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آگهي مزایده فروش خودرو
مزایده گزار :دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان
شرایط متقاضیان :کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی واجد صالحیت قانونی
موضوع مزایده :فروش تعدادی دستگاه خودروی ملکی متعلق به واحدهای دانشگاه آزاداسالمی استان سمنان
مبلغ خرید اسناد مزایده000/000:ریال و از طریق واریز به شماره حساب 0100281863000نزد بانک ملی بنام
دانشگاه آزاداسالمی واحد سمنان.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده :بابت هر دستگاه خودروی سواری ،آمبوالنس و وانت مبلغ  15,000,000ریال
و هر دستگاه مینی بوس و اتوبوس مبلغ  50,000,000ریال به شماره حساب 0100281863000نزد بانک ملی
بنام دانشگاه آزاداسالمی واحد سمنان.
نوع تضمین :نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبربامدت زمان سه ماه.
برای مطالعه اسناد :به آدرس وب سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان به آدرس(semnaniau.ac.ir) :
مراجعه نمائید.
محل دریافت و تحویل اسناد :سمنان –کیلومتر  5جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان،
ساختمان اداری طبقه همکف دفتر مدیر اداری .
مهلت بازدید و تحویل اسناد :از تاریخ درج آگهی به مدت 10روزکاری.
متقاضیان می توانند جهت بازدید از خودروها به پارکینگ ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسالمی واحدسمنان مراجعه
و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  03161016538جناب آقای لوافیان تماس حاصل فرمایید.
دانشگاه در رد یاقبول پیشنهادها دارای اختیارتام بوده و هزینه درج آگهی در روزنامه و کارشناسی به عهده برنده هر
خودرو در مزایده میباشد که به نسبت بین برندگان تقسیم می شود.

روابط عمومي دانشگاه آزاداسالمي استان سمنان
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فرم شماره یک
شرایط عمومي پیشنهاد قیمت مزایده فروش خودروهای
دانشگاه آزاد اسالمي استان سمنان
ماده یک ـ دعوت به مزایده

به استناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیراالنتشار از شما دعوت میگردد با مطالعه دقیـق و کامـل و رعایـت شـرای
مندرج در اسناد مزایده در آن شرکت و قیمت پیشنهادی خود را اعالم فرمایید.
تذکر مهم :ابتدا فیش بانکی به مبلغ  533/333ریال به شماره حساب  0100281863000نزد بانک ملـی شـعبه میـدان
معلم سمنان به نام

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

بابت خرید اسناد مزایده در موعد مقرر در آگهی روزنامه واریـز و

اصل فیش ،پیوست اسناد گردد .در صورت عدم واریز یا واریز خارج از زمان مقرر اسناد باطل است.
ماده دو ـ موضوع مزایده و محل انجام معامله ،کار یا قرارداد

موضوع مزایده فروش  00دستگاه خودرو متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی استان سمنان طبق مشخصـات منـدرج در اسـناد و
محل اجرای موضوع مزایده اعم از انجام کار معامله و قرارداد واقع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان میباشد.
ماده سه ـ میزان سپرده شرکت در مزایده

مبلغ سپرده برای شرکت در مزایده که الزاماً باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی با مدت زمان سه ماهه و یا واریز
نقدی در بانک به شماره حساب  0100281863000بانک
اسالمی واحد سمنان

ملی

شعبه میدان معلم سمنان و متعلق به

دانشگاه آزاد

واریز و اصل رسید آن ضمیمه پیشنهاد و تسلیم شود محاسبه مبلغ سپرده به شرح ذیل می

باشد.
 -1-0مبلغ سپرده برای هر خودروی سواری – وانت مبلغ  15,000,000ریال و هر دستگاه مینیبوس و اتوبوس
 50,000,000ریال خواهد بود که باید به صورت جداگانه و به نام هر خودرو واریز شود(شماره حساب
 0100281863000نزد بانک ملی شعبه میدان معلم سمنان به نام

دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

).

نام و نام خانوادگی مهر و امضاء پیشنهاددهنده
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ماده چهار ـ سایر شرایط اختصاصی

 .1پیشنهاد باید در دو پاکت جداگانه و به شرح ذیل تسلیم شود:


پاکت (الف) حاوی مدارک مربوط به فیش بانکی واریز نقدی خرید اسناد و مبلغ سپرده شرکت در مزایده
پاکت اسناد مزایده و مشخصات سجلی پیشنهاد دهنده حقیقی و یا مستندات مربوط به پیشنهاد دهنده
حقوقی.

