بسمـه تعالي

شماره :
تاریخ

:

پیوست :

شرايط مزايده
-1موضوع مزايده :واگذاری یک دستگاه اتوبوس بنز ایران خوودرو دیوزا او  533مخصوو ملوو و ل وو
مسافر شهری به شلاره پلاک التظامی  532الف  35ایران 35 -رلگ سفید -قرمز روغنی مدا  3533
-2مهلت تحويل اسناد مزايده :مت اضیان با ارائه فیش واریزی به مبلغ  355،555ریاا که از طریق ساماله
الکترولیک دالشگاه به آدرس( )http://www.yazd.ac.irپرداخت للوده الد ،مداکثر تا پایان وقت اداری
روز یکشنبه مورخ  69/35/31به دبیرخاله مرکزی دالشگاه مراجعه و اسناد را تحویو دهند.
-3مبلغ تضمين شركت در مزايده :تضلین شرکت در مزایده مبلغ  55،555،555ریاا که لازم است به
صورت ضلالت لامه بالکی ،چک تضلین شده بالکی و یا واریز وجه به مساب شلاره  2551339953بالک
تجارت شعبه دالشگاه یزد به لام مساب سپرده دالشگاه و ارائه لسخه صامب مساب باشد.
-4مدارك لازم :
 تکلیو فرم منع مداخله کارمندان دولت
 مهر و امضا مبایعه لامه
 ضلالتنامه بالکی ،چک تضلین شده بالکی و یا فیش واریز وجه به مساب شلاره  2551339953بالک
تجارت شعبه دالشگاه یزد به لام مساب سپرده دالشگاه
 تکلیو فرم پیشنهاد قیلت
 مهر و امضا برگ شرایط مزایده
 تکلیو فرم بازدید
 تصویر شناسنامه و کارت ملی
 -3شرايط مزايده:
 -3برلده مزایده موظف می باشد پس از اعلام پذیرفته شدن در مزایده مداکثر ظرف مدت یک هفته لسبت به
مراجعه به دالشگاه و الجام مرامو الت اا مورد معامله به لام خود اقدام للاید .در غیر اینصورت تضلین وی بدون
هیچ تشریفات قضایی به لفع دالشگاه ضبط و مورد معامله به اولویت دوم واگذار می گردد.
تبصره :هزینه آگهی روزلامه و هزینه ثبت قرارداد در دفترخاله اسناد رسلی به عهده برلده مزایده می باشد.
 -2در صورت الصراف اولویت اوا،اولویت دوم موظف است پس از اعلام دالشگاه یزد بلافاصله لسبت به امور مربوط به
الت اا سند مبادرت للاید .در غیر این صورت تضلین شرکت در مزایده اولویت دوم لیز بدون هیچ تشریفات قضایی
به لفع دالشگاه یزد ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
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-5ضلالت لامه شرکت در مزایده اولویت دوم پس از الع اد قرارداد با اولویت اوا مسترد و سایر ضلالت لامه ها پوس
از اعلام لتیجه کلیسیون مسترد می گردد.
 -5هرگوله تغییر امتلالی در زمان بازگشایی پاکت ها ،شرایط و اسناد و مدارک لازم جهت شرکت در مزایده صرفا
از طریق سایت دالشگاه یزد اطلاع رسالی خواهد شد .در لتیجه لازم است مت اضیان تا  25ساعت قبو از زمان
بازگشایی پاکت ها ،ضلن مراجعه به سایت دالشگاه یزد از آخرین تغییرات امتلالی اطلاع یافته و اقدام لازم به علو
آورلد.
 -3بدیهی است اسناد مزایده جزء لاینفک قرارداد بوده و پس از الع اد قرارداد با برلده مزایده ،اسناد و مدارک
شرکت در مزایده هلچنان معتبر و لازم الاجرا می باشد.
تذكرات :
الف ) دالشگاه در رد یا قبوا هر یک از پیشنهادات با توجه به صرفه و صلاح دالشگاه مختار می باشد.
ب ) کلیه ارقام مندرج در فرم پیشنهاد قیلت باید به صورت عددی و مروفی و به ریاا ذکر گردد .
ج ) کلیه اوراق شرکت در مزایده باید به امضاء شخص ذیصلاح رسیده باشد.
د) در صورت تکلیو بودن مدارک و تایید آن از طرف دالشگاه پاکت پیشنهاد قیلت گشوده خواهد شد.
ه)واگذاری دو دستگاه اتوبوس به یک مت اضی که بالاترین پیشنهاد را ارائه للاید امکان پذیر است ولی فرم پیشنهاد
قیلت و سایر مدارک باید برای هر دستگاه اتوبوس به صورت مجزا تهیه و ارائه گردد.
تذكرمهم  :تضمین شركت در مزایده در پاكت (الف ) برگ پیشنهاد قیمت در پاكت « ج» و بقیه اسناد در پاكت «ب »
قرار داده شود.

آدرس دقیق و تلفن تماس :

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور 
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مشخصات يک دستگاه اتوبوس متعلق به دانشگاه يزد

اتوبوس بنز ايران خودرو ديزل او 333
مخصوص حمل و نقل مسافر شهری
به شماره پلاک انتظامی  517الف  15ایران34 -
رنگ سفید -قرمز روغنی
مدل 1501
طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری اتوبوس از سلامت كلی خوبی برخوردار است.

