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 بسمه تعالی

 
  موسسه کوثر یزدگزار: مزایده
 گر: مزایده

 پیشنهاد دهنده گرامی؛
مجتمااف فرگن اای تفریحاای توریسااتی کااوثر یاازد  اتصااا چ ناادنی مااازاد  این موسسه در نظر دارد تعدادی از  

)مجتمف کاریزبوم کااوثرب بااه شاار  لیساات پیوساات را بصااورچ نرااد از زریاا  برگاازاری مزایااده  مااومی بااه  
شاان ه  یکفروش برساند. لذا خواگشمند اساات قیماات پیشاانهادی خااود را اااداکنر تااا پایااان وقاات اداری روز  

گاازارب در پاکاات  م و مهاار شااده بااه وااااد دبیرخانااه ایاان  هاز سااوی مزایااد )قابل تمدیااد  07/12/1401مورخ  
تفاات )مجتمااف کاااریزبوم کااوثرب ساااختمان اداری موسسااه بااه    –بزرگااراه یاازد    5موسسااه واقااف در کیرااومتر  

تحویاال نمااوده و رسااید دریافاات نماییااد. جهاات کساا  ازال اااچ بیشااتر بااا شااماره    8914172066کدپستی  
 )وااد فنیب تماس ااصل فرمایید.   035-  36882230ترفن 

اسااناد مزایااده شااامل سااه باارک شاارایا شاارکت در مزایاادهع یاار باارک فاارم ازال اااچ فااردی    تبصــره 
 .می باشد   و جدول پیوست آن  برک فرم پیشنهاد قیمت دوو    پیشنهاددگنده

 موضوع مزایده :  -1
مجتمااف فرگن اای تفریحاای توریسااتی کااوثر یاازد )مجتمااف کاااریزبوم    ) اینسرتی ب  اتصا چ ندنی مازاد  فروش

 پیوست. جدولتفت براساس   -بزرگراه یزد   5کوثرب واقف در کیرومتر 

 پیشنهاد دهنده ) مزایده گر(: -2
 کریه اشخاص اریری و اروقی می توانند در مزایده شرکت نمایند.

در    آخرری  آگهری ییییررات شررکت  در صورتیکه پیشاانهاد دگنااده شااخی ارااوقی باشاادع الصااا  نمااودن
 خصوص دارندگان امضاء مجاز تعهدآور که در روزنامه رسمی درج شدهع الزامی است.  

 الزامی است.  کپی کارت ملی و شناسنامهدگنده فرد اریری باشد الصا  نمودن  در صورتیکه پیشنهاد

 شرایط مزایده:  -3

 الف  تضمین شرکت در مزایده 
پیشنهاددگنده )مزایده گرب به گمراه پیشنهاد خااود بایااد یاار فرااره تضاامین شاارکت در مزایااده را بااه م راا   

 مشرواه زیر تهیه و تسریم نماید.ریالب به یکی از صورچ گای   610.000.000ریال ) ششصد و ده میریون
 ب. ماگه به نفف مزایده گزار )مؤسسه کوثر یزد  2ضمانت نامه بانکی با ا ت ار   -الف 
ناازد باناار مراای شااع ه    0106663012000مااذکور بااه اساااه شااماره    رسید بااانکی واریااز وجااه  -ب  

 .ب  IR900170000000106663012000مرکزی به نام مؤسسه کوثر یزد )شماره ش ا: 
  0106663012000بااه اساااه شااماره  نر بین بانکی یااا ناار تضاامین بااانکی بااه م راا  مااذکور   -ج  

:  ناااام مؤسساااه کاااوثر یااازد )شاااماره شااا اه  نااازد بانااار مرااای شاااع ه مرکااازی بااا 
IR900170000000106663012000  ب. 

 .ضمناً به هیچ عنوان چک های شخصی به عنوان یضمی  شرکت در مزایده قابل قبول نمی باشد

ایاان اقاادام    ع در صورتیکه برنده مزایده در مهراات مراارر نساا ت بااه واریااز وجااه پیشاانهادی اقاادام ننمایااد ب 
مشارالیه به  نااوان انصاارا  از قیماات پیشاانهادی ترراای شااده و تضاامین شاارکت در مزایااده نااام رده باادون  

شااود و مزایااده گاار ااا  گیع ونااه اد ااا و ا تراضاای را  گیچ تشریفاچ قضایی به نفف مزایده گاازار ضاا ا ماای
 نخواگد داشت.
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  اتصااا چ ناادنیآمااادگی پرداخاات بهااای    نفاار دوم  انصرا  نفر اول در مهراات قااانونیع ننانعااه  در صورچ  ج 
بااا شاارایا پیشاانهادی نفاار اول    اجناااسمعادل م ر  پیشنهادی نفر اول را داشته باشد پااا از دریافاات وجااهع  