 پاکت (ب) قیمت پیشنهادی(فرم پیشنهاد قیمت)
 هر دو پاکت (الف) و (ب) باید داخل پاکت دیگری که مشخصات پیشنهاد دهنده در روی آن قید و مهر و
امضا شده تسلیم دانشگاه شود و در زمان بازگشایی در صورت نقص مدارک الزم در پاکت (الف) از بازگشایی
پاکت (ب) خودداری خواهد شد.
 .6مبلغ کامل پیشنهادی مورد مزایده بعد از برنده شدن باید حداکثر تا  60ساعت پس از ابالغ اعم از شفاهی یا
کتبی به صورت نقد و یکجا به انضمام کلیه هزینه آگهی و کارشناسی مطابق اعالم دستگاه مزایدهگزار ،به
حساب دانشگاه واریز گردد.
 .0دانشگاه در قبول تمام و یا هریک از پیشنهادها و انعقاد قرارداد یا رد آن دارای اختیارات تام است و
شرکتکننده در مزایده با امضاء ذیل اسناد حق هر گونه ادعا و اعتراضی را نسبت به تصمیمات مزایدهگزار از
خود سلب و ساق مینماید.
 .0شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایدهگزار خواهد بود.
 .5پرداخت کلیه هزینههای اولیه انعقاد قرارداد به عهده برنده مزایده میباشد و پرداخت کلیه هزینههای انتقال
قطعی سند به نام برنده در دفتر اسناد رسمی اعم از بیمه ،مالیات ،حقالثبت و حقالتحریر به عهده برنده
میباشد و اخذ مفاصاحساب خالفی و تا زمان انعقاد قرارداد عادی به عهده دانشگاه خواهد بود.
 .2به پیشنهادهای مبهم ،مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی و اسناد
واصل شود ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .1پس از اعالم برنده ،قرارداد عادی فروش تنظیم و سپس انتقال قطعی و رسمی در یکی از دفترخانههای اسناد
رسمی سمنان که از سوی دانشگاه تعیین خواهد شد ،صورت میپذیرد و سند قطعی و رسمی فق به نام برنده
انتقال مییابد و انتقال سند به صورت وکالتی تحت هر عنوان اعم از وکالت تعویض پالک و فروش صورت
نخواهد پذیرفت.بدیهی است تحویل خودرو پس از انجام تشریفات قانونی و تعویض پالک انجام میشود .ضمناً
مهلت زمانی اجرای تشریفات قانونی حداکثر دو هفته پس از ابالغ میباشد.
نام و نام خانوادگی مهر و امضاء پیشنهاددهنده
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 .8پس از گذشت موعد مقرر در آگهی و اسناد مزایده هیچ گونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از
تصمیم کمیسیون معامالت یا پس از آن پذیرفته نخواهد شد.
 .3سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی جهت انجام کار با نفر اول مسترد
نخواهد شد و در صورتی که نفر اول از انعقاد قرارداد خودداری کند و اختالف نرخ بین نفر اول و دوم بیش از 5
درصد پیشنهاد نفر اول نباشد ،قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و سپرده نفر اول ضب شده و اگر نفر دوم
نیز از انعقاد قرارداد خودداری کند ،سپرده او نیز ضب و با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد(.با محفوظ
قراردادن نظر کارشناسی)
 .10شرکتکننده نباید از اعضای هیأت علمی و یا کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی و منسوبین درجه یک آنها باشد.
 .11اعالم مشخصات و آدرس و تلفن دقیق و کدپستی برای شرکتکننده در اسناد الزامی است و در غیر این صورت
اسناد ناقص تلقی و ترتیب اثر داده نخواهد شد و کلیه اسناد مزایده و روی پاکت اصلی باید توس
پیشنهاددهنده اصلی آدرس وکد پستی وتلفن امضا یا مهر و امضا گردد.
 .16قیمت پیشنهادی باید به صورت حروفی و عددی به صورت کامالً خوانا نوشته شود و در صورت تعارض بین
عددی و حروفی ،قیمتی که به صورت حروفی نوشته شده مالک تصمیمگیری خواهد بود و حق انتخاب برنده
برای هریک از وسای نقلیه برای دانشگاه محفوظ خواهد بود.
 .10پیشنهاد قیمت برای هر یک از وسای نقلیه یا تمام آنها اختیاری است و انتخاب برنده هر دستگاه وسیله نقلیه
بر مبنای باالترین قیمت و با رعایت قیمت پایه کارشناسی میباشد و در صورتی که قیمت پیشنهادی کمتر از
قیمت پایه کارشناسی باشد ،پیشنهاد قیمت مربوطه از دور مزایده خارج خواهد شد.
 .10چنانچه برنده مزایده حاضر به انجام کار یا انعقاد قرارداد نشود برنده شدن وی کأن لم یکن تلقی و سپرده
شرکت در مزایده او به نفع دانشگاه ضب خواهد شد.
.95

نشانی محل تسلیم پیشنهاد سمنان کیلومتر  5جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاداسالمی واحد سمنان

ساختمان اداری طبقه سوم اداره حراست میباشد که پیشنهاددهنده باید شماره و تاریخ ثبت را در قبال دریافت
اسناد اخذ نماید در غیر این صورت به منزله عدم تحویل میباشد.
تکمیل فرم  0پیوست اسناد توس اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی می باشد در غیر اینصورت اسناد ناقص
.93
تلقی و از گردونه مزایده خارج خواهد شد .
 .97کلیه هزینه های درج آگهی درروزنامه ها و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده هر خودرو بوده که به
نسبت بین برندگان تقسیم میشود.
.91

قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری دریک برگ پیوست اسناد مزایده می باشد.
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فرم شماره 4چهار
مشخصات خودرو وپیشنهادقیمت (این برگه صرفاً می بایست در پاکت ب قرارداده شود)

اینجانب

..............................................................................................

