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 «دانشگاه نیاز مازاد بر و اموال منقول اسقاط شدهقرارداد فروش »

آقای  یندگینمابا  011204013244و کداقتصادی  10442100041به شناسه ملی  دانشگاه علامه طباطبائین بیاین قرارداد 

تقاطع بزرگراه شهید دانشگاه به آدرس تهران، بلوار دهکده المپیک،  توسعه و مدیریت منابعمعاون  دکتر محمدرضا ویژه

 از یک طرف و ،شودنامیده می دانشگاهدر این قرارداد که   00424114-13های  و شماره 1003400111همت، کدپستی: 

به نشانی: ...... و ....................... و کد اقتصادی..................... ی.................. به شناسه اقتصاد به شماره ثبت ....................  شرکت

-به ....................( :)سمت.................................. به نمایندگی  .............................تلفن:......................................................... 

شود و خوانده می خریدارکه از این پس در این قرارداد ...................................  :و شماره تماس........................ شماره ملی: 

و  ..............شماره بهفروش اموال منقول اسقاط شده و مازاد بر نیاز دانشگاه  مزایدهجلسه نهایی کمیسیون مستند به صورت

 گردد:شرح ذیل منعقد میبه ................مورخ

 موضوع قرارداد:  -1ه ماد

های گروه/گروهشامل:  دانشگاه نیاز مازاد برو فروش اموال منقول اسقاطی  از عبارتست قرارداد موضوع -1-1

که تماماً و  اموال منقول اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز دانشگاه علامه طباطبائی طبق جدول قیمت پیشنهادی..............................

    جزئاً به رویت خریدار رسیده و به آن آگاهی کامل دارد . 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی)دانشگاه علامه طباطبائی( واقع در ضلع مکان محل تحویل موضوع قرارداد واقع در  -1-0

    باشد.می مقابل هتل المپیک  –غربی ورزشگاه آزادی 

  مدت قرارداد:  -2ماده 

 می باشد.  01/12/1231لغایت 04/11/1231از تاریخ مدت قرارداد 

 و نحوه پرداخت: مبلغ قرارداد -3ماده 

  .باشدیمریال  .............................. مبلغ قرارداد -2-1

بانک تجارت شعبه سپهبد  72922729 شماره حسابه خریدار متعهد می شود به هنگام عقد قرارداد، ثمن معامله را تماماً ب -2-0

 به اداره اموال دانشگاه تسلیم نماید.واریز و قبض پرداخت وجه را  دانشگاه، متفرقهقرنی بنام درآمدهای 

خریدار علاوه بر مبلغ قرارداد حق السهم هزینه درج آگهی که از سوی دانشگاه تعیین می گردد را موظف است به حساب   -2-2

پرده دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی واریز و فیش آنرا به اداره اموال دانشگاه ارایه بنام حساب س 72132127شماره 

 نماید.

 تعهدات خریدار -4ماده 
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که دانشگاه است و  نحوه آن  بارگیرینماید از شرایط و مشخصات معامله اطلاع کامل دارد و از محل خریدار اقرار می -0-1

، نوع و مقدار نهایی اختلافی پیش آید، رئیس از انواع مورد معامله از جهت جنس، وصفمطلع است. در صورتی که در هریک 

در که مورد قبول خریدار است و خریدار هرگونه اعتراض یا شکایت را  نمایداداره اموال دانشگاه نسبت به تعیین آن اقدام می

 نماید.یی و اداری از خود سلب و ساقط میراجع اعم از قضاتمامی م

( رق کردن ،خرد نمودن و یا سوزاندنمانند وو بدون تغییر شکل و حالت دادن ) خریدار متعهد است موضوع معامله را عیناً -0-0

 بارگیری و از دانشگاه خارج نماید.

 .باشدعهده خریدارمیهآن بهای مرتبط با ، باسکول و مسئولیتهزینه حمل، بارگیری -0-2

نسبت به تحویل و انتقال اجناس به خارج از دانشگاه اقدام نموده و حق واگذاری این امر به غیر را  خریدار شخصاً باید -0-0

 ندارد.

، (شرایط اختصاصی مزایده 1)مطابق با بند  توسط اداره اموال دانشگاهزمان تعیین شده  مدت درگردد خریدار متعهد می -0-1

گردد برای هر صورت متعهد مینماید. در غیر این خارجو از دانشگاه  به نحو متعارف و طبق ضوابط اداری تخلیهمورد معامله را 

 بابت هزینه نگهداری در حق دانشگاه پرداخت نماید. )پانصد هزار تومان( ریال 999/999/1روز تاخیر مبلغ 

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرا و تفاسیر شرایط قرارداد و یا عدم اجرای تعهدات  :حل و فصل اختلافات -1ماده 

گردد و رای مشاور حقوقی دانشگاه  برای قانونی توسط خریدار، موضوع به مشاور حقوقی دانشگاه جهت رسیدگی ارجاع می

 .باشدطرفین لازم الاجرا و قطعی می

ی خویش تخلف خریدار از هریک از وظایف قانونی و قرارداد ی از جملهصورت هر تواند دردانشگاه می: فسخ معامله -6ماده 

، ایراد خسارت به سایر اموال دانشگاه و احراز علاوه بر مبیع کالایی، اضافه کردن رعایت نکردن مهلت، عدم تخلیه مناسب مانند

سایر مطالبات  ها و ت وارده را از محل ضمانت و سپردهخساراتواند هر زمان قرارداد را فسخ نموده و می، دانشگاهآن به تشخیص 

اخذ  نحوه فسخ، میزان خسارت و اصل رأساً اخذ نماید و طرف قرارداد هرگونه اعتراض یا شکایت نسبت به، احتمالی خریدار

 خسارت را در تمامی مراجع اعم از قضایی و اداری از خود سلب و ساقط می نماید.

)سه نسخه دانشگاه و یک نسخه خریدار( تهیه و تنظیم گردیده که پس از امضای  چهار نسخهو در  ادهم 6این قرارداد در 

 طرفین هر چهار نسخه حکم واحد دارد.

 دانشگاهمهر و امضای نمایندۀ 

 دکتر محمدرضا ویژه نام و نام خانوادگی نماینده: 

 دانشگاه توسعه و مدیریت منابعسمت: معاون 

 محل امضاء:

 

 مهر و امضاء دارنده حق امضاء فروشنده                        

 نام و نام خانوادگی:                         

 سمت:                                

 محل امضاء                                

 


