
  سازيهاي سازمان خصوصیراهنماي چگونگی شرکت در مزایده

  شرکت در مزایدهدرخواست نحوه دریافت فرم  -1

 با مراجعه توانندمتقاضیان می هاي مشمول واگذاري،بنگاه اموال و سهام، گهی عرضهآپس از انتشار 

دارایی  فهرست آگهی بخش www.ipo.ir (سازمان خصوصی سازي به نشانی اینترنتی پایگاهبه 

ا بنگاه مورد تقاض "شرکت در مزایدهدرخواست فرم "نسبت به دانلود  ) هاي در حال عرضهو بنگاه

  .نماینداقدام 

  شرکت در مزایدهدرخواست چگونگی تکمیل فرم -2

  درج مشخصات متقاضیان : -2-1

  اشخاص حقیقی: -2-1-1   

 ؛مطابق شناسنامه و کارت ملی) به صورت خوانا نوشته شودمشخصات ( -

باید عبارت داراي شریک در جلوي اسم ، در صورت داشتن شریک در خرید بنگاه مورد واگذاري -

) انتخاب شده و اطالعات کامل "فرم درخواست شرکت در مزایده"متقاضی (صفحه نخست 

 ي آخر فرم تکمیل گردد.مربوطه در صفحهمتقاضی و شرکا، در جدول 

  اشخاص حقوقی: -2-1-2  

 ؛مطابق اساسنامه) به صورت خوانا نوشته شود(مشخصات شرکت متقاضی  -

م در جلوي اسداراي شریک  عبارتمورد واگذاري، باید  بنگاهدر صورت داشتن شریک در خرید  -

انتخاب شده و اطالعات ) "شرکت در مزایده درخواست فرم"صفحه نخست ( متقاضی شرکت

 تکمیل گردد.ي آخر فرم در جدول مربوطه در صفحه ،کامل متقاضی و شرکا

  براي اشخاص حقیقی و حقوقی :  مهمنکات  -2-1-3     

با توجه به اینکه نامه اعالم برنده مزایده به آدرس مندرج در فرم شرکت در مزایده ارسال می -

واحد  -پالك -کوچه -خیابان –شهر شامل: ل و خوانا (شود، بنابراین نوشتن آدرس به طور کام

  الزامی است.در فرم همراه و نمابر)  ،ثابتو کدپستی) و شماره تماس( تلفن 



  درج قیمت پیشنهادي: -2-2

شود؛ مانده سهام ترجیحی به خریدار بلوکی واگذار می ،مطابق مقررات از آنجائیکه مطابق رویه و -

مورد  گاهبنبایستی براي کل سهام می متقاضیقیمت پیشنهادي در زمان اعالم برنده مزایده، 

اضا صورت عدم تقدر توضیح اینکه: درج شود.  واگذاري (شامل سهام بلوکی و ترجیحی) در فرم

براي تمام یا بخشی از سهام ترجیحی، آن میزان از سهام ترجیحی جذب نشده به سهام بلوکی 

  ؛یابدفه و مبلغ معامله متناسب با آن افزایش میخریدار اضا

 ؛ارزش پایه کل سهام باشد( نه قیمت پایه هر سهم) بر اساسقیمت پیشنهادي باید  -

مساوي یا  یعنی باید ؛باشدمندرج در آگهی قیمت پیشنهادي کل نباید کمتر از قیمت پایه کل  -

 ؛باالتر از قیمت پایه کل باشد

ا عدد و حروف بارقام و  شدهنوشته با عدد و حروف قیمت پیشنهادي باید بدون قلم خوردگی  -

 همدیگر مطابقت داشته باشند.

  درج شرایط پرداخت وجه معامله: -2-3

د متقاضیان خری کلیهبراي  )هیأت واگذاري اتمصوببر اساس (معامله بهاي پرداخت شرایط  -

به جزء آنچه که در آگهی و فرم شرکت در مزایده  ،دیگريارائه پیشنهاد است و امکان  یکسان

 وجود ندارد. قید شده،

یکجا  د، کل ثمن معامله را به صورتنتوانمتقاضیان در صورت تمایل می ،در معامالت اقساطی -

 قسمت امضايبایستی، در فرم شرکت در مزایده با در این صورت می ؛نقد پرداخت نمایند و

  مربوطه موافقت خود را اعالم نمایند.

