باسمه تعالی
فرم شرکت در مزایده دو دستگاه خودرو
موضوع مزایده :عبارتست از فروش دو دستگاه خودرو با مشخصات زیر:

قیمت پایه (به ریال)

ردیف

نوع خودرو

مدل

شماره پالک

1

پژو پارس

88

 979ج77ایران 88

080/000/000

2

پژو508

89

027ج87ایزان 88

080/000/000

 -1متقاضیان شرکت درمزایده می بایست مبلغ یک میلیون ریال جهت خریداسنادمزایده ضمن تکمنلمفتشمل

ت

واریزیتزیرتمندرجتدرتاسنادتمزایدهتبهتنشانیتاینترنتیت،iauzah.ac.irتمراجعهتوتدرتصورتتعدمتاممانتواریزتبات
کوجهتبهتشناسهتدارتبودنتحسابتمربوطهتجهتتکسبتاطالعاتتبلشمترتبماتکن م ت39400430450تادارهتکمفت
حقوقیتاستانتکناستحاصفتشرمایند.ت
شناسه واریز جهت شرکت در مزایده
1

109001328796475

1000/000

216210340007

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد

2

109001328800868

1000/000

216210340007

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد

3

109001328805160

1000/000

216210340007

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد

4

109001328810148

1000/000

216210340007

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد

5

109001328813839

1000/000

216210340007

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد

6

109001328819182

1000/000

216210340007

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد

7

109001328826501

1000/000

216210340007

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد

8

109001328829302

1000/000

216210340007

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد

1000/000

216210340007

نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد

9

109001374874824

 -2میزان سپرده جهت شرکت در مزایده مبلغ چهار میلیون تومان است که می بایست بصورت نقدی به حساا
 39323359933330واریز و فیش آن در پاکت مربوطه تحویل گردد.
 -0در صورت انصراف خریدار پس از اعالم برنده سپرده موضوع بند 2به نفع دانشگاه آزاد اسالمی ضبط و وصول
خواهد شد.
 -5دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله اختیارات تام داشته و شرکت کنندگان درمزایده حا
هیچ گونه اعتراضی را نخواهند داشت.
 -8به پیشنهادات شاقدتکضمنل ت،تمبهم  ،مخدوش  ،مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی کاه باا شارایط مزایاده
مغایرت داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود  ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل امضاء متقاضی

 -7دانشگاه ح تغییر ،اصالح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات مزایده را دارد
 -7ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط شرکت در مزایده و اختیارات دساتگاه مزایاده گا ار مای باشاد.
پیشنهاد دهنده رونوشت با اصل کارت ملی و همه صفحات شناسنامه میبایست دردو پاکت جداگانه که پاکت
«الف» حاوی مدارک مربوط به صالحیت پیشنهاد دهنده و فیش های واریزی وپاکت « » فقط حااوی قیمات
پیشنهادی تحویل و در صورت نقص مدارک الزم در پاکت «الف» از بازگشائی پاکت « » خودداری میگردد.
 -8پس از بازگشائی پاکت (الف) و دستیابی به اینکه چه کسانی مدارک بدون نقص ارائه نماوده اناد  ،اقادام باه
بازگشائی پاکت ( ) شده و با توجه به قیمت پیشنهادی و رعایت سایر مقررات مراتاب تعیایب برناده ماورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
 -9خودرو مورد مزایده بنا به تشخیص دانشگاه به باالتریب قیمت پیشنهادی واگ ار می گردد .بدیب ترتیب قیمت
پیشنهادی شرکت کنندگان درمزایده مالک عمل برای تعییب برناده یاا برنادگان اول و دوم و ساوم مزایاده
خواهد بود .برنده دوم مزایده شخصی است که اختالف قیمت آن با نفر اول بیش از  %8نباشد.
 -10برنده مزایده موظف است پس از تنظیم صورتجلسه مزایده و ابالغ کتبی حداکثر ظرف مدت  0روز نسبت باه
واریزمبلغ کل پیشنهادی به حسا دانشگاه نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی اقدام و فیش مربوطاه
را به اداره کل حقوقی دانشگاه تحویل نمایند.
 -11در صورتیکه برنده مزایده (نفراول) از انجام معامله خودداری نماید سپرده شرکت در مزایده به نفع مشاارالیه
ضبط می گردد و چنانچه تفاوت قیمت نفر اول با نفر دوم بیشتر از  %8نباشد باه برناده دوم مزایاده جهات
انجام معامله مراجعه می گردد و چنانچه نفر دوم نیز از انجام معامله خودداری نماید سپرده وی نیاز باه نفاع
دانشگاه ضبط وبه شرح فوق به نفر سوم مراجعه خواهد شد.
 -12اگر قیمت پیشنهادی دو نفر شرکت کننده یکسان باشد و نسبت به انجام معامله بیب آنان تواف حاصل نشود
برنده مزایده با نظر کمیسیون معامالت دانشگاه تعییب خواهد شد.
 -10کمیسیون معامالت واحد حداکثر ظرف مدت  2روز پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد قبول دانشگاه  ،نظر
خود را به نفر اول مزایده عمومی اعالم نموده و پس از آن سپرده شرکت در مزایده سایر شرکت کنندگان به
استثنای نفرات اول و دوم و سوم مزایده  ،آزاد خواهد شد.
 -15کلیه هزینه های کارشناسی  ،آگهی روزنامه  ،عوارض شهرداری ،حمل و نقل و هرگونه حقوق و عوارض دولتای
و مالیات برعهده خریدار ( برنده مزایده) خواهد بود.
 -18شرکتتکنندهتدرتمزایدهتقرابتتنسبیتوتیاتسببیتباتهنمارانتدانشگاهتاعمتازتهلاتتعننیتوتکارمندتنداشتهتباشد.تاگرتدرتهرت
مرحنهتاحرازتگردد،تدانشگاهتآزادتاسالمیتصالحلتتشسختمعامنهتوتضبطتکضامل تراتدارد.

