›› آگهي مزايده فروش خودرو ‹‹

دانشكده علوم قرآني مﻼير با عنايت به مجوز اخذ شده به شماره  ٩٥/١١٢٣١١٩مورخ  ٩٥/١٢/٠١از دانشگاه علوم و معارف
قرآن كريم  ،در نظر دارد تعداد ١دستگاه خودروي سواري متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند عﻼقمندان به شركت
در مزايده ميتوانند از تاريخ نشر آگهي بمدت  ١٠روز جهت بازديد خودرو و ارائه پيشنهاد قيمت در ساعات اداري به واحد اداري و مالي
دانشكده مراجعه نمايند .جهت دريافت شرايط مزايده به سايت دانشگاه به آدرس اينترنتي www.malayer.quran.ac.irو يا واحد
اداري ومالي دانشكده مراجعه فرمائيد.

معاونت اداري و مالي دانشكده علوم قرآني مﻼير

›› فرم پيشنهاد قيمت مزايده خودرو ‹‹

اينجانــب  ......................................فرزنــد /شــركت  ................................بــه شــماره شناســنامه /بــه شــماره ثبــت  ........................صــادره از
 .............................متولد سال  ........................شغل  .............................به نشاني ..............................................................................بـا اطـﻼع كامـل از
شرايط مزايده و قبول مفـاد آن كـه بـه پيوسـت فـرم پيشـنهاد مـي باشـد متقاضـي خريـد خـودروي سـواري  .............................مـدل
 ..............................به شماره انتظامي  .....................................موضوع آگهي مزايده شماره  ...............................مـورخ  .................................منـدرج
در روزنامه  .................................ميباشم و پيشنهاد قيمت خـود را براسـاس مـوارد اعـﻼم شـده بـه مبلـغ  ..............................................ريـال
)بعدد( ) .............................................................................................بحروف( اعﻼم مي نمايم.
چنانچه پييشنهاد اينجانب مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم:
 -١ظرف مدت حداكثر يك هفته اقدامات ﻻزم جهت واريز وجه و نقل و انتقال اسناد را انجام دهم.
 -٢تأييد مي نمايم كليه ضمائم اسناد و مدارك مزايده جزء ﻻينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.
 -٣اطﻼع كامل دارم كه دستگاه مزايده گزار الزامي براي واگذاري خودرو به هريك از پيشنهادها را ندارد.
آدرس :
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت :

امضاء متقاضي:
تاريخ:

شرايط مزايده آگهي فروش خودرو
 -١تعداد خودروهاي قابل فروش  ١دستگاه به شرح ذيل :
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 -٢شرايط مزايده:
 -١-٢مزايده گزار :دانشكده علوم قرآني مﻼير
 -٢-٢ميزان تضمين شركت در مزايده :مبلغ  ١٠.٠٠٠.٠٠٠ريال مي باشد كه طي رسيد بانكي به حساب شماره ٠١٠٥٠٤٦٢٨٠٠٠٤
بانك ملي شعبه مركزي به نام دانشكده علوم قرآني مﻼير واريز و به ضميمه مدارك ارسال گردد.
 -٣-٢پيشنهاد قيمت بايد در پاكت جداگانه و ﻻك و مهر شده ارائه گردد.
 -٤-٢كليه پيشنهادات صرف ًا در ساعات اداري از شنبه لغايت چهارشنبه از ساعت  ٨الي  ١٦به اداري و مالي دانشكده تحويل گردد.
 -٥-٢مزايده گزار در قبول يا رد هريك از پيشنهادات اختيار تام داشته و هيچ گونه ادعا و اعتراضي دراين زمينه مسموع نخواهد بود.
 -٦-٢مهلت ارسال پيشنهادات حداكثر  ١٠روز پس از انتشار آگهي مي باشد.
-٧-٢محل دريافت فرم شركت در مزايده واحد اداري و مالي دانشكده واقع در ميدان قائم) دادگستري( بلـوار فاطميـه دانشـكده علـوم
قرآني مﻼير ميباشد يا به آدرس اينترنتي  www.malayer.quran.ac.irمراجعه نمائيد.
 -٨-٢دانشكده در تعيين برنده مزايده ،با رعايت صرفه و صﻼح دانشكده اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 -٩-٢متقاضي مكلف است نام و نشاني و آدرس و تلفن تماس خود رادر فرم پيشنهاد مزايده قيد نمايد.
 -١٠- ٢كليه هزينه هاي نقل و انتقال ،ماليات ،عوارض قانوني -اخذ خﻼفي ،هزينه كارشناسي وهزينه هاي برگـزاري مزايـده بـه عهـده
برنده مزايده خواهد بود ﻻزم به توضيح است انتقال سند مالكيت پس از تسويه حساب كامل انجام ميپذيرد .
 -١١-٢پيشنهادات ناقص و مبهم مورد تأييد نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -١٢-٢برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعﻼم نتيجه مزايده ميبايست براي انجـام معاملـه حاضـر شـود در غيـر اينصـورت
سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد.
-١٣-٢دانشكده مكلف است؛ در تاريخ مقرر و اعﻼم شده در آگهي ،كميسيون مزايده را با حضور كليه اعضاء تشكيل و اقدامات ذيـل را
معمول دارد:
 -١در صورت جلسات كميسيون نفرات اول و دوم برنده مزايده را با توجه به قيمت هاي پشنهادي مشخص و به اطﻼع برساند.
 -٢دﻻيل رد پيشنهادهاي مبهم يا ناقص ،صراحت ًا ذكر شود و به اطﻼع طرف ذي نفع برسد.
 -١٤-٢برنده مزايده بايد مبلغ خودرو را نقد ًا به حساب دانشكده واريز نمايد.

 -١٥-٢صرفاً شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد ،ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف و يا سـلب اختيـار بـراي دانشـكده نمـي
نمايد و دانشكده مجاز مي باشد ،در چارچوب ضـوابط مقـرر در ايـن دسـتورالعمل و بـا عنايـت بـه صـرفه و صـﻼح دانشـكده يكـي از
پيشنهادات را قبول را رد كند.
 -١٦-٢سپرده برنده نفر اول شركت در مزايده كه ظرف مدت يك هفته پس از اعﻼم نتيجه مزايده حاضر به تنظـيم قـرارداد يـا انجـام
معامله نباشد؛ به نفع دانشكده ضبط گردد.
 -١٧-٢اعضاء كميسيون مزايده عبارتند از :رئيس دانشكده ،معاون امور مالي دانشكده ،مسئول حراست دانشكده ،نماينده دفتر حقوقي
يا مشاور حقوقي و نماينده واحدي كه مزايده به درخواست وي برگزار مي شود.
 -١٨-٢در صورتي كه پيشنهادي ظرف موعد مقرر به دانشكده نرسد؛ دانشكده مي تواند مزايده را تجديد نمايد.
 -١٩-٢مأموران و مسئوﻻن دانشكده موظفند؛ براي ابﻼغ نتيجه مزايده به برنده ،به نحوي اقدام نماينـد كـه بـه علـت انقضـاي مـدت،
خسارتي به دانشكده نرسد؛ در غير اين صورت تعلل آن ها قابل تعقيب است.