 مزبور تجدید خواگد شد.  اجناسمی گردد در غیر اینصورچ مزایده نس ت به   تحویلبا وی 

ز نفاار دومع فاار  ماادچ یاار گفتااه پااا از  تضمین شرکت در مزایده سایر پیشاانهاد دگناادگان بااه غیاار ا  د 
درخواست کت ی پیشنهاد دگنده )با ارائه کپی کااارچ شناسااایی معت اارب  یناااخ مسااترد خواگااد شااد و شاارکت  
کننده در مزایده ا  اد ای گیچ گونااه سااود و یااا کااارمزد را باارای ایاان ماادچ ناادارد و بااا امضاااء  یاال ایاان  

 ا می نماید. اسنادع ا  گرگونه اد ایی را از خود سر  و ساق

  15تضمین شرکت در مزایده نفاار دوم پااا از تعیااین تکریاام برنااده مزایااده و اااداکنر فاار  ماادچ  تبصره    
 روز تعیین تکریم خواگد شد.

در ردیاام مربوزااه برگااه    کااا پیشاانهاد دگناادگان موففنااد قیماات کاال پیشاانهادی را بااه تفکیاار گاار    ه 
ضاامناخ پرداخاات مالیاااچ باارارزش افاازوده در صااورچ  و بااه ریااال درج نمایند.ااارو     پیشنهاد قیمت به  دد و

 شمول بعهده خریدار ) مزایده گر ب می باشد.

 در صورچ مغایرچ قیمت  ددی و اروفیع مالم قیمت ا المی به ارو  خواگد بود.   و  

 به پیشنهاد گای ناقیع خا خوردهع ناخوانا و مشروط ترتی  اثر داده نخواگد شد.   ز

مناادرج در جاادول  ردیاام اجناااس    5مجمااو     پیشاانهاد دگنااده ای کااه بااا ترین قیماات پیشاانهادی را     ح
ارائه داده باشدع مشااروط باار اینکااه از قیماات پایااه ا ااالم شااده کمتاار ن اشاادع بعنااوان برنااده   پیشنهاد قیمت

 ا الم خواگد شد.  مزایده

 شد.  خواگد  انجام  کشی  قر ه  اساس  بر  برنده  ا الم  ع برابر  پیشنهاد  نند  یا  دو  وجود  صورچ  در       1تبصره  

تواننااد در صااورچ نیاااز ضاامن گماااگن ی بااا کارشااناس موسسااه بااه شااماره تماااس   مزایااده گااران ماای   ط
از قطعاااچ موضااو  مزایااده بازدیااد    ) وااااد ان ااارب  035-36882226و    بفناای)وااااد    035-  36882230

 نمایند.

موضااو  مزایااده بازدیااد نمااوده و پااا از رویاات آن گااا و ق ااول   اجناااسمزایده گر ا الم ماای دارد کااه از   ی
ناخ تأییااد مینمایااد کااه از  ت. ضاامشرایا موجود و با ازال  کاملع نس ت به شرکت در مزایااده اقاادام نمااوده اساا 

لحاظ از کم و کیم موضااو  مزایااده آگاااگی کاماال داردع از ایاان رو ااا  گرگونااه ا تراضاای را در آینااده از  گر  
 خود سر  و ساقا می نماید.

جرساااچ  و محاال بازگشاااییع سااالن    08/12/1401شاان ه  دوروز    10:30زمااان بازگشااایی پاکاااچ سااا ت     ک
مجتمااف کاااریزبوم کااوثرب ساااختمان اداری  تفاات )  –بزرگااراه یاازد    5کیرااومتر  واقااف در    موسسااه کااوثر یاازد

  نامااه کت اای درمی باشد. اضور پیشنهاد دگنااده یااا اضااور یاار نفاار نماینااده وی گمااراه بااا معرفاای موسسه
 جرسه مذکور بالمانف است.

تاااخیر نمایااد  صورتی که مزایده گر در انجام گاار یاار از تعهااداچ خااود از ق یاال پرداخاات ثماان معامرااه  در   ن
سخ بوده و تضمین شرکت در مزایااده ی نااام رده ضاا ا خواگااد شااد و مزایااده گاار ااا  زاار  گاار  خرید مشارالیه منف 

 گونه اد ا و ا تراضی را از خود سر  و ساقا می نماید. 

 نحوه پرداخت    -4
   .روز از تاریخ ابالغ برنده می باشد   10اداکنر فر  مدچ  بصورچ نردی و  پرداخت کل م ر   
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  نحوه ارائه مدارک   -5

 پاکت » الم « ااوی:   -1
 .  مانت نامه شرکت در مزایدهض  -
 پاکت » ه « ااوی:  -2
 پیشنهاد قیمت.   برک به جز  ع  کریه اسناد مزایده که به امضای مزایده گر رسیده باشد   -

 )ننانعه اشخاص اروقی باشند  زم است به مهر شرکت نیز ممهور گرددب.