ج) :مدارک الزم جهت شرکت در مزایده(پاکت الف)
 -1تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 -2فیش های واریزی به مبلغ یک میلیون ریال و چهارمیلیون تومان بصورت جداگانه در دو فیش
 -0برگ شرایط و مشخصات مزایده به همراه  2فقره فیش واریزی و تصویر مدارک خواسته شده مای بایسات در
پاکت الف بصورت الک و مهر شده در مهلت مقرر تحویل دفتر حراست واحد گردد.
د :پاکت ( ب )
پاکت

فقط حاوی برگ پیشنهاد قیمت

ه :زمان و مکان مزایده:
زمان بازدید از تاریخ انتشار آگهی ( به مدت 10روز) از ساعت  8الی  15ظهر ادامه دارد.

محل امضاء متقاضی

محل مزایده زاهدان – خیابان دانشگاه –دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان – نقلیه واحاد میی باشاد .و محال تحویال
پیشنهادات دفتر حراست واحد می باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ:
آدرس محل کار :
آدرس محل سکونت :

تلفب:
تلفب:

امضاء:

محل امضاء متقاضی

باسمه تعالی
برگ شرکت در مزایده عمومی« پیشنهاد قیمت»
ایب برگ توسط متقاضی به طور کامل تکمیل گردد در غیر اینصورت معتبار نخواهاد
بود.

عطف به اطالعیه و آگهی منتشره در مورد فروش دو دستگاه خودرو آن دانشگاه از طری مزایده عمومی
اینجانب :

بشماره ملی:

فرزند:

ضمب اطاالع و قباول کلیاه شارایط و

مشخصات مزایده که به امضای اینجانب رسیده است با ارائه مدارک الزم مایل به شرکت در مزایده بوده و
اعالم می نمایم که خودرو موضوع مزایده م کور را به شارح قیمات منادرج در جادول زیار خریاداری
می نمایم.
ردیف

نوع خودرو

مدل

شماره پالک

1

پژو پارس

88

 979ج77ایران 88

2

پژو508

89

027ج87ایزان 88

قیمت پایه(ریال)

قیمت پیشنهادی

080/000/000
080/000/000

مجدداً اعالم می نمایم که برگ شرایط و مشخصات شرکت در مزایده را به دقت مطالعه نماوده و از ماورد
مزایده نیز بازدید بعمل آورده و پس از رویت با اعالم و اطالع کامل از کمیت و کیفیت خودروی مورد نظار
مزایده مبادرت به ارائه قیمت نموده ام  .همچنیب فیش شماره

مورخ

به مبلغ چهار میلیاون

تومان بعنوان تضمیب شرکت در مزایده را درپاکت الف تسلیم نموده و متعهد می گردم در صورتی که بعد
از اعالم برنده مزایده انصراف نمایم  ،ایب سپرده به نفع دانشگاه ضابط و وصاول گاردد و اینجاناب حا
هیچگونه اعتراض و ادعائی ندارم.
بدیب وسیله صالحیت اداره کل حقوقی دانشگاه را در کلیه اختالفات فای ماابیب باه موجاب رای داوری
کتبی مدیر کل حقوقی استان قبول نمودم.
نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

آدرس محل سکونت و شماره تلفب:
نشانی محل کار و تلفب
امضاء
واثر انگشت:

محل امضاء متقاضی

