده به شرح فوق مطلع و کلیه شرایط را قبول دارم

 

                           مجاز و امضاء مهر                                                                                                             

http://www.motorsazan.ir/


                  : 

                                                                                                

 
 : پيشنهاد قيمت1فرم شماره 

 الف: اشخاص حقيقي
 ماره شناسنامه..............صادره از ...........................ش .فرزند................. كدملياينجانب..................

 ......متولد ............نشاني....................................................................................................

 ..ايميل:..........................................................تلفن همراه.....................تلفن ثابت....................

 كد پستي محل سكونت: ..................................

 
 ب: اشخاص حقوقي:

 ...................به نشاني ..................شناسه ملي ...................شركت .................. شماره ثبت..........

 تلفن ثابت.....................تلفن همراه.........................به نمايندگي ................................................

 ...ايميل:...............................................................كد پستي ................................................

 
 از شرايط شركت در مزايده بشرح برگ شماره يك مطلع و بدينوسيله قيمت پيشنهادي خود را جهت خريد اعالم ميدارم.

 

 )لاير( قيمت پيشنهادي متقاضي

 قيمت پيشنهادي به حروف قيمت پيشنهادي به عدد 

  

 
 :                                                امضاء: نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده

 تاريخ:
 

 مشخصات صاحبان امضاء مجاز )براي اشخاص حقوقي(
 

 مهر شركت             نمونه امضا             شماره ملي           نام پدر             سمت         نام و نام خانوداگي
 
 
 
 
 
 
 

انز(، روبروي شهاب خودرو، جنب پارس خودرو، مجتمع تراكتورسازي ايران، شركت موتورسا5/9جاده مخصوص كرج، كيلومتر)