 اشخاص اریری )با تصویر کامل و با کیفیتب.کپی صفحه اول شناسنامه و کارچ مری   -
کپاای آخاارین آگهاای تغییااراچ اشااخاص ارااوقی در خصااوص دارناادگان امضااای مجاااز تعهااد آور و کپاای    -

 صفحه اول شناسنامه و کارچ مری صاا ان امضای مجاز تعهدآور .

 پاکت » ج « ااوی:   -3

 .برک پیشنهاد قیمت  -

کرت چهرارم ق قررار مری گیررد کره بایسرری برر روی پاکرت ضمناً هر سه پاکرت بصرورت سرر بسرره در   پا
 مذکور عنوان مزایده، نام و نشانی و شماره یماس مزایده گر قید شود.

 

 سایر شرایط -6

انرد طبرم مررررات برا آنهرا رفررار هرگاه اطالع حاصل شود کره پیشرنهاد دهنردگان برا هرن یبرانی کررده  -
 خواهد شد. 

 مزایده گزار در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهاد ها مخرار است . -

 . هزینه انرشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد -
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 فردی پیشنهاددهنده  اطالعات برگه
 . لطفا یمامی بخش های ذیل را بصورت خوانا و دقیم یکمیل نمایید: تذکر مهم ◆

 

 تاریخ تنظیم:   - 1

 

 نام و نام خانوادگی:   - 2

 نام پدر:  - 3

 شماره شناسنامه:   - 4

 تاریخ تولد:   - 5

 کد مری:    - 7

 کد استان:     ترفن ثابت:                                            - 8

 گمراه:   - 9

 کد پستی:   - 10

 سکونت:کار یا  نشانی محل    -11

 

 

 عمل می باشد.   وی و مالك   ی اه قانونگ قانون ثبت، تا اعالم آدرس جديد از سوی متقاضی، آدرس فوق، اقامت  34ماده    3بر اساس تبصره :تذکر 
 

 نحوه ازال  از برگزاری مزایده:   -12

 رسای       سایت موسسه        اپریکیشن کوثر        ش که گای اجتما ی        آگهی روزنامه      پیامر
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 برگ پیشنهاد قیمت 

 
 

 .......................................................................................................  مریشناسهمری/  کدبه    .......................................................................................................... ..............................................................................  اینجان /شرکت

 ............... .................................................................................و ترفن    .............................................................................. ................. ..................................................................................................................................................................................................به نشانی  

مجتمف فرگن ی تفریحی توریستی کوثر یزد   نسرتی بقطعاچ ندنی مازاد ) ایبا آگاگی کامل از شرایا مزایده فروش  

  ع قیمت پیشنهادی خود را به شر  جدول  یل ا الم می نمایم.اجناس  از  )مجتمف کاریزبوم کوثرب و بازدید

 

 ) به  دد ب  ........................................................................................................................................ ........ ............................... .................................................................................................................. 
 

 ) به ارو  ب   ........................................................................................................................................  .............................................. ................................................................ ............................... .................................................................................................................. 

 
 انتخاه شوم تعهد می نمایم که:   مزایدهننانعه این پیشنهاد مورد ق ول قرار گیرد و بعنوان برنده 

نسا ت به واریز وجه پیشانهادی اقدام نمایم و در صاورچ  دم اقدام در    ع * بر اسااس مهرت ا المی در اساناد مزایده

 اسناد مزایده اقدام نماید.   هتواند ز   بند  گزار مین شدهع مزایدهیمهرت تعی
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 لیست اجناس 

ف
دی

ر
 

 واحد  مقدار نام کال 
 وزن 

 کیلوگرم(  )

قیمت واحد پایه 

کارشناسی  

 )ریال(

قیمت کل پایه 

کارشناسی  

 )ریال(

 قیمت کل پیشنهادی )ریال(  قیمت واحد پیشنهادی)ریال( 

1 
اينسرتی چدن داکتیل  

 میلیمتر  80
 23 عدد  31

17,920,000 555,520,000   

  پیشنهادی به حروف )ریال( :قیمت کل 

2 
اينسرتی چدن داکتیل  

 میلیمتر  100
 36/5 عدد  56

19,200,000 1,075,200,000   

  قیمت کل پیشنهادی به حروف )ریال(  :

3 
اينسرتی چدن داکتیل   

 میلیمتر  150
 41 عدد  18

28,800,000 518,400,000   

  قیمت کل پیشنهادی به حروف )ریال( :

4 
اينسرتی چدن داکتیل  

 میلیمتر  200
 55 عدد  30

44,800,000 1,344,000,000   

  قیمت کل پیشنهادی به حروف )ریال(  :

5 
اينسرتی چدن داکتیل  

 میلیمتر  250
 82 عدد  38

67,200,000 2,553,600,000   

  قیمت کل پیشنهادی به حروف )ریال(  :

  جمع کل به عدد 

  حروف ) ریال ( جمع کل به 