  :و تعاونی بخش خصوصی مشوق -2-4

ها، بنگاه از هیات عامل سازمان خصوصی سازي با اختیار تفویضی از هیأت واگذاري، حسب شرایط برخی

 نماید که در صورت تمایلفراهم می به شرح زیر هاییمشوقبراي خریداران بخش خصوصی و تعاونی، 

  :ها برخودار خواهند شداز این مشوق متقاضیان 

 بخش خریداران براي و سوم یک میزان تا خصوصی بخش خریداران براي اقساط تعداد مجموع و زمانی کل سقف افزایش) الف

   مصوب اقساط تعداد و مدت جمع  پنجم دو میزان تا تعاونی

 میانه رقم براي 100 مأخذ به تعاونی، و خصوصی هايبخش خریداران براي ساالنه رشد %10 شیب با اقساط پلکانی بازپرداخت) ب

  اقساط دوره

 خریداران براي ترپایین %6/3 و خصوصی بخش خریداران براي خریداران سایر از ترپایین %3 میزان تا اقساطی فروش سود) ج

  تعاونی بخش



 

  چگونگی  تحویل اسناد مزایدهو مراحل -3

  مزایده:سپرده شرکت در مبلغ واریز  -3-1

به  ،دبای را )مطابق مبلغ اعالم شده در آگهی عرضه(مبلغ سپرده شرکت در مزایده  ،متقاضیان -

به نام سازمان  – ينزد بانک مرکز IR 170100004001001506374577شماره شبا 

 یضمانت نامه بانک کنند و یاواریز  -هاقابل واریز در کلیه شعب بانک  -خصوصی سازي 

 3با اعتبار معتبر کشور  يهااز بانک یکیصادر شده از  ،و شرط دیدون قب دهیشرکت در مزا

قررات م تیبا رعا نامه)در متن ضمانت "قابل تمدید حسب درخواست ذینفع"ماهه (با قید عبارت

سازي: (شماره شناسه ملی سازمان خصوصی نمایند. ارائه، هانامهمربوط به صدور ضمانت

14000286830( 

ان با توجه به امک شد، لذات در مزایده گشوده خواهد ي مزایده ابتدا پاکت سپرده شرکر جلسهد -

پیشنهاد  تحویل پاکت قبل ازمتقاضیان سیستم بانکی،  ناشی ازعملیاتتأخیر در انتقال وجه 

به  مبلغ سپرده بایدد. ناعالم شده اطمینان حاصل نمایاز انتقال وجه سپرده به حساب  ،قیمت

 عدم واریزدر صورت کامل و به میزان اعالم شده در آگهی و به صورت نقد واریز گردد و  طور

 .گرددمیترد مسبه متقاضی  واریزي، پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده و عیناً  ي رقمو یا کسر

 گردد.منجر به رد پیشنهاد می ؛سپرده شرکت در مزایدهرقم ارائه هرگونه چک بابت  -

 
 

 شرکت در مزایده:درخواست امضاي فرم  -3-2

 شرکت در مزایده باید توسط متقاضی و شرکاي درخواست ي صفحات فرمکلیهاشخاص حقیقی:  -

  امضا شود.خرید معرفی شده 

ي صفحات فرم درخواست شرکت در مزایده باید توسط صاحبان امضاء اشخاص حقوقی: کلیه -

متقاضی و  و ممهور به مهر شرکت امضا خرید معرفی شده مجاز شرکت متقاضی و شرکاي

 شرکا  شود.

  



  مدارك مورد نیاز براي شرکت در مزایده:تهیه  -3-3

  اشخاص حقیقی: مدارك مورد نیاز   -3-3-1   

 شرکت در مزایده؛ یضمانت نامه بانکسپرده و یا  اصل فیش واریزي -

  به صورت تکمیل شده؛ فرم شرکت در مزایده -

نامه مشتري حقیقی در خصوص مجوز ارسال اطالعات و دریافت رضایت«فرم امضاء شده  -

  ».گزارش وي از شرکت اعتبارسنجی

  ؛تصویر شناسنامه(در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه ارائه تصویر آن الزامی است) -

  ؛تصویر کارت ملی -

  حقوقی:اشخاص مدارك مورد نیاز براي  -3-3-2   

 ی شرکت در مزایده؛ضمانت نامه بانکاصل فیش واریزي سپرده و یا  -

 به صورت تکمیل شده؛يفرم شرکت در مزایده -

نامه مشتري حقوقی در خصوص مجوز ارسال اطالعات و دریافت رضایت«فرم امضاء شده  -

  ».گزارش وي از شرکت اعتبارسنجی

  ؛تصویر اساسنامه شرکت -

  ؛تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی  -

  ؛به انضمام تصویر آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت ،فهرست سهامداران  -

تصویر آخرین آگهی ثبت صورتجلسه تعیین مدیران و صاحبان امضاي مجاز شرکت در روزنامه   -

جاري محل ها و موسسات غیرترسمی به همراه تأییدیه آخرین تغییرات از اداره ثبت شرکت

  ؛ثبت

  ؛تصویر شناسنامه صاحبان امضاي مجاز  -

  ؛تصویر کارت ملی صاحبان امضاي مجاز  -

 نشانی کامل، کد پستی محل سکونت و شماره تلفن تماس صاحبان امضاي مجاز -

  شناسه ملی شرکت؛ -

نشانی کامل محل اصلی فعالیت، دفتر مرکزي (اقامتگاه قانونی)، شماره تلفنهاي تماس و  -

 دورنگار. 



