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 شرایط شرکت در مزایده فروش اموال منقول اسقاط شده یا مازاد برنیازدانشگاه

 شرایط عمومی: -الف

 دانشگاه نیاز بر مازاد و شده اسقاط منقول اموال موضوع مزایده: فروش-1

 ی می باشد .علامه طباطبایمزایده گزار دانشگاه  ـ 2

های ذیل همراه با است كه می بایستی به یكی از صورتكل مبلغ پیشنهادی  %01بمیزان  مبلغ تضمین شركت در مزایده ـ 3

 اسناد مزایده در پاكت درب بسته به مزایده گزار تسلیم شود .

نزد بانک تجارت شعبه به نام سپرده دانشگاه علامه طباطبایی  92132129: واریز نقدی به حساب شماره  الف

 209سپهبد قرنی کد 

نامه بانكی با تاریخ اعتبار حداقل سه ماهه )كه سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد( یا چک تضمین شده در ه ضمانتارائب: 

 وجه دانشگاه علامه طباطبائی

از تاریخ درج آگهی به  روز 10حداکثر شركت كنندگان در مزایده لازم است پیشنهاد و مدارک و اوراق مزایده را ـ 4

 ه تحویل و رسید دریافت دارند.اداره تداركات دانشگا

 پیشنهاددهندگان مكلفند مدارک خود را در سه پاكت شامل:  -1

 تضمین شركت در مزایده -پاکت الف

 مزایده  مهر و امضاء شده ، سوابق شركت و مدارکشناسایی: مدارک پاکت ب

 : پیشنهاد قیمتپاکت ج

 ارائه نمایند. 

 نشانی محل ارسال و تسلیم پیشنهادات : ـ6



سازمان مركزی  -میدان دهكده المپیک-تقاطع بزرگراه شهید همت -اداره تداركات دانشگاه به نشانی بلوار دهكده المپیک

 0964869800كد پستی: –طبقه دوم  -دانشگاه علامه طباطبایی

اد قیمت به عدد و پیشنهدر فرم مبلغ پیشنهادی تمام اسناد مزایده می بایستی به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برسد  ـ 7

 حروف نوشته شود.

كمیسیون معاملات در تعیین برنده با در نظر گرفتن شرایط پیشنهاد دهنده و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه مختار است.   ـ2

 بنابراین شركت در مزایده و ارائه پیشنهاد هیچ گونه حقی را برای شركت كنندگان در بر نخواهد داشت.

 ید بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرایط تكمیل و ارسال شود.پیشنهادات با ـ9

خوردگی باشد و یا مدارک مورد نیاز ارسال نگردد پیشنهاد ناقص و مبهم تلقی به تقاضاهایی كه دارای ابهام، نقص و قلم ـ10

 گردیده و حذف خواهد شد.

 ساسی باشند.قانون ا 090متقاضیان شركت كننده در مزایده نباید مشمول اصل  -11

می بایستی نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید و در صورت انصراف و  یک هفته پس از اعلام نتیجهبرنده مزایده  ـ12

 .نفع دانشگاه ضبط خواهد شدهعدم مراجعه سپرده واریزی شركت در مزایده ب

ماه مسترد خواهد شد، مگر اینكه در ها حداكثر ظرف مدت یکسپرده شركت در مزایده برنده دوم هر یک از ردیف-13

این مدت برای انجام معامله و تنظیم قرارداد پیشنهاد كتبی دانشگاه به وی ابلاغ گردد. در چنین حالت و در صورت استنكاف 

 برنده دوم از انجام معامله سپرده او نیز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

 به غیر ندارد.برنده مزایده حق واگذاری مورد مزایده را  -14

ها به گونه مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود و سپرده آنمنع قانونی وجود داشته باشد هیچ چنانچه برای برنده مزایده -11

 نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

 مزایده خواهد بود. / برندگانهای ناشی از آگهی مزایده، به عهده برندههزینه -16

 شرایط اختصاصی -ب



دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه  -به آدرس:  ضلع غربی ورزشگاه آزادی اقلام طبق جدول فوق الذكركلیه  -1

 علامه طباطبائی قابل رویت و بازدید می باشد.

 باشد و سپرده شركت در مزایده بر مبنای آن محاسبه خواهد شد.مقادیر مندرج برآوردی می -2

 یا چند ردیف یا تمام ردیف های مزایده را پیشنهاد قیمت دهند. هریک از شركت كنندگان می توانند یک -3

در روزنامه می باشد كه خاتمه آن در پایان  (08/00/0948) روز از تاریخ انتشار آگهی 01مدت قبول پیشنهادات حداكثر  -4

 خواهد بود. 08راس ساعت   58/00/0948مورخ  دوشنبهوقت اداری روز

دت ـمكلفند تمامی لوازم ضایعات یا اسقاط و یا مازاد را از مكان مورد نظر حداكثر ظرف مبرنده مزایده هربند یا بندها   -1

تخلیه نمایند. بدیهی است در صورت عدم انتقال ، جریمه ی آن روزانه كه از سوی دانشگاه تعیین می گردد از  روز 2

 گردد.رده شركت كننده در مزایده كسر میمحل سپ

ام و  از شرایط و مشخصات معامله آگاهی كامل دارم. ضمناً در صورت برنده نموده را بازدید اقرار می نمایم مورد مزایده -6

 باشم.محل و نحوه ی تحویل آن مطّلع می شدن از

با اعضای كمیسیون معاملات دانشگاه در دفتر  08شنبه راس ساعت سه روز 58/00/0948در تاریخ كمیسیون مزایده  -7

 هاد دهندگان و یا نمایندگان آنانبدون حضور پیشندانشگاه واقع در ساختمان مركزی دانشگاه، معاون توسعه و مدیریت منابع 

اسامی برنده یا برندگان به  با درج 00/0948/ 52تشكیل و پیشنهادات بررسی خواهد شد . نتیجه كمیسیون در تاریخ 

                                                                                                                                                                                            گردد.اعلام می صورت رسمی به برنده یا برندگان مزایده برحسب مورد

ضمن مطالعه و قبول شرایط .............................  شخصیت حقوقی شركت/به عنوان مدیرعامل  اینجانب .....................................    

فروش اموال منقول اسقاط شده یا  عمومیمشروحه فوق الذكر و همچنین قرارداد مزایده بند(  59)مجموعا  و عمومی اختصاصی

 نمایم.شركت می علامه طباطبائی و قبول كلیه شرایط اعلام شده در مزایده مذكور مازاد برنیازدانشگاه

 

 نام و نام خانوادگی / تاریخ

 امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شركت / شخصیت حقوقی

 


