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  )1فرم شماره (
  » »شرایط عمومی شرکت در مزایده« «

  
متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده عمومی خودروهاي دانشگاه به نکات ذیل توجه نموده و رعایت آن براي تمامی متقاضیان 

  الزامی می باشد.
 دانشگاه اداره خدمات و تدارکاتاخذ فرم شرایط عمومی و فرم پیشنهاد قیمت از  -1
لغایت   13/11/1398از تاریخ دروهاي قابل مزایده در روزهاي تعیین شده در آگهی روزنامه و سایت دانشگاه بازدید خو -2

 عصر 15صبح لغایت  9از ساعت   19/11/1398
تهیه فیش بانکی سپرده شرکت در مزایده خودروهاي مورد تقاضا از بانک ملت شعبه سبزه میدان به حساب جاري  -3

1475777737  
  ریال 000/000/40          گاه خودرو موسو                             بابت هر دست

به  29/11/1398مورخ  شنبهسه روز عصر)  15:30(تحویل پاکت هاي قیمت پیشنهادي حداکثر تا پایان وقت اداري  -4
  دانشگاه و اخذ رسید مربوطه  دبیر خانه محرمانه حراست

در محل   30/11/1398مورخ  شنبهچهارصبح روز  11مت ساعت زگشایی پاکت هاي پیشنهاد قیزمان با -  5
 دفتر معاونت توسعه

مطابق آیین نامه مالی  رسمی دادگستري بوده و قیمت کمتر از آن کارشناسپایه قیمت هر دستگاه اتومبیل بر اساس قیمت  – 6
 برابر مقررات موجب تجدید مزایده می گردد. و معامالتی و

 هم و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.به پیشنهادات ناقص ، مب – 7
 دانشگاه در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است . – 8
چنانچه هر یک از اتومبیل هاي فروخته شده به هر دلیل امکان نقل و انتقال و پالك گذاري نباشد خریدار با در خواست  – 9

 ی و با ارائه اسناد مثبته می تواند تقاضاي استرداد اصل وجه نماید و هرگونه ادعاي دیگر وجاهت قانونی ندارد.کتب
کلیه انجام مراحل قانونی اعم از راهنمائی و رانندگی ، دارائی و ... با معرفی نامه دانشگاه به عهده خریدار بوده و دانشگاه  – 10

 همکاري الزم را می نماید.
ینه هاي مربوط به نقل و انتقال شامل عوارض ، دارائی و ... بعهده خریدار می باشد. و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی کلیه هز – 11

 ندارد.
 کلیه قوانین جاري دولتی مربوط به نحوه فروش خودروها در این مزایده قابل اجرا می باشد. – 12
 پاکت پیشنهاد قیمت باید حاوي اسناد ومدارك ذیل باشد. – 13

 شنهاد قیمت با مهر و امضاءفرم پی )1
 فرم شرایط عمومی مزایده با مهر و امضاء  )2
 فتوکپی کارت ملی یا شناسنامه )3
 اصل فیش واریزي سپرده شرکت در مزایده )4
اساسنامه و سایر مدارك مربوطه براي شرکت  –ارسال اسناد و مدارك شامل (ارائه آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات  )5

 باشد.ها و اشخاص حقوقی الزامی می 
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هزینه هاي مربوط به آگهی روزنامه و حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستري متناسب با قیمت هر دستگاه خودرو و همچنین  - 14

 بعهده خریدار خواهد بود. ه هاحق الثبت و حق التحریر مربوطه به تنظیم سند و انتقال رسمی و سایر هزین هزینه حمل و نقل
رف یک هفته از تاریخ اعالم نتیجه مزایده براي انجام معامله حاضر شده در غیر اینصورت عدم برنده مزایده موظف است ظ - 15

به معنی انصراف تلقی شده و همچنین در صورت خودداري از انجام  دانشگاهحضور وي و یا عدم واریز کل وجه پیشنهادي به حساب 
  امله خواهد شد.( شرایط مذکور براي نفر دوم نیز حاکم می باشد.)معامله سپرده وي به نفع دولت ضبط و طبق مقررات با نفر دوم مع

 27/06/1358به استناد آئین نامه اجرائی الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل هاي دولتی و فروش اتومبیل هاي زائد مصوب  - 16
  شوراي انقالب اسالمی ایران

 تقدم با کارمند مزبور خواهد بود درصورت تساوي پیشنهادات واصله چنانچه کارمند دولت نیز شرکت نموده باشد حق. 
 .هر کارمند مجاز به برنده شدن یک ماشین می باشد 
 .ترتیب بازگشایی به ترتیب پالك ماشین ها خواهد بود 
 زگشایی نخواهد شد.چنانچه یک کارمند از یک ماشین برنده شود پاکتهایی دیگر او با  

ودیتی نداشته ، لیکن براي هر خودرو بایستی محدبا رعایت مقررات مربوطه  (غیر کارمند)فروش چند دستگاه اتومبیل به یک نفر - 17
برگ شرایط مزایده و پیشنهاد قیمت بصورت جداگانه تکمیل شود. شرکت کنندگان در مزایده می بایست از لحاظ قانونی (سن و 

  ز شرایط باشند.اهلیت ) حائ
اسناد مالکیت فقط به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد و برندگان مزایده حق واگذاري اتومبیل برنده شده در مزایده را قبل از  - 18

  صدور برگ فروش و انتقال به برنده مزایده و تنظیم سند به اشخاص دیگر را نخواهد داشت .
 ورت یکجا و نقدي به شماره حساب تعیین شده می باشد.نحوه پرداخت وجوه توسط برنده مزایده بص - 19
چنانچه متقاضی کارمند دولت باشد،مکلف است اسناد مثبته را ضمیمه اسناد ارسالی نماید.در صورت احراز کتمان و پنهان  - 20

  نمودن این امر ضمن ضبط سپرده تئدیعی،جبران کلیه خسارات وارده بعهده نامبرده می باشد.
  ** قابل توجه :

  .الف ) اسناد مربوط به هر یک از اتومبیل هاي مورد تقاضا باید در پاکت جداگانه قرار گیرد     
  ب) مشخصات اتومبیل در پشت پاکت درج شود.      

  
  رعایت می نمایم.اینجانب ........................فرزند..........................تمامی شرایط عمومی مزایده را مطالعه نموده و تمامی مفاد آنرا 

  
  
  

  شرکت کننده      عین اله زاهد پاشا                                                                                                            دکتر 
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