قیمت پایه كارشناسی:
( چهارصد و سی میلیون ریال)

 458،888،888ریال

نام و نام خانوادگی خریدار........................................:
امضا:
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فرم پيشنهاد قيمت

اینجانب  ........................................مبلغ پیشنهادی خود را مطابق با شرایط منـــدرج در اوراق مزایده به
مبلغ  ........................................ریال به منظور واگذاری یک دستگاه اتوبوس بنز ایـران خـودرو دیـزل او
 533به شماره پلاک انتظامی 517الف  15ایران 34 -رنـگ سـفید -قرمـز روغنـی مـدل  1501اعلـام
مینمایم.

تاریخ :
نام و نامخانوادگی:
امضاء:

آدرس وتلفن تماس :
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فرم بازديد از موضوع مزايده
(یک دستگاه اتوبوس بنز ایران خودرو دیزل او  533به شماره پلاک انتظامی  517الف  15ایران) 34 -
اینجانب.........................................كه در نظر دارم در مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس بنز ایران خودرو
دیزل او  533به شماره پلاک انتظامی  517الف  15ایران 34 -متعلق به دانشگاه یزد به عنوان خریدار
شركت نمایم ،در تاریخ .............................به اتفاق  ...............................................به عنوان نماینده
دانشگاه از اتوبوس مذكور بازدید و موضوع مزایده را از نزدیک مشاهده و با آگاهی كامل نسبت به ارائه
قیمت و تکمیل اسناد مزایده اقدام نموده ام .ضمنا فرمهای تکمیل شده توسط اینجانب بر اساس بازدید
به عمل آمده تکمیل گردیده كه در صورت برنده شدن در مزایده ملزم به رعایت كلیه تعهدات مکتوب
شده خواهم بود.

نماینده دانشگاه:
امضا

خریدار:
امضا
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مبايعه نامه
فروشنده :دانشگاه يزد به نمايندگي آقای دكتر علي مروتي شريف آبادی معاون اداری و مالي
خريدار :آقا /خانم .........................فرزند....................با كد ملي ......................
مورد معامله:
 1دانگ یک دستگاه اتوبوس بنز ایران خودرو دیزل او  533مخصوص حمل و نقل مسافر شهری به شماره پلاک انتظامی  517الف 15
ایران 34 -رنگ سفید -قرمز روغنی مدل  1501كه با تمام متعلقات و منصوبات  ،منصوبه و غیر منصوبه در آن می باشد رویت شده
طرفین و با علم و اطلاع كامل متعاملین از كم و كیف و مشخصات مورد معامله.
ثمن معامله:
مبلغ .......................................................ریال وجه رایج كه در وجه حساب بانکی معرفی شده از سوی دانشگاه پرداخت و تسویه
خواهد شد.
تضمين:
علاوه بر تضمین شركت در مزایده یک فقره چک معادل مبلغ مورد معامله از طرف خریدار در وجه فروشنده به عنوان تضمین حضور
در دفترخانه در اختیار فروشنده قرار خواهد گرفت.
تبصره :بدیهی است پس از خاتمه تعهد موضوع بند  1و پرداخت وجه مورد معامله به حساب دانشگاه از طرف فروشنده چک مذكور و
ضمانت شركت در مزایده بدون هیچ گونه اقدام اجرایی در قبال اخذ رسید به خریدار تحویل خواهد شد.
اسقاط كافه خیارات متصوره از طرفین به عمل آمد خصوصا خیار غبن و خریدار اقرار به تصرف مورد معامله نمود.
مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک  ،با رؤیت كامل فنی  ،بدنه  ،توسط خریدار و یا كارشناس منتخب وی صورت گرفت
و از كمیت و كیفیت آن آگاه می باشد.
در صورت عدم مراجعه خریدار جهت انتقال سند حداكثر تا تاریخ  91/18/58ضمانت نامه شركت در مزایده وی به نفع دانشگاه ضبط
و موضوع مزایده به اولویت بعدی واگذار خواهد شد.
این مبایعه نامه با توجه و آگاهی از مفاد مواد  18و  198قانون مدنی و با میل و اراده و قصد و رضای كامل طرفین در دو نسخه كه حکم
واحد را خواهند داشت تنظیم و به امضا رسید و طرفین متعهد به رعایت و اجرای كلیه مفاد آن گردیدند.
اعتبار این مبایعه نامه تا زمان تنظیم سند قطعی در دفترخانه می باشد.

امضا فروشنده

امضا خریدار
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تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ
1331/11/22

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نمایـد كـه مشـمول ممنوعیـت
مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتـی مصـوب دی مـاه  1552نمـی باشـد و
چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد كارفرما یا مزایده گزار حق دارد كه پیشنهاد ارائه شده بـرای
مزایده فوق را مردود و تضمین شركت در مزایده را ضبط نماید  .همچنین قبول و تایید می گردد كه هـر
گاه این پیشنهاد دهنده برنده مزایده فوق تشخیص داده شود وبه عنوان پیمانکار  ،پیمان مربوط را امضاء
نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان ( تا تحویل موقت ) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را
كه مشمول ممنوعیت مذكور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از كار
را به آنها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرار داد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار
را ضبط و خس ارات وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای كار را از اموال او اخذ نمایـد تعیـین میـزان
خسارت وارده با تشخیص كارفرما میباشد .
این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان بـدلیل تيییـرات و یـا انتصـابات در
دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات بـه
پیمان خاتمه داده شود .
بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق
دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمـان و
یا تاخیر در اجرای كار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .
مضافا این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد كه بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی كامل
دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

تاریخ :
نام و نام خانوادگی :
مهر شركت وامضای مجاز تعهدآور :
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