با

............................................................................ ........................................................................................

ثبت:

مشخصات
شرکت:

فردی:

............................................................................................................................................................... ...................................................

............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ ....................................................................................

تلفن همراه:

...................................................................................................................... .......................................................................................................

................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................................................................................................

ثابت:

...........................................................................................................................................

کد

کد پستی:

ملی:

با شماره

به آدرس:

........................................................................................................ ........

تلفن

طی بازدید از خودروها و بررسی کامل موضوع مزایده و اطالع و آگاهی دقیق از

مندرجات اسناد مزایده و قیمت پایه کارشناسی ،قیمت پیشنهادی خود را به شرح ذیل اعالم می دارم:
فرم

ردیف

نام خودرو

شماره
الصاقی

شماره انتظامی

قیمت پیشنهادی (به عدد)

قیمت پیشنهادی (به حروف)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نام و نام خانوادگی مهر و امضاء پیشنهاددهنده
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تعهد نامه شماره 1
اینجانب

............................................................................................................ .......................................................................................................

فرزند  ........................................................................................................................نام پدر

........................................................................................................................................

به شماره شناسنامه  .........................................................................................................................................................................صادره از ..............................................................................................................................................متولد

........................................................................ .........................................

با کد ملی  ............................................................................................... .............................................................................................................................................................................به عنوان شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی شرکت
............................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................بـــه نشـــانی:

بـا شــماره بــت  ........................................................................................................... .......................................................شــهر

.................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ........................................................................................

کدپستی ............................................................................................................................... :تلفــن ابــت ............................................................................................................................... :تلفــن رمــراه:

..................................................................................................................................

با آگاهی کامل و مطالعه کامل اسناد در مزایده شرکت و پیشنهاد قیمت خـود را ارائـه مـینمـایم .ضـمناً اعـالم
میدارد این شرکتکننده در مزایده کلیه اسنادی که مزایدهگـزار جهـت اعـالم پیشـنهاد قیمـت در اختیـار
اینجانب گذاشته کامالً مورد بررسی و مطالعه قرارداده و قیمت پیشنهادی را بر مبنای مشخصات ارائه نموده
و متعهد میگردد که در صورت برنده شدن در مزایده طبق مشخصات ارائه شده عقد قرارداد نموده و موضوع
معامله را اجرا نمایم و در صورت انجام کارهای خارج از مشخصات خواسته شده کلیه خسارات وارده به عهده
برنده باشد .همچنین متعهد میگردم در طول زمان انجام کار به هر علتی که قیمت تغییر و یا افزایش یابد و
با مدت زمان اجرای کار با تأخیرات مجاز صورت گیرد به هیچ عنوان تقاضای تعدیل بها از دانشگاه ننمـایم و
در هنگام عقد قرارداد آن را الزماالجرا بدانم و هزینههای مربوطه را به دانشگاه بپردازم .در ضـمن در صـورت
برنــده نشــدن در ایــن مزایــده ســپرده ایــنجانــب را بــا مســلولیت خــودم بــه شــماره ســیبای ملــی
.................................................................................... ..............................................................................................................................................

به نام

.....................................................................................................................................................................................................................................................

واریز فرمایید.

نام و نام خانوادگی مهر و امضاء پیشنهاددهنده
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تعهد نامه شماره 2
تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولتی مورخ 1337
مربوط به مزایده ابتدائاً و استداماً

پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشـمول ممنوعیـت مـذکور در قـانون منـع
مداخله کارمندان دولت مصوب دی ماه  1001نمیباشد و چنانچه خالف این موضوع به اثبات برسد مزایده گزار حق
دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده فوق مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضب نماید.
همچنین قبول و تأیید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنـده مزایـده فـوق تشـخیص داده شـد و قـرارداد
منعقد نماید و خالف اظهارات فوق در خالل مدت قرارداد او بـه اثبـات برسـد یـا چنانچـه افـرادی را کـه مشـمول
ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنهـا محـول نمایـد.
دانشگاه حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات را ضب و خسارت وارده را در اثـر فسـخ
قرارداد و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص دانشگاه میباشد.
پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد به دلیل تغییرات و یـا انتصـابات در دسـتگاه دولـت
مشمول قانون مذکور گردد مراتب را بالفاصله به اطالع نرساند نه تنها دانشگاه حـق دارد قـرارداد را فسـخ نمـوده و
ضمانت نامه های مربوط را ضب نماید بلکه خسارت ناشی از فسخ قرارداد و یا تأخیر در اجـرای کـار را نیـز بنـا بـه
تشخیص فرد از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
مضافاً این پیشنهاد دهنده اعالم می دارد که به مجازات های مترب با متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در
صورت تخلف مستحق مجازات های مربوط میباشد.

نام و نام خانوادگی مهر و امضاء پیشنهاددهنده
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