  اي )هاي دومرحلهدر مزایدهحسب مورد  سایر مدارك و مستندات ( -3-3-3   

 ،اعتباري ،هاي مالیارائه مدارك و مستندات الزم براي شناسایی صالحیت ،ايدر مزایده دو مرحله   

  تخصصی و .......(مطابق آگهی عرضه) الزامی است.

  مربوطه:چگونگی قراردادن اسناد مزایده در پاکت هاي  -3-4

 را درون یک پاکت قرار دهیدشرکت در مزایده  و یا ضمانت نامه بانکی فیش واریزي سپرده -

  ؛»)الف«(پاکت 

 مدارك و متقاضی است؛ی که نیاز به بررسی صالحیت یهااي و مزایدههاي دومرحلهدر مزایده -

 هیدددیگر قرار را درون یک پاکت مستندات الزم براي بررسی صالحیت مالی و تخصصی 

 ؛»)ب«(پاکت 

فرم درخواست شرکت در مزایده به همراه سایر مدارك و مستندات را درون پاکت دیگري قرار  -

  ؛»)ج«دهید (پاکت 

   گذاشته شود. مناسب لفاف با جداگانه پاکت یک درون ،سه پاکت فوقدو/هر  -
 

  :هاي فوقبر روي هر کدام از پاکتدرج اطالعات ضروري   -3-4-1  

  ؛فرم شرکت در مزایده درج شده است) (مطابق آنچه در نام کامل متقاضی  -

  ؛نام شرکت مورد تقاضا -

زي فیش واری مربوط بهپاکت «درج شود » الف«محتویات داخل پاکت(به طور مثال روي پاکت  -

  »).شرکت در مزایده سپرده

  زمان و چگونگی تحویل اسناد مزایده:   -3-5

اعالم شده در آگهی به مدیریت حراست  زمانتا پایان اسناد مزایده به شرح بند فوق را کلیه       

سازمان خصوصی سازي به نشانی: تهران ، شهرك قدس، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پالك 

  طبقه هفتم، تحویل و رسید دریافت گردد. – 15

در آگهی به سازمان خصوصی سازي ارائه شود، اي که بعد از زمان اعالم شده پاکت مزایده: )1( نکته
  تحویل گرفته نخواهد شد.

گرفتن پیشنهاد به صورت قابل گواهی حداکثر تا پایان هرگونه اصالح، جایگزینی و یا پس: )2( نکته
  پذیرد.ها (اعالم شده در آگهی) صورت میمهلت تسلیم پاکت



  سایر اطالعات مربوط به مزایده-4

  چگونگی حضور متقاضیان در جلسه مزایده:  -4-1

 فرم ستبایمتقاضیان یا نماینده هریک از آنها براي حضور در جلسه گشایش پاکتهاي مزایده، می     

را تکمیل نموده و به همراه تصویر صفحه اول  (مندرج در سایت سازمان) مزایده جلسه در حضور

  تحویل دهند.  مزایده به متصدیان مربوطهروز برگزاري جلسه  شناسنامه و کارت ملی در

حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه مزایده با در اختیار داشتن مدارك شناسائی 

  باشد.امکان پذیر می (در مورد نماینده)نمایندگینامه معتبر و 
  

  چگونگی استرداد سپرده شرکت در مزایده متقاضیان: -4-2

 ندهبر مزایده در شرکت سپرده استرداد اول، برنده توسط معامله نقدي بخش واریز صورت در -

 سایر مزایده در شرکت سپرده. باشدمی مزایده اول برنده با قرارداد انعقاد به منوط دوم

 . گرددمی مسترد مزایده جلسه برگزاري از پس گرانمزایده

ائت قیمت آنها در جلسه مزایده قر سپرده شرکت در مزایده متقاضیانی که به هر دلیل، پیشنهاد -

  شود.نشده باشد، نیز مطابق شرایط فوق مسترد می

منوط به رعایت قیمت پایه بنگاه مورد واگذاري و عدم ، پذیرش پیشنهاد قیمت رتبه دوم مزایدهنکته: 

  اخالل در رقابت ( به تشخیص اعضاي کمیسیون مزایده) خواهد بود. 
  

  متقاضی:دالیل رد پیشنهاد  -4-3

ت  واصله مختار اس هايدر رد یا قبول هر یک از پیشنهاد (کمیسیون مزایده)سازيسازمان خصوصی

شنهاد  شرکت در مزایده، کمتر از قیمت پایه، و به پی شروط،     هاي خارج از فرم  ضاء، مبهم، م فاقد ام

سپرده  ،مخدوش شنهاد  اعتبار فاقد بانکی هاينامهضمانت  ،بدون  بعداز مهلت مقرر  که  هاییو یا پی

گیري و  كخوردگی و النویسی، خط نویسی، هامش ترتیب اثر نخواهد داد. حاشیه  ،تسلیم شده باشند   

کنندگان  اینگونه شرکت هايدرج هرگونه توضیح به عنوان مصادیق بند مذکور تلقی شده و پیشنهاد

  .مردود است ،در مزایده












